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I I 

WOORDWOORD VOORAF 

Toenn ik me vier jaar geleden tijdens een bezoek aan de Indonesië-kenner Gerard 
Termorshuizenn van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde oriënteerde op 
watt me te wachten zou staan bij het schrijven van een biografie van Beb Vuijk, sprak deze 
mett een wat zorgelijk gezicht: "Dat is een eenzame bezigheid hoor". Woorden van gelijke 
strekkingg hoorde ik enkele maanden later van mijn toekomstige promotor Bert Paasman van 
hett Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. Hun bedekte 
waarschuwingenn hebben me indertijd niet van mijn voornemen kunnen afhouden. 

Enn daar ben ik blij om, want tegenover de moeizame en eenzame momenten die het 
schrijvenn van een biografie met zich meebrengt, zeker als dat gebeurt in een levensfase waarin 
niett alles op rolletjes loopt, staat ook veel positiefs. Niet in de laatste plaats is dat de grotere 
psychologischee (zelf)kennis die het oplevert: de grondige verdieping in leven en 
persoonlijkheidd van iemand anders kan bijna niet anders leiden dan tot een meer algemene 
reflectiee over het functioneren van mensen en van jezelf, tenminste als je niet voorbijgaat aan 
dee voortdurende incongruenties tussen het gedrag van je held en de eigen verwachtingen 
daarover.. Het heeft er in mijn geval toe geleid dat in een sterk rationalistisch wereldbeeld veel 
meerr plaats is gekomen voor relativering, gebaseerd op de bevinding dat de menselijke 
psychee zich slechts voor een fractie laat kennen; de wetenschap niet alles te kunnen weten en 
verklarenn kan een bevrijdende werking hebben. 

Belangrijkerr evenwel dan dit zijn de prettige contacten geweest die zijn ontstaan bij 
hett schrijven, zonder welke ook de biografie aanzienlijk aan betekenis zou hebben ingeboet. 
Ronduitt zeer plezierige herinneringen bewaar ik vooral aan mensen met een Nederlands-
Indischee achtergrond: de door hen getoonde welwillendheid en wellevendheid, wellicht niet 
treffenderr uit te drukken dan met de tegenwoordig ongetwijfeld van weinig politieke 
correctheidd getuigende term 'beschaving', zijn helaas een steeds zeldzamer wordend 
verschijnsell  in de door zakelijkheid en functionaliteit beheerste moderne tijdsgeest. Zonder 
ietss af te willen doen aan het belang van de informatie die anderen hebben verstrekt, wil ik in 
hett bijzonder melding maken van de inspanningen die mevrouw T. ten Seldam-Gelder in 
Ried-Brigg (Zwitserland) zich in een uitgebreide correspondentie heeft getroost om een zo 
goedd mogelijk beeld Ie scheppen van hel leven op de theeplantage Pagilaran Estate. Hetzelfde 
geldtt voor de heer H. van Bennekom in Mount Tamborine (Australië). 

Specialee erkentelijkheid gaat ook uit naar de zoon van Beb Vuijk, de heer H. de 
Willigen,, en zijn vrouw, die na een aanvankelijke reserve zeer openhartige informatie over 
hunn (schoon)moeder hebben verstrekt en volledige medewerking aan de totstandkoming van 
dee biografie hebben verleend. Om redenen uiteengezet in de 'Inleiding en verantwoording' 
benn ik verder bijzondere dank verschuldigd aan een (aangetrouwde) neef van Beb Vuijk, de 
heerr H, ten Dam te Zwolle. 

Eenn categorie waaraan bij dankbetuigingen ten onrechte nog wel eens wordt 
voorbijgegaan,, zijn de medewerkers van de bibliotheken. In deze plaatsen van rust en stilte 
wordenn wellicht de belangrijkste bouwstenen gelegd voor een wetenschappelijke publicatie. 
Vrijwell  zonder uitzondering heb ik van hen een erg voorkomende en klantvriendelijke 
bejegeningg ervaren, niettegenstaande de grote druk waaronder zij werken. Vooral de 
medewerkerss van de Koninklijke Bibliotheek, het Koninklijk Instituut voor de Tropen en de 
Bibliotheekk Arnhem verdienen in dit verband vermelding. 

Vanzelfsprekendd behoort in de reeks van dankbetuigingen ook mijn promotor een 
plaatss te krijgen, die in zijn drukke universitaire leven voor mij tijd heeft kunnen vrijmaken. 

Dee laatste én belangrijkste plaats in mijn dankwoord is voor Jenny Agterkamp, die 
zichh zo toegewijd heeft getoond in het meelezen van concepten, maar toch vooral door haar 
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INLEIDINGINLEIDING EN VERANTWOORDING 

Dee biograaf stelt zich een opgave die hem regelmatig met wanhoop naar zijn hoofd doet 
grijpen.. Aanvankelijk beseft hij de vele beperkingen van zijn missie niet. Maand in, maand uit 
bestudeenn hij zijn object en de achtergronden die het denken en handelen van de held zin en 
betekeniss moeten geven; het resulteert in een optimistisch vertrouwen steeds meer greep op 
zijnn werk te krijgen. Tegelijk met het steeds beter doorgronden van zijn object toont de 
werkelijkheidd zich echter in zijn paradoxale karakter: deze laat zich niet werkelijk kennen. 
Vroegg of laat stuit de biograaf, zoals ieder met een wetenschappelijke pretentie, op het 
kennistheoretischh beginsel, zo magnifiek verwoord door Thomas Mann in zijn essay over 
Schopenhauer: : 

Ookk met de meest overtuigende en met de meest zekere benaming van datgene wat 
aann de verschijningsvorm ten grondslag ligt, zijn de grondslagen van de dingen niet 
blootgelegd.. Wat alleen de menselijke geest in deze nadrukkelijke poging stimuleert 
enn rechtvaardiging verschaft, is de noodzakelijke veronderstelling, dat ook ons eigen 
wezen,, het diepste in ons behoort tot die kem van de wereld; dat het daarin moet 
wortelenn en dat hieraan wellicht enkele feiten ter verklaring van de samenhang van het 
bestaann met het ware wezen der dingen moeten zijn te ontlenen. 

Mett zijn woorden gaat Mann terug naar de wieg van het moderne westerse denken in het oude 
Griekenland.. Via Socrates die de twijfel aan zijn kenvermogen tot uitdrukking bracht met de 
uitspraak:: "Ik weet dat ik niets weet", voor deze filosoof overigens geen beletsel er een strikt 
rationelee levenshouding op na te houden, en Plato's ideeënleer vindt het in de Verlichting zijn 
kernachtigee verwoording in Kants opvatting dat dingen alleen 'fur sich', in hun uiterlijke 
verschijningsvormm spreken en kenbaar zijn, maar 'an sich', in hun intrinsieke zelf buiten het 
menselijkk kennen staan. 

Verantwoordelijkk hiervoor is allereerst het feit dat het medium waarin kennis zich 
openbaart,, de taal, een abstractie is: de oneindige veelvormigheid van dingen en mensen laat 
zichh niet in taalkundige oneindigheid weergeven of uitdrukken, taal laat weg, slaat over, 
abstraheert.. Ludwig Wittgenstein, de grondlegger van het in de westerse 
wetenschapsbeoefeningg zo populaire logisch positivisme, is een filosoof van meer recente 
datumm bij wie twijfel is ontstaan over het kenvermogen van de taal: na de op (zeer) jonge 
leeftijdd in het meesterwerk Tractaius Logico-Philosophicus ondernomen poging taal te 
herleidenn tot de metafysische structuur der dingen, komt hij later in zijn Philosophische 
üntersuchungenüntersuchungen tot de conclusie dat de betekenis van de taal vooral wordt bepaald door de 
afsprakenn die mensen in wisselende contexten hierover maken, een opvatting die we in de 
huidigee tijd terugvinden in het werk van Franse filosofen als Derrida en Léotard. 

Waarr het om de kennis van de mens gaat, speelt een minstens zo grote beperking: de 
onmogelijkheidd om existentiële ervaringen van de ene mens in al zijn, uit een wisselwerking 
tussenn verstandelijke, onbewuste en neurologisch-moleculaire processen verklaarbare, 
complexiteitt en veelvormigheid te delen met en te reproduceren in een ander mens. Wellicht 
druktt S. Dresden, de nestor van biografietheorie in Nederland, zich nog te voorzichtig uit als 
hijj  opmerkt: "Eigenlijk spreekt het vanzelf dat het totaal eigene van een individu, zo het al 
bestaat,, zich moeilijk of niet laat uitdrukken".2 

Inn de vorige eeuw heeft een andere Duitse filosoof, Hans-Georg Gadamer, gewezen op 
eenn ander aspect van de betrekkelijkheid van onze kennis: 

11 Mann 1976, pag. 8 
:: S. Dresden 'De paradox in zijn volle werkelijkheid' Biografiebulletin 10 {2000). pag. 7-18 



IV V 

lmm Wahrheit gehort die Geschichte nicht uns, sondern wir gehören ihr. Lange bevor 
wirr uns in Rüchtbesinnung selber verstehen, verstenen wir uns auf selbstverstandliche 
Weisee in Familie, Gesellschaft und Staat, in der wir leben. Der Fokus der Subjektivitat 
istt ein Zerrspiegel. Die Selbstbesinnung des Individuums ist nur ein Flackern im 
geschlossenenn Stromkreis des geschichtlichen Lebens. Darum sind die Vorurteile des 
Einzelnenn weit mehr als seine Urteile die geschichtliche Wirklichkeit seines Seins.1 

Anderss gezegd: de mens kan zijn tijd niet onbevooroordeeld tegemoet treden. Bij de 
aanschouwingg ofwel 'verstaan' van heden en verleden wordt het individu bepaald door de 
'vooroordeelsstructuur'' van de tijd waarin hij leeft. Zo is het voor de huidige mens 
onmogelijkk een dialoog van Plato te begrijpen en te interpreteren alsof hij vandaag heeft 
plaatsgevonden,, In combinatie met het hiervoor gestelde over de onmogelijkheid tot de 
reproduceerbaarheidd of uitwisselbaarheid van menselijke ervaringen, betekent Gadamers 
opvattingg een extra complicatie voor de biograaf, voor wie immers hel object van studie per 
definitiee in het verleden is gelegen. Zo min een zoon of dochter de in een volkomen andere 
maatschappelijkee werkelijkheid gevormde gevoels- en ervaringswereld van zijn ouders kan 
navoelenn (en omgekeerd), zo min is de biograaf in staat volledig te begrijpen hoe de held zich 
inin zijn tijd heeft gevoeld en gedragen. Het in de wereld van biografen bestaande idee om na te 
willenn gaan, of en hoe maatschappelijke omstandigheden van invloed zijn geweest op de 
persoonlijkheidd van de gebiografeerde, recentelijk nog geuit door Joke Linders in het 
Biografiebulletin,Biografiebulletin, moet alleen om die reden al als te pretentieus worden aangemerkt, nog 
daargelatenn de methodologische onmogelijkheid de oneindige veelvormigheid en complexiteit 
vann de menselijke persoonlijkheid en de maatschappelijke werkelijkheid in een lineaire of 
oorzakelijkee relatie met elkaar in verband te brengen.2 De biograaf kan hoogstens een poging 
wagenn de persoonlijkheid en het handelen van de gebiografeerde reliëf en betekenis te geven 
tegenn de achtergrond van de omstandigheden waarin hij heeft geleefd. De filosofie van Kant 
enn Gadamer leiden tot de conclusie dat de in het Verlichtingsdenken opgesloten opvatting van 
eenn objectieve, boven het individu en de tijd staande kennis van de mens over zijn omgeving 
onmogelijkk is. 

Hett zijn evenwel niet alleen kennistheoretische overwegingen die hebben geleid lot 
eenn tempering in de verwachting het leven en werk van het object in mijn biografie, de 
schrijfsterr Beb Vuijk (1905-1991), in een samenhangend geheel voorde lezer inzichtelijk te 
kunnenn maken. De onvolledigheid en weerbarstigheid van bronnen en materiaal van én over 
dee schrijfster zijn hieraan evenzeer debet. De eerste van deze meer praktische beperkingen is 
gelegenn in het, in dubbele zin, onbetrouwbare karakter van het menselijk geheugen. In een 
biografiee als de onderhavige, waarin in belangrijke mate wordt geleund op de, vaak 
oncontroleerbare,, herinnering van gebiografeerde en van personen uit haar omgeving, sluipen 
dee werkelijkheid vertekenende beelden binnen. Verantwoordelijk hiervoor zijn de uit louter 
noodzaakk geboren selectieve werking van het menselijk brein {niet alles kan worden 
herinnerd)) en, wellicht nog belangrijker, de 'kleurende' plaatsing van de manifest gebleven 
herinneringg in een voor het zelfbeeld van het individu belangrijke context. Dit innerlijke 
referentiekaderr is bovendien voortdurend, naar gelang meer menselijke ervaringen aan het 
breinn worden toegevoegd, aan verandering onderhevig. Herinneringen zijn constructies, ze 
groeienn en vergrijzen met ons leven mee of: ons geheugen is geen kopieerapparaat of 
fototoestel,, maar herschrijft voortdurend het scenario van ons leven. Dat gebeurt altijd, 
bewustt en onbewust, uit eigenbelang of, positiever geformuleerd, ter zelfbescherming. 
Evenalss voor veel van de door mensen publiekelijk verkondigde beweegredenen geldt voor 
hett geheugen Schopenhauers uitspraak: "Want wij bedriegen en vleien niemand door fijne 

11 Gadamer via Tietz 1999, pag, 42 
22 Joke Linders 'De biografie als puntkomma' Biografie bulletin 13 (2-3, 2003). pag. 6 
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kunstgrepenn zozeer als onszelf'. Talloos zijn de sociaal-psychologische experimenten die dit, 
aann de menselijke existentie, inherente gegeven bevestigen, over de oorzaken waarvan 
overigenss verschillende stromingen binnen de psychologie volop twisten." AI in het eerste 
hoofdstukk van dit boek, maar zeker niet alleen daar, geeft Beb Vuijk een bevestiging van de 
geschetstee onbetrouwbaarheid van het geheugen. Als zij bijvoorbeeld op oudere leeftijd 
terugkijktt op haar eerste schreden op het schrijverspad blijken hier (verrassende) onjuistheden 
off  vertekeningen in te zitten, terwijl bovendien bij verschillende gelegenheden de door haar 
overr de betreffende gebeurtenis verstrekte informatie {in mindere of meerdere mate) anders 
vann inhoud is. Het doet de vraag rijzen waar feit en fictie uit Beb Vuijks herinnering in elkaar 
overlopen.. Deze kwestie nijpt temeer als twee andere factoren in ogenschouw worden 
genomen:: haar nogal theatrale persoonlijkheid en haar neiging op latere leeftijd haar verleden 
tee standaardiseren, zo men wil 'canoniseren'. 

Eenn volgende praktische factor die grenzen heeft gesteld aan de biografie is de 
onevenwichtigheidd in omvang en aard van de kennis over verschillende levensperioden van 
Bebb Vuijk. Bij de poging de in haar leven opgesloten puzzel tot een oplossing te brengen, zijn 
nogall  wat vakjes, ja zelfs rijen en kolommen, oningevuld gebleven. De reden hiervan is dat 
overr sommige levensperioden slechts een beperkte kennis aanwezig is, zelfs is sprake van een 
kennislacunee over haar verblijf in het soeverein geworden, turbulente Indonesië tussen 1950 
enn 1958, een periode die ze zelf als emotioneler heeft ervaren dan de Japanse kamptijd. 
Tevenss zijn nogal wat puzzelwoorden niet gevonden, omdat Indonesisch archiefmateriaal niet 
konn worden geraadpleegd, mede vanwege praktische oorzaken: ik ben de Indonesische taal 
niett machtig en de Indonesische archieven zijn moeilijk toegankelijk. Om de eerste reden zijn 
nauwelijkss Indonesische bekenden en vrienden van Beb Vuijk geraadpleegd. Overigens 
behoeftt dat niet te beteken dat substantieel afbreuk wordt gedaan aan de verkregen, 
betrekkelijkee kennis over persoon en werk van Beb Vuijk: wezenlijke, cultureel bepaalde 
expressieverschillenn tussen Nederlanders en Indonesiërs maken de hiervoor geconstateerde 
onmogelijkheidd existentiële ervaringen van andere mensen écht te begrijpen en te delen, nog 
gecompliceerder. . 

Niett alleen zijn rijen en kolommen leeg gebleven, in veel gevallen zijn ze ingevuld 
doorr de held zelf: naast het al vermelde geheugen is de biografie in belangrijke mate 
gebaseerdd op het autobiografische literaire en journalistieke werk van Beb Vuijk en haar 
brieven.. Terecht haalt Jan Fontijn, de biograaf van Frederik van Eeden, ten aanzien van het 
gebruikk van autobiografische geschriften de historicus Romein aan met zijn uitspraak: "De 
autobiografiee is voor de biograaf van alle bronnen het gevaarlijkst. Als bron vloeit de 
autobiografiee het rijkelijkst".3 Ook aan brieven kunnen volgens dezelfde auteur gevaren 
klevenn omdat toon en inhoud van de brief worden afgestemd op de geadresseerde. Beb Vuijks 
autobiografischh werk en brieven kunnen soms gecomplementeerd worden met materiaal uit 
archievenn en brieven van derden, maar ooggetuigenmateriaal van derden over haar handelen 
enn denken in bepaalde levensperioden, met uitzondering van de jaren na 1958, ontbreekt 
vrijwel.. Hoe dit node wordt gemist, zal de lezer ervaren bij lezing van het leven van Beb 

11 Schopenhauer via Mann 1976, pag. 83 
22 Zie hiervoor de door Martin van der Laan geschreven twaalfdelige serie 'Het geheugen' in Trouw 27-4-
2000/20-7-2002,, in het bijzonder de afleveringen 27-4-2002 en 29-6-2002. Een voorbeeld van een dergelijk 
experimentt is gedaan door de psycholoog Michael Ross die de opvatting van proefpersonen over de doodstraf 
overr een periode van tien jaar vergeleek. Mensen bleken vaak een onjuist beeld te hebben van hun opvatting tien 
jaarr daarvoor. Een ander voorbeeld is het door Scacter uitgevoerde experiment waarin mensen stellig van 
overtuigingg waren dat in een rijtje woorden met zoete etenswaren ook feitelijk het, niet in het rijtj e 
voorkomende,, woordje 'zoet1 voorkwam. Voor de selectieve en de voortdurende veranderingen in het geheugen 
zijj  ook verwezen naar Solange Leibovici 'De terugkeer van het autobiografische pact1 Biograjiebulletin 12 
(2002),, pag. 174-179. 
'Fontijnn 1990, pag. 16 
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Vuijkk en haar man op het afgelegen Boeroe in de Molukken; hun belangrijke positie in het 
socialee leven op dit eiland en hun problematische verhouding tot het eilandbestuur, dat in 
belangrijkee mate heeft bijgedragen tot hun vertrek, wordt alleen geschetst vanuit het eigen 
perspectief.. Voorzover anderen door het verstrekken van informatie in interviews meegewerkt 
hebbenn aan de oplossing van de puzzel, is dat alleen gebeurd door personen, die in mindere of 
meerderee mate in een affectieve relatie met Beb Vuijk hebben gestaan, met als gevolg dat een 
meerr functionele en afstandelijke beoordeling van haar ontbreekt. 

Eénn gebruikte bron, zonder welke onderhavige biografie aanzienlijk aan betekenis zou 
hebbenn ingeboet, verdient afzonderlijke vermelding: de door de heer H. ten Dam te Zwolle, 
gehuwdd met een dochter van Beb Vuijks zuster Doll Rotscheid, in drie banden neergelegde 
familiebiografiee van de voorouders van Beb Vuijks vader en moeder, van haar ouders zelf en 
dee wederzijdse broers en zusters van hen, alsmede van Beb, haar broer en zuster en al Bebs 
nevenn en nichten, geschreven respectievelijk in 1994 en 1997. Wat betreft de beschrijving van 
hett ouderlijk milieu en de jeugdjaren van Beb Vuijk heeft de familiehistoricus, behalve van 
bestuderingg van archieven en van bewaard gebleven familiedocumenten, gebruik gemaakt van 
dee herinneringen van genoemde Doll, een belangrijke bron van het orale familiearchief. Wat 
hierbovenn is vermeld over de selectieve werking van het geheugen moet op deze plaats 
wordenn herhaald. De familiehistoricus is zichzelf hiervan overigens meerdere malen bewust, 
onderr meer wanneer hij stilstaat bij een door Beb Vuijk zelf in een verhaal beschreven 
ondergangg van het zeeschip van haar grootvader voor de kust van Egmond aan Zee. Na op 
basiss van archiefonderzoek te hebben aangetoond dat deze gebeurtenis niet in de door haar 
beschrevenn zin kan hebben plaatsgevonden (het schip is niet vergaan in een storm, maar heeft 
eenn paar dagen voor anker gelegen in de storm), merkt hij op dat in de familie de gebeurtenis 
opp een vertekende, en een meer 'dramatische', manier is overgeleverd. Waar de 
familiebiografiee is gebaseerd op historisch onderzoek van documenten en archieven lijk t dat 
mett een grote mate van betrouwbaarheid en consciëntie te zijn gebeurd. Een bevestiging 
hiervann wordt gevonden in de weergave van de brieven van Beb Vuijk aan haar broer en 
schoonzusterr ten tijde van haar verblijf op de theeplantage Pagilaran en haar eerste jaren op 
hett Molukse eiland Boeroe. Na lezing van de ter inzage gekregen correspondentie kan niet 
anderss worden geconcludeerd dan dat Ten Dam deze zeer waarheidsgetrouw heeft 
weergegevenn in de familiebiografie. 

Waaromm dan toch een biografie? zal elke zichzelf respecterende lezer zich afvragen. Omdat 
ik,, evenals het hele westerse wetenschapsbedrijf - Kants stelling heeft tot geen enkele 
terughoudendheidd geleid in de menselijke drang tot kennisexploratie - , niet de faustiaanse 
verleidingg heb kunnen weerstaan om dat wat mijn bijzondere interesse had, nader te willen 
kennenn en beheersen. Wellicht ben ik ook op sleeptouw genomen door de vanaf de tachtiger 
jarenn zo sterk op het individu en de individuele beleving gerichte tijdsgeest, die tot een snel 
wassendee stroom van biografieën heeft geleid. Het laatste doet de vraag rijzen wat de 
karakteristiekk van deze biografie is in het licht van de tot nu toe verschenen productie. Gelet 
opp de enorme verscheidenheid in de aard en omvang hierin is dat een bijna onmogelijke 
opgave:: een zorgvuldige plaatsbepaling in de reeks van tot nu toe verschenen 
levensbeschrijvingenn lijk t op zich al studie waardig. Niettemin is globale verantwoording 
noodzakelijk,, vooral in de vorm van een typering van de gehanteerde werkwijze, en in meer 
afgeleidee zin door het aangeven van verschillen en overeenkomsten met andere biografieën. 

Dee onderhavige levensbeschrijving beoogt een schrijversbiografie te zijn, volgens 
Margarthaa H. Schenkevcld in 2000 nog een onbekend fenomeen in Nederlands letterenland 
omdatt geen der tot dan toe verschenen levensbeschrijvingen van auteurs "ten volle gericht [is] 
opp een beeld van een schrijverschap". Zij duidt daarbij schrijverschap wat vaag aan met "het 
bewustzijnscontinuümm dat in wisselwerking met alle denkbare contexten, maar zonder daarin 
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restlooss op te gaan, aansprakelijk is voor de literaire teksten".1 Een concretere omschrijving 
vann een schrijversbiografie geeft Dik van der Meulen in zijn recent verschenen 
levensbeschrijvingg van Multatuli: wat is de invloed van het leven van Eduard Douwe Dekker, 
waaronderr tevens het schrijven zelf wordt begrepen, op zijn geschriften geweest?2 In de 
formuleringenn van Schenkeveld en Van der Meulen ligt de pretentie opgesloten dat een 
schrijverschapp 'verklaard' kan worden. Merkwaardig genoeg komt de laatste een aantal 
pagina'ss verder tot een uitspraak die zich moeilijk verhoudt met de opgave die hij zich in zijn 
boekk stelt. Als hij aangeeft van een psychologische benadering te hebben afgezien adstrueert 
hijj  dat met: "Niet omdat ik het belang van psychische factoren ontken [ . . . ] , maar het is ten 
enenmalee onmogelijk er de hand op te leggen".3 In meer algemene zin bestaat er een discussie 
overr de vraag of in de biografie 'verklaard' kan of moet worden. Dresden acht hel 
onmogelijkk algemene oorzaken te vinden die het individuele leven bepalen, maar zijn grootste 
bezwaarr is dat met verklaringen het raadselachtige in het leven van de held verdwijnt. Fontijn 
iss het hiermee slechts ten dele eens. De biograaf weet naar zijn oordeel meer dan de held, 
voorall  omdat hij in de chaos van gegevens over een leven structuur kan onderkennen, 
Leitmotivee kan ontdekken. Zelfs rekent hij het tot taak van de biograaf "op zoek [te gaan] 
naarr de persoon die schuilgaat achter het masker [. .. ] de 'unconscious myth', de drijvende, 
verborgenn kracht achter het leven".4 Verwonderlijk is dat hij de psychoanalytische benadering 
alss een geschikt instrumentarium beschouwt voor het vinden van verklaringen omdat deze 
theoriee immers een al(les)omvattende bewijskracht heeft: vrijwel elk verschijnsel, hoe 
tegenstrijdigg ook, krijgt zijn plaats in een verklaring. De auteur is veel sceptischer over de 
mogelijkheidd of wenselijkheid in een biografie naar oorzaken in leven en schrijverschap te 
zoeken.. Hij verwijst hiervoor naar wat hierboven is opgemerkt over de complexiteit van de 
werkingg van het menselijke brein en de invloeden hierop. Wat maakt bijvoorbeeld dat een 
bepaaldee belangrijke gebeurtenis in het leven van een schrijver (trouwens wat bepaalt wat 
belangrijkk is in dat leven?) zijn doorwerking heeft in zijn werk, terwijl dat niet geldt voor een 
ander,, voor een buitenstaander even belangrijk, voorval. Het verklaren in een biografie 
gebeurtt altijd vanuit een achteraf gestructureerd beeld en leidt daarom maar al te gauw tot 
uitsprakenn met een op gezond verstand gebaseerde 'face validity', die een volgende vraag 
waaromm of waarom "niet iets anders" (ad infinitum) onbeantwoord laat. Ook de 
eerdergenoemdee Van der Meulen moet, niettegenstaande zijn pretentie het leven en 
schrijverschapp van Multatuli in een oorzakelijk verband te plaatsen, in zijn biografie erkennen 
datt veel van zijn verklaringen tentatief zijn. 

Tochh wordt ook in mijn biografie verklaard, maar dat gebeurt in veel minder 
'psychologiserende'' of 'sociologiserende' zin als bovenbedoeld. Wanneer buiten het pad der 
louteree beschrijving wordt getreden, constateer ik, niet zelden ook nog vragenderwijs, het 
naastt elkaar of opeenvolgend voorkomen van bepaalde gedragingen of verschijnselen, die in 
eenn voor de hand liggend of zo men wil een 'logisch' verband met elkaar staan, bijvoorbeeld: 
Bebss vergoelijking van het repressieve regime van de Indonesische president Suharto schrijf 
ikk toe aan het feit dat hij zijn voorganger Sukarno heeft afgezet, de man die de oorzaak is 
geweestt van Bebs vertrek uit Indonesië en daarom voor haar bijna het kwaad personifieert. 
Eenn voorbeeld van geheel andere orde betreft de beschrijving van de plunderingen door de 
inheemsee bevolking na de Nederlandse capitulatie voor Japan. Die schrijf ik toe aan een 
eeuwenlangee Nederlandse repressie in de kolonie. Maar misschien is de impliciete en 

11 Margarethe H. Schenkeveld 'Van de graan des levens naar de jenever der poëzie" BiografiebuHetin 10 (2000). 
pag.. 20-21. 
:: Van der Meulen 2002. pag. 12 
33 Van der Meulen 2002, pag. 15 
44 Fontijn 1990. pag. 24 
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explicietee dwang van de traditionele samenlevingsverbanden in de Indonesische maatschappij 
eenn nog wel belangrijkere oorzaak. 

Hett voorgaande betekent dat primair gekozen is voor de volgende leidraad in de 
biografie:: in volle omvang een beeld geven van het leven, persoonlijkheid en werk van Beb 
Vuijkk en waarmogelijk de waarneembare samenhang hiertussen tonen, tegen de achtergrond 
vann de maatschappij, levenssferen en plaatsen waarin zij heeft geleefd. Deze opgave laat zich 
alleenn realiseren door het minutieus en uitgebreid volgen van ontwikkelingen in leven, 
persoonlijkheidd en literair oeuvre én door, bij het weergeven hiervan, aan te sluiten bij aard, 
inhoudd en abstractieniveau van teksten en woordgebruik van het gebruikte bronnenmateriaal. 
Doorr deze werkwijze worden vrijwel alle bestaande documenten over en van de 
gebiografeerdee aangehaald. Deze doelstelling en werkwijze hebben geleid tot een biografie 
diee afwijkt van andere recent verschenen biografieën over 'Indische' persoonlijkheden. In de 
19888 verschenen biografie PA. Daum: Journalist en romancier van tempo doeloe van Gerard 
Termorshuizenn ligt het accent, vermoedelijk vanwege onvoldoende informatie over zijn 
persoonlijkk leven, op het journalistieke en literaire werk van de gebiografeerde met een 
uitgebreidd beeld van de tijd waarin deze leefde; de in 1997 verschenen biografie van Ulbe 
Bosmaa Karel Zaalberg; Journalist en strijder voor de Indo is vooral een politieke 
ideeëngeschiedeniss van de ontwikkeling in het denken van Zaalberg in samenhang met de 
opkomstt van een Indo-europese emancipatiebeweging; Frank Okkers biografie Dirksland 
tussentussen de doerians uit 2000 van de schrijver-journalist Willem Walraven is meer een 
algemene,, van het concrete bronnenmateriaal abstraherende, levensbeschrijving zonder dat 
zijnn leven en voornamelijk journalistieke werk gedetailleerd en in samenhang met elkaar 
wordenn gevolgd en beschouwd, met als gevolg dat veel van het karakteristieke van deze 
figuurr verloren gaat; voor Kester Freriks is in zijn biografie Geheim ïndië: Het leven van 
MariaMaria Dermoüt 1888-1962 uit hetzelfde jaar "het literaire oeuvre de bron van zijn speurtocht 
naarr haar leven", mede omdat, zoals de schrijver in het 'Vooraf zelf ook met enige 
teleurstellingg onderkent, niet veel van Dermoüts leven bekend is. Het meest nabij komt mijn 
biografiee bij die van de eerdergenoemde Dik van der Meulen. Toch zijn er ook verschillen: de 
biograaff  van Eduard Douwes Dekker identificeert zich bijvoorbeeld veel sterker met zijn held 
enn gaat, zoals hierboven opgemerkt bewust voorbij aan (een oordeelsvorming over) de 
persoonlijkheidd van zijn held. Veel van zijn verklaringen van ontwikkelingen in het leven en 
schrijverschapp van Multatuli blijven daardoor iets onvolledigs en onbevredigends houden. 

Inn deze biografie worden op nogal kritische en stellige wijze uitspraken gedaan over 
dee persoonlijkheid, opvattingen en gedragingen van Beb Vuijk. Naar mijn overtuiging kunnen 
dezee worden herleid op wat in materiële zin aanwezig is in haar werk, brieven en interviews 
alsmedee in wat derden in documenten en interviews hebben opgemerkt. Het oordeel over wat 
feitelijkk wordt geregistreerd en geconstateerd, is, zoals in elk werk binnen de alfa- en 
gammawetenschap,, afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en morele opvattingen, die zich 
trouwenss - het wetenschapsbedrijf is helaas paradoxaal - al in de selectie en rangschikking 
vann het materiaal hebben gemanifesteerd. Met een af en toe kritische oordeelsvorming wordt 
wellichtt afgeweken van de bij biografen nogal eens aanwezige neiging zich eerder door 
bewonderingg dan door een afstandelijke opstelling te laten leiden. Niet zelden laat de 
waarderingg voor het werk of de ideeën van de held geen ruimte voor zaken die afbreuk doen 
aann het 'ideaalbeeld', al of niet onder het mom dat deze onbelangrijk zijn voor een 
beschrijvingg of beoordeling van het betreffende kunstenaarschap, politieke leiderschap etc. 
Tenn onrechte naar mijn oordeel: uit de opgave een zo volledig mogelijk beeld van 
persoonlijkheid,persoonlijkheid, leven en werk van Beb Vuijk te schetsen vloeit voort dat ik mij hierover ook 
afzonderlijkk en in samenhang met elkaar uitspreek. In plaats van een afstandelijke 
oordeelsvormingg had ook regelmatig de stijlfiguur van de ironie gebruikt kunnen worden, 
zoalss bijvoorbeeld Willem Otterspeer vrij stelselmatig doet in zijn biografie Bolland, maar 
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hiervann is afgezien omdat de ook aanwezige positieve waarderingen van persoonlijkheid en 
werkk van Beb Vuijk met dit stijlprocédé onvoldoende recht zou zijn gedaan. 

Waarr wordt geoordeeld over Beb Vuijks eigen opstelling in en opvattingen over het 
oudee Nederlands-Indië, is de vraag gerechtvaardigd of niet te zeer vanuit de wetenschap en 
kenniss van de huidige tijd wordt geredeneerd. Het huidige maatschappelijk-politiek 
gedachtegoedd is ongetwijfeld belangrijk geweest, maar tevens kan worden geconstateerd dat 
tenn tijde van Beb Vuijks leven in de kolonie ook groeperingen en personen bestonden, zij het 
alss onderstroom, met gelijkluidende opvattingen als de mijne. Een andere overweging van 
gevoelsmatige,, en zeker niet wetenschappelijke, aard om niet te schromen af en toe scherpe 
kritiekk te hebben, is de persoon van Beb Vuijk zelf: zelden of nooit heeft zijzelf 
terughoudendheidd of compassie betoont in haar oordeelsvorming over mensen en zaken. Toch 
hebb ik bij het schrijven voortdurend beseft nooit haar gehele persoon te kennen, maar slechts 
dee luttele delen die zich aan het publieke domein hebben toevertrouwd. 

Eenn inleiding kan niet eindigen zonder enkele praktische handwijzingen over de tekst en opzet 
vann de biografie. De gebruikte Indonesische geografische benamingen, vooral plaatsnamen en 
gebiedsaanduidingen,, en Indonesische spelling zijn niet steeds hetzelfde in het boek. Er is 
voorr gekozen bij de Indonesische woorden uit te gaan van de gangbare benaming en spelling 
inn de tijd waarin het hoofdstuk zich afspeelt; zo treft de lezer, afhankelijk van de tijd waarover 
wordtt gesproken, achtereenvolgens de namen Batavia, Djakarta en Jakarta aan als de naam 
vann de hoofdstad van de Indische/Indonesische archipel. Om praktische redenen worden 
alleenn Boeroe, de Molukken en kajoe-poetiholie consequent in de oude spelling gebruikt. De 
vertalingg van Maleise of Indonesische woorden treft de lezer doorgaans tussen haakjes aan 
directt na het gebruik van het betreffende woord; indien de vertaling een meer uitgebreide 
toelichtingg vereist, vindt de verklaring in een voetnoot plaats. 

Verwarrendd is wellicht dat in de biografie dikwijl s tweemaal een boek of verhaal van 
Bebb Vuijk aan de orde komt. Dit heeft als oorzaak het al eerder benadrukte sterk 
autobiografischee karakter van haar literaire werk. Wanneer in het boek een bepaalde 
gebeurteniss of periode uit Beb Vuijks leven wordt behandeld, vindt niet zelden mede een 
beschrijvingg hiervan plaats aan de hand van het door haar zelf geschetste 'literaire' beeld. Het 
betreffendee verhaal of boek komt vervolgens wederom ter sprake in de periode van Beb 
Vuijkss leven dat het wordt geschreven en uitgegeven. Dan staat evenwel niet de inhoud van 
hett werk centraal, maar de literaire waarde en de ontvangst ervan in de kritiek. Het 
voorgaandee betekent tevens dat regelmatig tegelijk én een retrospectieve bron (Bebs 
herinnering)) én eigentijdse bronnen in combinatie met elkaar worden behandeld. 

Verderr is er voor gekozen om afzonderlijke letterlijk uit een document overgenomen 
woordenn tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen, zoals dat ook gebruikelijk is bij het 
citerenn van zinnen; daarmee wordt beoogd een duidelijk verschil aan te geven met van de 
auteurr zelf afkomstige, tussen enkele aanhalingstekens geplaatste woorden. 

Inn voetnoten wordt af en toe opgemerkt dat het gebruikte document afkomstig is uit 
hett familiearchief of uit de bij het Letterkundig Museum te Den Haag berustende onverwerkte 
nalatenschapp van Beb Vuijk. Daarmee wordt aangegeven dat sprake is van een officieel nog 
niett gecatalogiseerd archiefstuk. De overige gebruikte documenten zijn ontsloten en 
toegankelijkk in bekende instituten, die genoemd worden achter de betreffende vermelding in 
dee bibliografie. Voor een verdere toelichting op het gebruik van het notenapparaat zij 
verwezenn naar de verantwoording van de bibliografie. 
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1.1. IN HET TEKEN VAN WATER EN VERRE OORDEN ' 
(1905-1930) (1905-1930) 

EenEen geluk bij een ongelukje 2 

Opp een dag in mei 1904 valt aan de Havenstraat 98 Ie Delfshaven een vrouw van het trapje 
naarr de zolder van de bijkeuken. Wat aanvankelijk louter schrik en blauwe plekken oplevert, 
blijktt een maand later de voorbode te zijn van een blijde gebeurtenis. Na elf jaar huwelijk is 
dee vrouw eindelijk zwanger. Op 11 februari 1905 wordt de zo lang verwachte eersteling van 
Wiltonn Rudolf Vuijk en Elisabeth Anna Maria Rotscheid geboren. Het is een dochter die de 
naamm krijgt van haar moeder, Elisabeth, al vrij kort daarna afgekort tot Beb. De volgende 
jarenn wordt het gezin verblijd met nog twee spruiten. Op 31 juli 1906 wordt Wilton geboren, 
ruimm driejaar later, op 7 november 1911, gevolgd door Bebs zusje Adolphine, die later de 
roepnaamm Dol, Doll of Dolly aangemeten krijgt. 

Hett is niet bekend of het, van Elisabeth Rotscheid zelf afkomstige, verhaal over de 
voorgeschiedeniss van Bebs geboorte op waarheid berust. Het kan ook een omtrekkende 
bewegingg van de streng gelovige moeder zijn geweest om de kinderen niet al te veel seksuele 
detailss over de conceptie te onthullen. Belangrijker is dat Beb een bijzonder gewenst kind is. 
Datt blijkt onder meer uit het gedrag van de aanstaande vader. De anders van weinig emotie 
getuigendee Wilton Vuijk wordt na het nieuws over de zwangerschap bijzonder zorgzaam voor 
zijnn vrouw. 

AvontuurlijkAvontuurlijk voorgeslacht 

Bebb wordt geboren in een rustig, burgerlijk gezin. Wilton Vuijk is ten tijde van de geboorte 
constructietekenaarr bij de werf Gusto in Delfshaven. Haar moeder is afkomstig uit een, al 
decennialangg in Delfshaven woonachtige, tot de gegoede burgerij behorende familie. In 
tegenstellingg tot het bijna gezapige bestaan van de ouders, staat de avontuurlijke 
levensgeschiedeniss van Bebs voorouders. 

Bebss grootvader van vaders kant, Klaas Vuijk, wordt op 27 december 1825 geboren 
alss zoon van Pieler Vuijk, de eigenaar van een kleine scheepswerf te Rotterdam.. In zijn jonge 
jarenn is hij scheepmakerknecht, vermoedelijk op de werf van zijn vader. Vanaf 1850 is niets 
mett zekerheid bekend omtrent het reilen en zeilen van Klaas. Zelf heeft hij op latere leeftijd 
zijnn nageslacht nooit wat over zijn leven verteld. Volgens de hardnekkige familieoverlevering 
probeertt hij vergeefs, samen met zijn vriend Bartel Wilton, de grondlegger van de latere 
scheepswerff  Wilton, zijn geluk als goudzoeker in Australië te beproeven. Vervolgens zou hij 
eenn leven als zeeman, mogelijk zelfs als kapitein, in de Indische wateren hebben geleid, 
waarbijj  hij af en toe retour naar de patria gaat. Het enig zekere gegeven is dat hij blijf t 

11 Een belangrijk dee! van dit hoofdstuk is ontleend aan een door Henk ten Dam te Zwolle, gehuwd met een 
dochterr van Beb Vuijks zuster Doll, in drie banden neergelegde familiebiografie van de voorouders van de vader 
enn moeder van Beb Vuijk. van Beb's ouders zelf en hun wederzijdse broers en zusters alsmede van het 
nageslachtt van de kinderen van de laatstgenoemden, geschreven respectievelijk in 1994 en 1997. Deze 
familiegeschiedeniss is van onschatbare betekenis geweest voor dit hoofdstuk en het volgende. Wat betreft de 
beschrijvingg van het ouderlijk milieu van Beb Vuijk en haar jeugdjaren heeft de familiehistoricus, behalve van 
bestuderingg van archieven en van bewaard gebleven familiedocumenten, gebruik gemaakt van de herinneringen 
vann genoemde Doll, een belangrijke bron van het orale familiearchief. 
;; Hoofdstuk ontleend aan Ten Dam 1994, pag. 143-144 
11 Een voorbeeld van de. althans publiekelijk, weinig affectievolie houding van Wilton ten opzichte van zijn 
vrouww is dat in de herinnering van zijn dochter Doll haar vader nooit een liefkozend gebaar naar haar moeder 
heeftt gemaakt (Ten Dam 1994. pag. 190). In het hoofdstuk 'Burgerlijke ouders*  wordt nader ingegaan op de 
persoonlijkheidd van Wilton. 

Dee levensloop van Bebs grootvader Klaas Vuijk is ontleend aan Ten Dam 1994. pag. 42-78 
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ingeschrevenn als bewoner van Rotterdam. Dat behoeft overigens niet in tegenspraak te zijn 
mett een zwervend bestaan omdat het in die jaren niet ongebruikelijk is dat zeelieden in hun 
woonplaatss geregistreerd blijven. 

Vanaff  zijn vijfendertigste levensjaar is er weer wat met zekerheid bekend over Klaas 
zijnn levensloop. Vanaf eind 1861, mogelijk ook al eerder, werkt hij voor de 
tabaksondernemingg Soekokerto, gelegen in de afdeling Bondowoso van het regentschap 
Besoekii  op Oost Java.' In dit gebied komt in die jaren de plantageproductie van tabak goed op 
gang.. Het maakt onderdeel uit van een op Java, in dezelfde periode startend, proces van 
grootschaligee verbouw en exploitatie van cultuurgewassen als thee en koffie." Niet ver van 
Soekokertoo heeft de in Nederlands-Indische kring legendarische stichter en bevorderaar van 
dee tabakscultuur George Bimie zijn onderneming Oud Djember. De tabaksteelt in Besoeki is 
eenn loot met minder aanzien aan de stam van cultures op Java. Vergeleken met bijvoorbeeld 
dee plantagehouders in de thee en suiker hebben de tabakstelers in het algemeen een 
aanzienlijkk minder luxueuze levensstijl. Door de primitieve behuizing en het maandenlang, 
zonderr één vrije dag, achter elkaar werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, leiden ze 
eenn troosteloos bestaan. Alleen het zo snel mogelijk verdienen van een zo groot mogelijk 
fortuinn houdt hen op de been. 

Inn de jaren dat hij voor Soekokerto werkt, krijgt Klaas drie kinderen bij twee njai's 
(inheemsee huishoudster en seksuele partner). De eerste twee worden door de Javaanse Nina 
terr wereld gebracht in de op de onderneming gelegen desa Soeren. Het zijn Johan Adolf en 
Juliaa Clara, respectievelijk geboren op 21 september 1862 en op 7 januari 1864. Zijn derde 
kindd verwekt Klaas bij de Madoerese Kina, wanneer hij inmiddels is verhuisd naar de desa 
Glagahweroee op Soekokerto. Het is Beb Vuijks vader Wilton Rudolf, geboren op 24 juli 
1865.. Zijn eerste voornaam is waarschijnlijk een vernoeming naar de eerdergenoemde 
vroegeree vriend van Klaas, Wilton Bartel. Vermoedelijk omstreeks 1866 verandert Klaas van 
baan.. In 1867 wordt hij met zijn njai Kina namelijk geregistreerd als opziener van de, 
eveneenss in de afdeling Bondowoso gelegen, tabaksonderneming Lodjadjar. Over hoe het 
levenn van Klaas in Nederlands-Indië vervolgens verloopt, is niets anders bekend dan dat hij 
woontt en werkt in de afdeling Bondowoso tot 1879. In laatst genoemd jaar vertrekt hij naar 
Nederland,, waar hij op 1 juni, 53 jaar oud, voet aan wal zet. Hij heeft voldoende verdiend om 
dee rest van zijn leven te rentenieren. Hij leidt tot zijn dood in 1914 een nogal eenzelvig leven 
alss vrijgezel en, naar het schijnt, als ongemakkelijk heerschap. Zomin iets bekend is over het 
levenn van Klaas in Nederlands-Indië na 1867, zo blijf t het lot van zijn vrouwen Nina en Kina, 
alsmedee zin dochtertje Klara, in duisternis gehuld. In het opschrijfboekje dat Klaas direct na 
zijnn terugkomst in Nederland bijhoudt, wordt niets vermeld over deze drie toch belangrijke 
personenn in zijn leven.3 Hoe het zijn zoontjes vergaat, wordt duidelijk in het volgende 
hoofdstuk. . 

Klaass is niet het enige avontuurlijke kind in het gezin van Pieter Vuijk. Zijn broer 
Leendertt vertrekt in 1861 naar Zuid-Afrika, zijn andere broer is zeeman en zijn zuster Aaltje 
vertrektt nog voor hem naar Nederlands-Indië, vermoedelijk als huishoudster of dienstbode. 
Daarr trouwt ze, 42 jaar oud, op 11 november 1863 met de zeekapitein Johan Caspers die de 

Hett leven van Klaas Vuijk in Nederlands-Indië is door Ten Dam gereconstrueerd aan de hand van het 
bevolkingsregisterr (de aangifte van geboorten en de zgn. Naamlijst van Ingezetenen in Nederland Oost-Indiê) en 
geografischee gegevens over tabaksondernemingen in Besoeki. 
""  In vergelijking met de thee-, koffie- en suikercultuur vindt de tabaksbouw op een andere exploitaiiegrondslag 
plaats.. De onderneming huurt geen grond waarop de tabak wordt verbouwd, maar leent zaaigoed uit aan de 
inheemsee bevolking. Nadat de tabak rijp is. levert de bevolking de tabak weer bij de eigenaar, de onderneming, 
aff  legen een bepaalde prijs voor de verbouw. 
11 Het opschrijfboekje met een roodbruin leder kaft en een formaat van 78x136 mm telt 16 pagina's, waarvan 
maarr 2 '/: pagina is beschreven, voornamelijk met data van geboorten en huwelijken van zoons en kleinzoons, 
verhuizingenn elc. 
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barkk Femma bezit. Een jaar later vertrekt ze met haar man naar Nederland. Na zeven jaar in 
Amsterdamm te hebben gewoond, vestigen ze zich in 1867 in Delfshaven, vlakbij haar 
geboortestad. . 

Misschienn iets minder avontuurlijk, maar wel bijzonder is de geschiedenis van de 
vrouwelijkee lijn in Bebs voorgeslacht. Haar overgrootvader van moeders kant is kapitein Carl 
Adolphh Malbranc, geboren op 18 oktober 1809 in Wamow in het huidige Polen.1 Volgens de 
familieoverleveringg is hij een afstammeling uit een Frans Hugenotengeslacht dat een leen 
heeftt van de Graaf van Egmond in de buurt van Rijssel. Na de herroeping van het Edict van 
Nantess vlucht deze voorvader naar Duitsland. Een zoon van hem keert uit heimwee terug naar 
Frankrijk,, wordt direct opgepakt en slijt de rest van zijn dagen als galeislaaf. Of deze 
familiegeschiedeniss zich zo ook feitelijk ontrold heeft, is niet duidelijk. Onmogelijk is ze niet, 
zoo blijkt uit historisch onderzoek van de familiehistoricus Ten Dam. Feit is wel dat de vader 
vann Carl Adolph Malbranc de zoon is van een Duitse, in dienst van de Pruisische koning 
zijnde,, landschapsarchitect August Heinrich Malbranc uit Mecklenburg-Schwerin. Eind 1838 
beginn 1839 vestigt deze zich als zeeman in Amsterdam. Op 16 juni 1841 trouwt hij in deze 
stadd met Elisabeth Holl, die dan drie maanden zwanger is van hem. De dochter die op 19 
decemberr wordt geboren wordt naar haar moeder genoemd, Elisabeth, de grootmoeder van 
Bebb Vuijk. Na haar volgen nog drie dochters. 

Inn 1851 verhuist Malbranc naar Delfshaven. Hij gaat deel uitmaken van de rederij 
Edmundd Serruijs, die acht schepen onder haar hoede heeft. Malbranc wordt kapitein op de 
3244 ton metende, in 1851 gebouwde Arlequin. Het schip is, naar het gebruik wil, onder zijn 
toezichtt gebouwd in Delfshaven, mogelijk op de scheepswerf van Bebs overgrootvader Pieter 
Vuijk.. Als dit laatste het geval is geweest, dan moet Malbranc Klaas Vuijk, beide bovendien 
woonachtigg in dezelfde plaats, hebben ontmoet. Klaas Vuijk zou dan als scheepstimmerman 
mett Malbranc meegevaren kunnen hebben naar Nederlands-Indië. Op de Arlequin is 
Malbrancc kapitein tot 1857. In dat jaar wordt hij gezagvoerder op een groter schip van de 
rederij,, de Colombine met een tonnage van 548. Malbranc maakt zowel korte als lange reizen 
voorr de rederij. Zijn lange tochten brengen hem onder meer naar Japan en China. Van één van 
dezee reizen brengt hij een, nog steeds in familiebezit zijnde, Japanse lakwerkdoos met 
paarlemoerenn versieringen mee. Malbranc zal heel wat hachelijke situaties hebben 
meegemaakt.. Eén daarvan laat hij vereeuwigen door de bekende schilder van 
zeemanstaferelenn Jacob Spin: een olieschilderij uit 1854 toont een op de woeste golven voor 
Egmondd aan Zee voor anker liggende Arlequin. Het schip vecht tegen een storm die heel 
Nederlandd teistert van 23 tot en met 26 september 1853. Op een andere reis slaat zijn 
stuurmann voor de kust van Perth in Australië op 18 juni 1855 in zware zee overboord tijdens 
eenn poging een 'blinde ra' weer op zijn plaats te brengen. 

Dee vier dochters van Malbranc blijven gedurende hun hele leven in Delfshaven. 
Elisabethh trouwt in 1863 op 21-jarige leeftijd met de 26 jarige Paul Rotscheid, rijksveearts en 
kleinzoonn van een uit bij Gemünd bij Aken afkomstige hoefsmid. Uit dit huwelijk worden 4 
kinderenn geboren drie zonen en een dochter. De laatste is Bebs moeder, Elisabeth, roepnaam 
Bets,, geboren op 13 mei 1871. 

Uitt het voorgaande wordt één ding duidelijk, Bebs voorgeslacht is verbonden met 
water,, schepen en verre oorden. 

BurgerlijkeBurgerlijke ouders 2 

Bebss vader wordt in 1872, wanneer hij bijna zeven jaar is, op de boot gezet naar Nederland, 
waarr hij op 10 september aankomt in Rotterdam. Zijn broer Johan Adolf is twee jaar daarvoor 

11 De volgende alinea's zijn ontleend aan Ten Dam 1997, pag. 321-360 
22 Dit hoofdstuk is ontleend aan Ten Dam 1994. pag. 71-77 en pag. 101-175 
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inn deze stad gearriveerd. Klaas Vuijk heeft zijn beide zoons hoogstwaarschijnlijk met het oog 
opp hun schoolopleiding naar Nederland gestuurd. Ze worden ondergebracht bij hun tante Aal 
inn Delfshaven, die zeven jaar de rol van pleegmoeder vervult. Wiltons oom en tante wonen 
naastt Paul Rotscheid en zijn vrouw Elisabeth. Tussen hun zoon Dolf en hem ontstaat een 
vriendschapp die een leven lang stand zal houden. Hij leert natuurlijk ook Bets, het zusje van 
Dolf,, kennen. Wanneer Klaas in 1879 in Nederland arriveert neemt hij ook zijn intrek bij tante 
Aall  en oom Johan, bij wie dan ook nog een jong nichtje als huishoudster van Klaas intrekt. De 
zoonss zitten inmiddels op de Hogere Burger School, Johan Adolf in de vierde, Wilton in de 
derdee klas. Het jaar daarop blijf t Wilton zitten. Zijn vader is zo woedend dat hij hem van 
schooll  afhaalt. De maatregel om een kind van school te halen als het blijf t zitten wordt, zo zal 
nogg blijken, een traditie bij de 'Vuijken'. Klaas stelt zijn zoon tewerk in een scheepssmederij 
annexx machinefabriek van zijn vroegere vriend Bartel Wilton. Vanaf het moment dat hij 
werkt,, gaat Wilton, zo vertelt hij later zijn kinderen, in de avonduren studeren. Hij neemt 
privé-lessenn in scheeps- en machinebouw, die er in de praktijk op neerkomen dat hij urenlang 
constructietekeningenn moet maken. Hij is bezeten van de techniek van schepen. Aanvankelijk 
betaaltt hij de lessen zelf, wanneer zijn vader merkt dat Wiltons ambities serieus zijn, neemt 
hijj  de studie voor zijn rekening. Studeren doet Wilton niet thuis, maar bij de buurvrouw 
Elisabethh Rotscheid-Malbranc, mogelijk omdat hij bij de laatste meer affectie en aandacht 
krijgtt dan bij zijn tante. Of is de aanwezigheid van de dan nog maar elfjarige 'kleine' 
Elisabethh de reden van zijn veelvuldige aanwezigheid in huize Rotscheid? 

Inn 1883 verhuist Klaas naar Haarlem. Veertien dagen later keert zoon Johan Adolf 
weerr terug naar tante Aal. Vermoedelijk kunnen vader en zoon het niet goed met elkaar 
vinden.. Wilton gaat werken op een werf waar hij zich opwerkt van arbeider op de werkvloer 
tott medewerker van de tekenkamer. Twee jaar later verlaat Wilton op 21 -jarige leeftijd het 
ouderlijkk huis in Haarlem en gaat (wederom) bij tante Aal en oom Johan in Delfshaven 
wonen.. In die jaren ontpopt hij zich als een fervent liefhebber van een nieuw vervoermiddel, 
dee velocipede, een interesse die hij de rest van zijn leven trouw blijft . Na een halfjaar 
Delfshavenn gaat hij gedurende vier jaar werken bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en 
anderee Werktuigen (het latere Werkspoor) in Amsterdam, om vervolgens eind 1891 emplooi 
tee vinden bij de, in baggermachines en -schepen gespecialiseerde, scheeps- en machinefabriek 
Smulderss in Nieuwer Amstel, thans Amstelveen. Dit bedrijf zal hij, met uitzondering van een 
zeerr kort uitstapje naar een werf in Leiden, tot eind 1926 trouw zal blijven. Zijn voormalige 
buurmeisjee Bets is hij in deze jaren niet vergeten. Op 18 mei 1893 trouwt hij met haar op het 
Rotterdamsee stadhuis. 

Voorr Bets is het huwelijk mogelijk een verlossing geweest. Haar moeder is na het 
overlijdenn van Malbranc hertrouwd en in het grote gezin wordt ze als sloofje gebruikt. Dolf 
magg studeren, Bets is vanaf haar twaalfde goed voor de was, strijken, stoffen en poetsen. Op 
veertienjarigee leeftijd wordt ze, tot haar trouwen, kinderjuffrouw. Voor haar is dezee functie 
eenn zo beschamend gegeven dat ze haar kinderen hierover nooit iets heeft verteld. De 
karaktertrekk minder welgevallige dingen uit het verleden te verdoezelen, zal ze overdragen 
aann haar dochter. 

Inn 1895 verhuist Wilton naar de vestiging van Smulders in Slikkerveer en gaal met 
zijnn vrouw in Rotterdam wonen. Hij fietst dagelijks naar zijn werk, een afstand van tien a 
twaalff  kilometer. Hij ontpopt zich in die jaren tot een enigszins bijzonder of misschien wel 
wereldvreemdd mens. Een voorbeeld hiervan is zijn zeldzaam gedisciplineerde dagindeling. 
Omdatt hij 's ochtends om zeven uur het huis verlaat om op tijd op zijn werk te zijn, zoekt hij, 
somss tot ongenoegen van Bets, 's avonds klokslag negen uur zijn bed op. Ten teken dat het 
zoverr is trekt hij, visite of niet, de gewichten van de staartklok op. Hij houdt dat vol 
gedurendee de eenendertig jaar dat hij bij Smulders werkt, zonder éénmaal een uitzondering te 
makenn op deze levensregel, met als argument: "Mij n baas betaalt mij goed; daarvoor moet ik 
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goedd werk leveren, dus moet ik 's ochtends fris op mijn werk komen".' Er zijn andere 
voorbeeldenn van een meer dan normale punctualiteit. Op latere leeftijd houdt hij in een 
opschrijfboekjee zeer nauwgezet zijn dagelijkse activiteiten bij. Als hij voor zijn plezier een 
fietstochtjefietstochtje maakt, noteert hij het aantal afgelegde kilometers. Na afloop van deze recreatieve 
activiteitt wordt telkens de fiets in zijn geheel weer schoongemaakt, opgepoetst en in het vet 
enn de olie gezet. Al met al ontstaat de indruk van een wat rigide persoonlijkheid. 
Ogenschijnlijkk in tegenspraak hiermee is zijn houding bij de invoering van het 'klokken' op 
dee werf Gusto van Smulders in Schiedam, waar Wilton vanaf 1905 werkt. Wanneer het 
kloksysteemm wordt ingevoerd ter controle op de werktijden van de het steeds groter wordende 
aantall  arbeiders op de werf, weigert hij twintig jaar lang, tot het eind van zijn loopbaan, te 
klokken,, vermoedelijk uit een aversie tegen de in die tijd steeds verdergaande modernisering 
enn schaalvergroting in de industrie. Om evenwel te voorkomen dat het bureaucratisch systeem 
vastloopt,, laat hij een collega deze plichtmatige bezigheid uitvoeren. Een laatste 'wapenfeit' 
uitt zijn levensgeschiedenis is de afsluiting van zijn arbeidzame leven. Hij wil bij het bedrijf 
waarr hij eenendertig jaar heeft gewerkt, geen officieel afscheid met het daarbij behorende 
geschilderdd portret. De man die zich twintig jaar lijdelijk heeft verzet tegen het klokken, 
wenstt bij zijn afscheid een horloge dat tot op de seconde gelijk loopt. 

Overr de persoonlijkheid van Wiltons vrouw is minder bekend. Eén ding springt wel in 
hett oog, haar godsvruchtige karakter. In afwijking van Wilton die louter uit pragmatische 
overwegingenn lidmaat van de kerk schijnt te zijn, is Bets leven in belangrijke mate gevuld met 
hett naleven van de godsdienstige plichten, waarvan het strikt in acht nemen van de 
zondagsrustt er één is, 

Inn maatschappelijk opzicht behoort Wilton tot de rond de eeuwwisseling sterk 
groeiendee middenklasse van hoofdarbeiders. Financieel behoeven de Vuijken zich 
verhoudingsgewijss weinig zorgen te maken. Vanaf 1902 kunnen ze zich een eigen huis 
permitterenn aan de Havenstraat te Delfshaven. Het gezin heeft van begin af aan ook een 
dienstbode.. Wanneer zijn vader Klaas in 1914 overlijdt, wordt Wilton een min of meer rijk 
mann omdat zijn vader een aanzienlijk vermogen in de vorm van Russische staatsobligaties 
nalaat.. Deze erfenis is in zijn ogen, met hel door hem zelf gespaarde geld, voldoende om in 
19188 te gaan rentenieren. Aldus deelt hij zijn werkgever mee. De Russische revolutie 
doorkruistt op drastische wijze zijn voornemen. De obligaties worden in een paar dagen 
waardeloos.. Wilton moet nog tot 1926 doorwerken om van een financieel verzekerde oude 
dagg te gaan genieten. Ondertussen is hij actief op de beurs. De waarde van zijn aandelen en 
obligatiess houdt hij bij op de, al geschilderde, zeer accurate wijze. De zorg om zijn financiële 
situatiee is niet zonder resultaat: aan het einde van zijn arbeidsleven is hij eigenaar van drie 
huizen. . 

AvontuurlijkAvontuurlijk kind 

Bebb groeit op in Delfshaven. De naam van dit stadje geeft precies de functie weer bij haar 
ontstaan:: de haven van Delft. Aan het eind van de veertiende eeuw krijgt de stad Delft 
toestemmingg een scheepvaartverbinding te graven naar de Maas in het gebied tussen het 
huidigee Schiedam en Rotterdam.2 Op de plaats waar het nieuwe kanaal, later de Delfthavense 
Schiee genoemd, in de, met open zee in verbinding staande, Maas uitmondt, wordt een sluis 
gebouwd.. Voor en achter de sluis ontstaan twee havens. Landinwaarts direct voor de sluis de 
Aelbrechtskolk,, achter de sluis, met een rechtstreekse toegang naar de rivier, de Oude Haven 
(naa de annexatie van Delfshaven door Rotterdam, de Voorhaven). Na ruim vijfti g jaar wordt 

11 Ten Dam 1994, pag. 133 
:: Alinea is ontleend aan Gebuis en Van Hoek 1989. pag. 5-13 en Okkema 1979, 'Inleiding' (geen 
paginanummering) ) 



6 6 

parallell  aan de Oude Haven nog een haven gegraven, de Nieuwe Haven (na genoemde 
annexatie,, de Achterhaven), die via een landtong van zo'n vijfti g meter van de Oude Haven is 
gescheiden.. Rond kolk en havens ontstaat een dorp waar zich aanvankelijk voornamelijk 
koopliedenn en handwerkslieden vestigen, die door de florerende scheepvaart over het riviertje 
dee Schie goede zaken doen. Eind vijftiende en begin zestiende eeuw krijgt Delfshaven ook 
betekeniss als vissersplaats voor haring, maar dat is tijdelijk van aard. In 1638 vertrekken tien 
visserss naar Rotterdam. Hun vestiging aldaar staat aan de wieg van het ontstaan van 
Rotterdamm als grootste havenplaats ter wereld. 

InIn de zestiende en zeventiende eeuw wordt het rond de havens druk met ambtelijke en 
pré-industriêle,, vooral aan de scheepvaart gerelateerde, bedrijvigheid. Vanuit de omringende 
polderss van Delft en Rotterdam trekken veel boerenjonge lui naar de plaats voor werk. 
Belangrijkk zijn in het bijzonder de scheepswerven, onder meer van de VOC, en de stokerijen 
vann walvistraan. Eind zeventiende eeuw krijgt Delfshaven bekendheid als centrum van 
brandewijnindustrie.. Honderd jaar later is het met de bloeitijd van de plaats gedaan als gevolg 
vann de verzanding van de rivier voor de havens en de neergang van de VOC. In 1825 wordt 
Delfshavenn een zelfstandige gemeente met door koning Willem I geschonken stadsrechten. 
Eenn halve eeuw staat de gemeente op eigen benen. In 1886 annexeert Rotterdam de plaats met 
hett oog op de noodzakelijke grond voor stadsuitbreiding. De grote buur heeft eerder een 
verzoekk van Delfshaven tot annexatie afgewezen vanwege de sterk verarmde bevolking in 
dezee gemeente. Chronisch grondgebrek noopt Rotterdam uiteindelijk de aanvankelijke 
weigeringg te herzien. 

Inn Bebs jeugd herinnert nog veel bebouwing, zij het in vervallen staat, aan de oude 
gloriee van hel stadje. Grote koopmanshuizen en pakhuizen aan de havens, drie grote 
stellingmolenss aan de rivierzijde in het havengebied, het voormalige Raadhuis en de Oude 
Kerkk aan de Aelbrachtskolk. Door de diep in de bebouwing reikende havens en de 
Delfthavensee Schie doet het plaatsje waterrijk aan. Van de foto's wordt het beeld opgeroepen 
vann een grachtenstadje. Zoals gezegd wordt Beb geboren op nummer 98 van de Havenstraat, 
dee schuin langs het oude havengebied lopende, maar niet aan het water gelegen, hoofdstraat 
vann Delfshaven. In de straat zijn veel neringdoende middenstanders in oude herenhuizen 
gevestigd.. Aan beide zijden bevinden zich twee karakteristieke torens, een grote van een 
rooms-katholiekk e kerk en een kleinere van een koopmanshuis. 

Bebss op een oude zeedijk gelegen geboortehuishuis is bekend terrein voor de familie. 
Schuinn tegenover het huis bevindt zich de woning waarin vroeger Bets moeder heeft 
gewoond,, naast de Vuijken woont Bets broer Dolf Rotscheid, zoals eerder opgemerkt tevens 
dee vriend van Wilton. Naast en achter de woning ligt de op de dijkhelling gelegen tuin die 
eindigtt bij een sloot. De voor- en achtergevel staan haaks op de Havenstraat. Vanaf de weg 
looptt schuin naar beneden een pad, waardoor de bewoners en bezoekers met een "hol" naar de 
huisdeurr lopen.1 Aan de beide zijkanten van de voorgevel staan twee kastanjebomen, die zich 
enigee meters voor hen in gezelschap weten van een perenboom. 

Inn verband met de komst van het derde kind verhuizen de ouders vier jaar later naar de 
vlakbijj  gelegen, de Havenstraat kruisende Rochussenstraat. In dezelfde tijd dat de ouders van 
plann zijn een ander huis zoeken, is bij de gemeente in Delfshaven sprake van het voornemen 
eenn nieuwe haven aan te leggen (de latere Coolhaven), die zich moet uitstrekken tot het huis 
vann de Vuijken. Om een hogere prijs te krijgen voor hun woning in het kader van de 
onteigeningsprocedure,, rekken Bebs ouders enige tijd hun verblijf in het huis aan de 
Havenstraat. . 

Hett grootste deel van de informatie over hoe Bebs kinderjaren eruit hebben gezien 
moett ontleend worden aan één bron: Beb zelf. Op latere leeftijd heeft ze veel geschreven en 

'Tenn Dam 1994.pag. 145 
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verteldd over haar eigen jeugd,1 Vanwege dit gegeven heeft de familiehistoricus Ten Dam zich 
vermoedelijkk verschoond geacht om deze taak uitgebreid ter hand te nemen. De minimale 
informatiee die hij erover verstrekt, bevestigt de indruk die Beb zelf oproept: ze is, evenals 
haarr broer Wilton, geen gemakkelijk kind. Ten Dam geeft hiervan één voorbeeld als Beb en 
Wiltonn al wat ouder zijn: 

Zoo rond de winter van 1917 zaten Wil (11}  en Beb (12) elkaar geregeld in de 
haren,, maakten hoogoplopende ruzies of speelden die. Eens was dat weer het 
geval,, Doll (7) zat er naar te kijken. Hun moeder Bets werd razend en 
waarschuwde:: als julli e niet ophouden, dan loop ik de deur uit. Het gekrakeel 
laaidee even later weer op. Moeder Bets greep haar mantel, haar hoed kon ze 
niett vinden, gooide de deur open en achter haar met een smak dicht. Wil 
helemaall  overstuur dat zijn moeder haar absurde dreigement ook werkelijk 
uitvoerdee zette het op een blèren [ . . . ] . Waarop Beb heel zelfverzekerd: 'dat 
geeftt toch niets, Wil - en moederlijk sussend: 'ik heb haar hoed toch' en liet 
triomfantelijkk zien wat ze zorgvuldig tussen haar dijen en haar handen bedekt 
hadd gehouden: de hoed!2 

Dezee door de familiehistoricus geschetste situatie is, als we Beb geloven, symptomatisch voor 
haarr hele kindertijd. Naar haar oordeel is de problematische verhouding met haar ouders, in 
hett bijzonder de moeder, terug te voeren tot het ongelukkige gesternte waaronder haar 
geboortee plaatsvindt. In een huwelijk dat zo lang kinderloos blijft , kan, zo stelt ze, de nieuwe 
wereldburgerr alleen maar aanleiding geven tot teleurstelling. Het kind beantwoordt in een 
dergelijkee situatie nooit aan het ideaalbeeld van de ouders. Daar komt bij dat Beb in de ogen 
vann Wilton en Bets, die bij hun eersteling vurig op een jongetje hopen, van het verkeerde 
geslachtt is. Na de geboorte van broer Wilton blijkt deze een zwak jongetje. Hij groeit 
nauwelijkss en om hem enigszins toonbaar te maken als hij naar buiten gaat, wordt een haarlok 
vann Beb aan zijn mutsje genaaid. Beb merkt ironisch op: "Een ziekelijke stamhouder en een 
gezondee dochter. Het had andersom moeten zijn".3 Dit wordt de dochter ook duidelijk 
gemaakt.44 Wanneer Beb op wat latere leeftijd Kiplings autobiografische verhaal 'Zwart 

11 Beb begint mei autobiografische schetsen en impressies kort nadat ze een 'bekend schrijfster' is geworden. In 
DeDe Indische courant 9-5-1941 publiceert ze de autobiografische jeugdschets 'Indië en mijn werk: De lachende 
klasse',, in 1961 gevolgd door'Mijn grootmoeders'in Vrij  Nederland 3-2 en 10-2-1961. In de laatste publicatie 
ligtt overigens, zoals ook de titel aangeeft, meer het accent op de voorgeschiedenis van haar familie. Haar 
verhoudingg mei haar broer Wilton komt uitgebreid aan de orde in het documentaire autobiografische reisverhaal 
EenEen broer in Brazilië. In de vele interviews die Beb Vuijk op latere leeftijd geeft wordt evenzeer ruim aandacht 
geschonkenn aan haar jeugdjaren. Belangrijk in dit verband zijn de vraaggesprekken door H.G. Surie Vrij 
NederlandNederland 17-6-1961, Hans Stemsdorff De geldertander 22-&-\98\, Cees Vettman HNmagazine 25-2-1984, 
Elmaa Drayer en Marjo van Soest Sarafaan 1 ( l , 1985-1986), pag. 3-12, Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990 en 
Carolinee van de Heuvel NRC handelsblad 30-8-1991. In mindere mate is dat het geval met de interviews van 
Bebb Vuijk door Martin Hartkamp NRC 29-11-1969, Ineke Jungschlager De volkskrant 25-4-1981 en Hans de 
Visserr Provinciale Zeeuwse courant 10-2-1990. Naast de kranteninterviews geeft Beb ook in radio-interviews 
en/off  -portretten impressies van zichzelf als kind, veelal in nagenoeg dezelfde bewoordingen als in de krant. 
Belangrijkee radioportretten en/of -interviews zijn: Betty van der Laan en Joop Groesz 'De stoomradio' VARA 
26-3-1975;; 'De hoge C' TROS 5-2-1980 (interviewster onbekend): Margot Hopman 'Een leven lang1 NOS 8-3-
1983;; BRT 17-1 en 24-1-1985 (serie en interviewer onbekend; het interview is een heruitzending van 
vraaggesprekkenn uit 1983, waarvan de uitzenddata onbekend zijn; in het vervolg worden de data van de 
heruitzendingg aangehouden) en Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 14-7-1989 (een ander vraaggesprek als 
hiervoorr genoemd in hetzelfde radioprogramma). Tenslotte is in dit verband van belang haar gesproken 
zelfportret:: "Boekenwijsheid: Gesproken autobiografie door Bep Vuyk' VARA 25-10-1958. 
22 Ten Dam 1994, pag. 152 
11 Interview Beb Vuijk door Cees Vettman HN magazine 25-2-1984 
JJ Idem en Beb Vuijk 1983, pag. 14-15. 
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schaap'' over zijn jeugd in het christelijke gezinsblad Eigen haard leest, herkent ze veel van 
haarr eigen situatie. De nadrukkelijke voorkeur van de ouders resulteert bij Beb al op zeer 
jeugdigee leeftijd tot de wens een jongen te willen zijn. Het bijbehorende gedragspatroon 
ontwikkeltt ze ook: Beb voetbalt, speeh rovertje met Wiltons vrienden en vecht regelmatig met 
hen.. Spelen met poppen doet ze niet, evenmin leest ze meisjesboeken.2 De 
aantrekkingskrachtt van masculiniteit zal ze, naar eigen zeggen, haar leven lang ervaren: de 
omgangg met mannen is voor haar aantrekkelijker en gaat haar makkelijker af dan die met 
vrouwen.3 3 

Eenn tweede gevolg van de houding van de ouders tegenover hun kinderen is de sterk 
ambivalentee verhouding russen Beb en Wilton: enerzijds gunnen ze elkaar het licht in de ogen 
niett en vechten regelmatig, anderzijds zijn ze onafscheidelijk. In Een broer in Brazilië merkt 
zee hierover op: 

Onzee aangeboren agressiviteit werd door de interfamiliare verhoudingen en 
onzee positie in het gezin sterk verhevigd. Wij richten haar legen elkaar, maar 
ookk tegen het autoritaire ouderlijke gezag. Wij vormden een entente cordiale 
vann twee hevige rivalen. Van niemand heb ik in mijn kindertijd zoveel 
gehoudenn als mijn broer en niemand ook zo gehaat.4 

Bebb suggereert behept te zijn met een, in de karakterstructuur gelegen, meer dan normaal 
ontwikkeldee agressiviteit. In een ander verband merkt ze op: "Ik reageer snel af door te 
schreeuwenn of met servies te smijten of door een diep hatelijke formulering [ . . . ] . Wilton 
hadd diezelfde eigenschappen".5 Kortom, broer en zus zijn, wederom in Bebs eigen woorden, 
verschrikkelijkee kinderen. Dat lijk t bevestigd te worden door een anekdote over de dienstbode 
Jaantjee die, vanaf dat het gezin in 1919 naarde Schiedamseweg 248b verhuist, bij de Vuijken 
inwoont.. Wanneer Jaantje terugkomt van het sollicitatiebezoek bij Bets wordt ze 
aangeschotenn door de moeder van de vorige hulp. Wanneer de laatste hoort dat Jaantje een 
dienstbetrekkingg bij de Vuijken heeft, reageert ze met: "Dat benne daar beesten van kinderen! 
Jee bent gewaarschuwd!".7 

Betss heeft dus heel wat met haar twee oudste spruiten te stellen. De oplossing zoekt 
zee niet, zoals ook blijkt uil de hierboven geciteerde passage van Ten Dam, in het met harde 
handd regeren. Ook volgens Beb kan haar moeder de opstandige kinderen niet aan.8 Het 
straffenn laat ze over aan haar man Wilton. Hij komt laat thuis en na hel avondeten vertrekt hij 

11 Interview Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990. In het verhaal 'Baa, baa, black sheep' vertelt de in 
18655 te Bombay geboreti Kipling zijn slechte ervaringen met een Engels gezin, in het bijzonder met de vrouw 
dess huizes, waarin hij en zijn zusje op respectievelijk zes- en driejarige leeftijd terechtkomen als zij voor hun 
opvoedingg naar Engeland worden gestuurd. De vrouw houdt wel van zijn zusje, maar heeft een afkeer van hem. 
Wanneerr hij ongehoorzaam is. straft ze hem met het rietje, sluit hem op of stuurt hem naar bed, onder het 
dreigementt dat er nog zwaardere straffen zullen volgen als hij zijn leven niet betert. De jonge Kipling vertoont in 
aantall  opzichten frappante gelijkenis met Beb in haar jeugd: hij wordt gepest op school, vertelt graag fantastische 
verhalenn aan zijn zusje en rebelleert tegen maatschappelijke conventies (zie Angus 1978, pag. 19-20 38-39 45-
466 en 48). 
:: Interview Beb Vuijk door Cees Veltman HN magazine 25-2-1984, Radioportret en -interview Beb Vuijk door 
Margoll  Hopman 'Een leven lang' NOS 14-7-1989 
Ziee hiervoor in het bijzonder het hoofdstuk 'Sedentair burger van Loenen' 
Bebb Vuijk 1983, pag. 21. zie ook Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman "Een leven lang' NOS 8-3-

1983 3 
-- Interview Beb Vuijk door Cees Veltman HN magazine 25-2-1984 
Tussentijdss zijn de ouders in 1916 ook nog een keer verhuisd van de Rochusenstraat naarde Heemraadsingel 

257b. . 
"Vi aa Ten Dam 1994, pag. 154 
hh Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en24-!-I985 
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naarr zijn kamer om de krant te lezen. Wanneer Bets onder het eten over de streken van Beb en 
Wiltonn vertelt, reageert hij met de opmerking dat van hen niets terechtkomt en ze hun hoop 
maarr moeten stellen op de jongste, Doll.1 Als de kinderen tijdens hun huiswerk ruzie maken, 
wordenn ze naar hem toegestuurd. Voor hem heeft het hele gezin ontzag: "Iedereen in huis was 
eenn beetje bang voor hem, wij, mijn moeder en ook het dienstmeisje. Hij was onvoorzien 
driftigg en sloeg er dan op Ios".~ Toch kan de vader bij Beb geen kwaad doen en heeft ze een 
sterkee band met hem.3 Wanneer een pak slaag dreigt, gaat Wilton al bij voorbaat huilen, reden 
voorr Beb hem diep te minachten. Beb geeft geen kik en voelt zich superieur, want jongens 
behorenn niet te huilen. Overigens is Beb niet helemaal consistent in haar uitlatingen over haar 
vader.. In een ander interview merkt ze op dat ze het goed met haar vader kan vinden omdat 
hijj  zich niet met de kinderen bemoeit, waardoor ze hun gang kunnen gaan.4 

Hunn "aangeboren agressiviteit" reageren Beb en Wilton niet alleen op elkaar af, het 
jongeree zusje Doll wordt er ook het slachtoffer van. Ze pesten Doll bij hun spelletjes, niet 
omdatt ze een hekel aan haar hebben, maar omdat ze hierin de noodzakelijke figurantenrol 
vervult:: bij het indiaantje spelen worden de krullen van haar poppen gesneden en als scalpen 
gebruiktt en ze laten haar de gifbeker van Socrates drinken. Veel meer dan Wilton en Beb laat 
hett jongere zusje zich voegen in de opvoeding van haar moeder en blijf t daarom een 
buitenstaanderr in het monsterverbond tussen haar broer en zuster. 

Buitenn Bebs autobiografische schetsen en de door Ten Dam op papier vastgelegde 
familieoverleveringg is er nog maar één bron over Beb als kind: de dienstbode bij het gezin, 
mevrouww Sörgje. Niet bekend is of deze vrouw dezelfde is als de eerdergenoemde Jaantje. 
Watt zij in een radio-interview met en -portret van Beb Vuijk opmerkt, wijkt niet of 
nauwelijkss af van het hierboven vermelde. Deze dienstbode karakteriseert Beb als een slordig, 
driftig,, jongensachtig meisje dat niet geeft om mooie kleren. Kortom, zo merkt mevrouw 
Sörgjee op, "een beetje vreemd type", dat door haar afwijkend gedrag veel conflicten heeft met 
haarr moeder, die "zo netjes was1'/ 

Mett haar moeder zal Beb tot haar vertrek uit Holland, een problematische verhouding 
houden.. In haar ogen is ze "een hyper-nerveuze vrouw, ziekelijk vroom en overdreven 
netjes".66 Elke vrijdag krijgt de huiskamer een grote beurt, waarna de kinderen niet met hun 
vingerss aan het geboende meubilair mogen komen. De zondag is er voor de absolute rust: er 
magg niet gefietst, getennist of gelezen worden. Zelfs de kinderkamer is dan verboden terrein. 
Betss zit urenlang in de kerk. Wilton, louter uit pragmatische overwegingen lidmaat van de 
hervormdee kerk, past dan op het kinderspul. Van hem mogen ze wel lezen. Bets probeert Beb 
opp te voeden tot haar ideaal: een nette, keurig geklede geschikte partij voor elke burgerjongen 
mett een goed toekomstperspectief. Eén ding vindt Beb niet vervelend van haar streng 
gelovigee opvoeding, de verplichte gang naar de zondagsschool. Daar hoort ze schitterende 

11 Interview Beb Vuijk door Hans Sternsdorff De geiderhnder 22-8-1981 en Beb Vuijk 1983, pag. 16 
22 Interview Beb Vuijk door Cees Veliman HN magazine 25-2-1984 en Radio-interview Beb Vuijk 'De 
tachtigers'' NCRV 21-6-1990 (interviewster onbekend). In 'Boekenwijsheid: Gesproken autobiografie door Bep 
Vuyk'' VARA 25-10-1958 merkt Beb Vuijk op: "Ik hield heel erg veel van hem [Bebs vader] hoewel hij erg 
strengg was". 
11 Radio-interview Beb Vuijk 'De tachtigers' NCRV 21-6-1990 (interviewster onbekend) 
44 Radio-interview Beb Vuijk door Betty van der Laan en JoopGroesz 'Stoomradio' VARA 26-3-1975 
**  Mevrouw Sörgje via Radio-interview en -portret Beb Vuijk 'De hoge C' TROS 5-2-1980 (interviewster 
onbekend).. Van de eerder in Ten Dam geciteerde Jaantje wordt niet de achternaam vermeld, terwijl in het radio-
intervieww gesproken wordt over 'mevrouw Sörgje'. Denkbaar is dat de dienstbode Jaantje Sörgje heet. Mogelijk 
iss ook dal mevrouw Sörgje de voorgangster is van Jaantje. Ten tijde van het interview moet Sörgje ongeveer 85 
jaarr zijn geweest. 
hh Interview Beb Vuijk door Cees Vshman HN magazine 25-2-1984 
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verhalenn uit de Bijbel. Dit heilige boek heeft naar Bebs zeggen een diepgaande invloed op 
haarr literaire vorming gehad.' 

DeDe schooi 

Veell  minder dan over het ouderlijk milieu en haar verhouding tot Wilton heeft Beb zich 
uitgelatenn over haar schoolprestaties en -ervaringen. Ook Ten Dam is spaarzaam met 
informatiee hierover. In een interview met het Indonesische blad Tempo heeft ze een keer 
opgemerktt dat ze, niet verwonderlijk tegen de achtergrond van haar geschetste gedrag in het 
vorigee hoofdstuk, een opstandige leerling is geweest met wie de onderwijzers veel problemen 
hebben.. Ze spijbelt veel en gaat dan haar de haven om naar de schepen te kijken.2 Haar 
schoolcarrièree heeft verder weinig sporen achtergelaten in archieven.3 Lager onderwijs volgt 
Beb,, evenals Wilton en Doll, aan de Openbare Lagere school in de Ambachtstraat, waar ze 
onderr meer mejuffrouw Schipper4 als 'juffrouw' heeft.5 Daarna volgt ze de Hogere 
Burgerschooll  voor Meisjes aan de Witte de Witstraat in Rotterdam. Van deze school zijn nog 
leerling-gegevenss aanwezig in het gemeentearchief Rotterdam. Op twee manieren zijn 
rapportcijferss van de leerlingen bijgehouden: zowel per afzonderlijk schooljaar voor alle 
leerlingenn tezamen als per afzonderlijke leerling voor alle doorlopen klassen op de school, in 
feitee de schoolloopbaan van de leerling op de school, ook wel 'stamboek' genoemd. In de 
voorr Beb bewaard gebleven gegevens doen zich een aantal lacunes voor. In de per schooljaar 
geregistreerdee leerling-gegevens komt ze voor in de schooljaren 1917/1918 en 1918/1919. In 
hett totaaloverzicht van haar schoolloopbaan ontbreken gegevens over het schooljaar 
1917/1918,, wel bestaan die over de jaren 1918/1919en 1919/1920.*  Van het jaar 1919/1920 
zijnn voor Beb, als één van de heel weinige leerlingen, alleen maar de gegevens van het kerst-
enn paasrapport geregistreerd. 

Bebss cijfers in 1917/1918 geven over het hele jaar een bedroevend beeld van haar 
verrichtingen.. Voor alle talen heeft ze een vijf, voor de drie wiskundevakken twee vieren en 
eenn drie. Voor 'gedrag' heeft ze dan nog een negen, met het cijfer acht de op de school meest 
voorkomendee beoordeling voor dit rapportonderdeel. Redelijk is ze in geschiedenis, tekenen 
enn handwerken. Omdat 1917/1918 niet in het totaaloverzicht van haar schoolloopbaan is 
opgenomen,, hebben de cijfers waarschijnlijk betrekking op een voorbereidend jaar voor de 
meisjes-HBS.. Vreemd is dan wel dat ze met deze cijfers is toegelaten. Dat de HBS een maatje 
tee groot is voor Beb, blijkt in haar eerste 'officiële' jaar op de school. Haar prestaties zijn nog 
slechter,, in het bijzonder voor de talen. Voor Duits heeft ze op het laatste rapport zelfs een 
twee.. Beb doubleert. Ook het cijfer voor gedrag is gezakt. Als één van de weinige leerlingen 
heeftt ze een zeven op dit onderdeel, na overigens met Kerst met een vijf te zijn begonnen. 
Bebb lijk t niet goed in haar vel te zitten. Als ze de eerste klas overdoet, zijn haar prestaties, 
evenalss haar 'gedrag', nog steeds niet geweldig. Op het kerstrapport drie vijven voor 
respectievelijkk rekenen, Frans en Duits en een vier voor Nederlands. Het paasrapport kent een 
lichtee verbetering met een vijf voor Frans en een vier voor Duits. Opvallend is de sterke 

Intervieww Beb Vuijk door Martin Hartkamp Nieuwe Rotterdamsche courant 29-11-1969. In het interview merkt 
zee onder meer op; "Verrukkelijk is de Openbaring van Johannes [ . . . ] . Ook de Bijbel heeft groie invloed op 
mijnn stijl gehad". 
""  Interview Beb Vuijk Tempo 27-2-1982 (interviewer onbekend) 
'' Van de lagere scholen in het gebied van het voormalige Delfshaven bestaan geen leerlingengegevens meer uit 
dee jaren 1910-1920. Van de scholen die Beb na de lagere school heeft bezocht, zijn slechts de summiere, in de 
tekst,, vermelde gegevens bewaard gebleven. 

Voorletterr onbekend 
Telefonischh gesprek auteur met H. ten Dam (Zwolle 18-2-2002) 

**  Jaarcijfers en stamboeken Hogere Burgerschool voor Meisjes. Gemeentearchief Rotterdam, archiefnummer 60, 
inventarisatienummerss 5, 6, 48 en 49. 
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verbeteringg bij het vak Nederlands, Beb gaat van een vier naar een zeven. Omstreeks Pasen 
19200 heeft Bebs vader vermoedelijk onvoldoende vertrouwen in de goede afloop van Bebs 
carrièree op de middelbare school. Hij neemt dezelfde maatregel als zijn vader wanneer hij 
doubleertt in de vierde klas van de HBS: Beb wordt in haar (vermoedelijk) eerste HBS-jaar 
vann school genomen. 

Tenn Dams versie van Bebs HBS-tijd is overigens een andere. Hij gaat ervan uit dat 
Bebb in de vierde klas blijf t zitten, van school wordt gehaald en door haar vader, mogelijk 
vanwegee haar altijd redelijk tot goede cijfers voor handwerken, naar de middelbare 
huishoudschooll  in Schiedam wordt gestuurd. Wellicht is deze visie gebaseerd op Bebs eigen 
uitlatingen,, die een keer heeft opgemerkt in 1923 van school te zijn gehaald omdat ze niets 
uitvoert.'' Een voortijdig einde van haar middelbare schoolloopbaan lijk t welhaast zeker, maar 
hoogstwaarschijnlijkk eerder dan Ten Dam veronderstelt. Het jaar waarop Beb haar intrede 
doett op de Schiedamse huishoudschool is niet meer te achterhalen omdat leerling-gegevens 
vann deze 'spinazieacademie' ontbreken. Het is in beginsel nog mogelijk dat Beb de HBS op 
eenn andere school heeft vervolgd. Dat ligt evenwel niet voor de hand vanwege de 
'martelgang'' op haar eerste HBS. Bovendien is er in Rotterdam en Schiedam geen andere 
meisjes-HBSS of een MMS. Beb moet dan naar een gemengde HBS zijn gegaan, maar daar 
heeftt ze zelf nooit met een woord over gerept. Er blijven dan twee mogelijkheden met 
dezelfdee realiteitswaarde over. Ze volgt vanaf Pasen 1920 de MULO, gaat over naar de 
tweedee klas en rondt de opleiding vervolgens in 1923 af om daarna naar de middelbare 
huishoudschooll  te gaan. Of ze gaat direct naar de lagere huishoudschool, om daarna de 
middelbaree component van deze vorm van onderwijs te volgen. 

Hoee het zij, wanneer haar ouders in juli 1924 van de Schiedamseweg 248b naar 
Heemstedee verhuizen, volgt Beb al een paar maanden (vanaf maart 1924) de Nieuwe 
Huishoudschooll  te Amsterdam. Bij haar naam in de leerlingenadministratie is aangetekend 
datt ze van de huishoudschool in Schiedam komt en vanaf 22 juli 1924 op de Landzichtlaan 63 
tee Heemstede woont. Heeft Beb gedurende de periode maart/juli ergens op kamers gezeten of 
bijj  een familielid gelogeerd? 

Dee Nieuwe Huishoudschool verzorgt, behalve veel kortdurende cursussen, driejarige 
opleidingenn voor onder meer 'koken en voedingsleer', 'huishoudkunde' en 
'kinderverzorging'.. In 1925 zit Beb in het tweedejaar. In 1926 kan ze dan haar eindexamen 
doen.. Volgens Ten Dam behaalt ze in 1927 haar diploma. Op het laatste wijst ook haar, hierna 
tee behandelen, beroepscarrière. Het voorgaande betekent dat Beb nog een keer gedoubleerd is 
opp de school. Met inbegrip van haar intermezzo op de meisjes-HBS, heeft ze tien jaar 
onderwijss nodig om haar diploma lerares 'Koken en voedingsleer' te behalen, een weinig 
overtuigendee schoolcarrière. 

Zoalss eerder opgemerkt heeft Beb nauwelijks woorden vuil gemaakt aan haar 
schoolprestaties.. In haar eerste, al meermalen geciteerde, autobiografische jeugdschets in De 
IndischeIndische courant merkt ze op: "omdat mijn ouders mij wild en ruw en jongensachtig vonden, 
stuurdenn zij mij na de middelbare school naar de Huishoudschool".3 Met deze bewering laat 

11 Radio-interview en -portret Beb Vuijk door Margol Hopman 'Een leven lang' NOS 14-7-1989 
22 Op vezoek van de auteur heeft het gemeentearchief Amsterdam onderzoek gedaan naar het mogelijk 
voorkomenn van de naam Beb Vuijk in de bewaard gebleven archiefstukken van de twee in Amsterdam bestaande 
huishoudscholenn in de periode 1920-1930, de gewone huishoudschool en de. na een conflict op deze school, in 
19055 opgerichte Nieuwe Huishoudschool. Gebleken is dal uit de jaren 1924 en 1925 lijsten uit de 
leerlingenadministratiee bewaard zijn gebleven. Ook bestaat nog een schoolverslag uit het jaar 1923. Deze drie 
stukkenn zijn door het gemeentearchief Amsterdam toegezonden bij brief 20-2-2001. Opmerkelijk is dat op de 
lijstenn bij een aantal leerlingen vermeld wordt dat ze het diploma driejarige HBS bezitten. Bij Beb staat deze 
aantekeningg niet vermeld. 
'' Beb Vuijk 'Indie1 en mijn werk: De lachende klasse' De Indische courant 9-5-1941. Zie verder ondermeer 
Intervieww Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990 
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Bebb in het midden of ze de opleiding al of niet heeft afgerond. Bij andere spaarzame 
gelegenhedenn waarin de schooltijd ter sprake komt, laat ze zich in soortgelijke bewoordingen 
uit.. Nooit merkt ze expliciet op het diploma te hebben gehaald of de school na driejaar, 
overigenss niet ongebruikelijk in die jaren, te hebben verlaten. 

Naastt de huishoudschool krijgt Beb nog andere, voor haar ontwikkeling als schrijfster, 
belangrijkee vorming. De neerlandica Elly Callenbach geeft haar privé-lessen literatuurkennis 
enn -geschiedenis en op de Berlitzschool in Rotterdam volgt ze avondlessen Engels, een vak 
datt ze niet heeft gekregen op de meisjes-HBS.' Tot deze kostbare 'bijlessen' besluit Bebs 
vaderr als hij overtuigd raakt van de wens van zijn dochter in de toekomst haar geluk te 
beproevenn als schrijfster. Bebs vader mag zijn eigenaardigheden hebben gehad, het 
toekomstigee wel en wee van zijn dochter laat hem niet onverschillig. Volgens Beb heeft haar 
vaderr veel belang gehecht aan haar opleiding, omdat hij van oordeel is dat meisjes op latere 
leeftijdd zelfstandig moeten kunnen zijn," 

Tijdenss haar schoolperiode vindt bovendien iets plaats dat, naar Bebs eigen zeggen, 
énn haar schoolprestaties beïnvloedt én een negatieve invloed op haar zelfbeeld heeft. In de 
laatstee klas van de lagere school krijgt ze last van haar ogen. Een bezoek aan de oogarts levert 
nietss op, omdat Beb tijdens het consult de kluts kwijt raakt en bij het testen van de ogen maar 
watt roept. Ouders en familie vinden het een vermakelijk gebeuren, dat om de haverklap in 
herinneringg wordt geroepen. Haar moeder verklaart Bebs 'simulatie' uit haar jaloezie op 
Wiltonn die dan al brildragend is: ze heeft een keer gezien dat Beb Wiltons bril past.3 Het 
voortdurendee leedvermaak kwetst Beb en maakt haar tegelijk radeloos. De volgende jaren 
stuurtt de school met enige regelmaat briefjes met het verzoek Bebs ogen te laten onderzoeken, 
maarr telkenmale wordt dan de oude grap van stal gehaald. Om van het gepest gevrijwaard te 
blijven,, laat Beb zo weinig mogelijk blijken van haar slechte gezichtsvermogen, Het wordt zo 
ergg dat ze regelmatig struikelt en zelfs op de voorste schoolbank niet meer het bord kan lezen. 
Eindelijkk najaren volgt een tweede bezoek aan de oogarts, die constateert dat er sprake is 
geweestt van jarenlange verwaarlozing. Haar ogen zijn voorgoed bedorven. Beb voelt zich 
"geschonden,, vernederd en aangeraakt door het bederf', een gevoel dat ze verwerkt in haar 
lateree verhaal 'Vele namen'.4 Op latere leeftijd noemt Beb niet het slechte gezichtsvermogen 
maarr woordblindheid een keer als oorzaak voor haar matige schoolprestaties, in het bijzonder 
voorr Nederlands. Dat wordt geadstrueerd met de opmerking dat haar opstellen stilistische 
meesterwerkjess zijn, maar wemelen van taalfouten."̂ Het is de vraag of Beb hier de waarheid 
geenn geweld aandoet. Het beheersen van grammatica heeft veel meer te maken met een 
logischee wijze van denken dan met woordblindheid. Dyslexie verhoudt zich bovendien 
moeilijkk met haar in het volgende hoofdstuk vermelde leeswoede. Wonderlijk blijf t het 
verhaall  over het eerste bezoek aan de oogarts. Gaat een kind in de laatste klas van de lagere 
schooll  bij het eerste consult alleen, zonder begeleiding van een ouder, naar de oogarts? En 
heeftt een oogarts niet in de gaten dat een kind maar wat roept? 

Tenn Dam 1997, pag. 211. Denaarde Amerkaan Maximilian Berlitz genoemde Berlitzscholen geven onderwijs 
inn moderne vreemde talen op basis van de zogenaamde directe methode: er wordt niet eerst een basis van 
grammaticalee kennis gelegd, maar er wordt direct overgegaan lot het gebruikmaken van de aan te leren taal. 
**  Radio-interview en -portret Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang1 NOS 14-7-1989 

Intervieww Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990 
JJ Beb Vuijk 'Indiè' en mijn werk: De lachende klasse' De Indische courant 9-5-1941 
55 Interview Beb Vuijk door Elma Draver en Marjo van Soest Sara/aan 1(1. 1985/1986). pag. 2-13. Ze merkt in 
dill  vraaggesprek op: "Ik ging van de meisjes-hbs af omdat ik woordblind was. tk maakte daar prachtige 
opstellen,, die in de klas werden voorgelezen, maar ze wemelden van taalfouten. Opstel: 9 of" 10. taal: 0. 
Onrechtvaardig!!  En toen moest ik naar de middelbare huishoudschool". Zie ook Radio-interview Beb Vuijk door 
Margott Hopman 'Een leven lang1 NOS 8-3-1983 
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EenEen jong schrijftalent 

Bebb schrijft al als ze een jaar of tien is, merkt ze op in haar eerste, in de Indische courant 
gepubliceerde,, autobiografische jeugdschets. Het zijn gelegen hei ds verzen op haar moeders 
verjaardagg en de geboorte van een neefje, "even zoetvloeiend van rhythme, verwrongen van 
taall  en vals van beeldspraak als de versjes uit mijn schoolboeken".1 Deze versjes liggen niet 
tenn grondslag aan haar latere schrijverschap. Volgens dezelfde jeugdherinnering zijn dat haar 
verhalenn aan haar broer en zusje, vooral griezelverhalen. Beb vertelt ze 's avonds in de 
kinderkamerr als ze met z'n drieën in de duisternis onder de tafel zitten. Beb is bang in het 
donkerr "en om die angst te bezweren, en misschien ook om niet alléén zoo bang te hoeven 
zijn,, vertelde ik de gruwelijkste geschiedenissen".2 Haar ervaring met openliggende graven op 
hett kerkhof in Delfshaven waarin botten en schedels zichtbaar zijn, inspireren haar tot 
spookverhalen.. Geen van deze verhalen weet ze zich later overigens te herinneren. Alleen nog 
datt ze Wilton en Doll er de stuipen mee op het lij f jaagt. Beb lijk t in haar jeugd een sterke 
hangg naar het macabere en het morbide te hebben gehad, zoals ze zelf ook meermalen in 
interviewss heeft opgemerkt.3 Ook de aantrekkingskracht op haar van een kist op zolder met 
hett gebit van haar overgrootvader Malbranc en van de klerenkast van haar dode grootvader 
duidenn hierop. 

Lezenn doet ze ook al veel op jonge leeftijd: "Vanaf het moment dat ik lezen kon 
verslondd ik kilo's boeken".5 Vooral avonturenboeken, lectuur van en over 
ontdekkingsreizigerss en Jules Veme. De zolder van grootmoeder Elisabeth Malbranc biedt 
ookk spannende literatuur, onder meer Hei boek der martelaren.6 Dit oude religieuze 
boekwerk,, waarin de door christelijke vaandeldragers ondergane martelingen worden 
beschreven,, spreekt haar bijzonder aan. Maar ook de boeken van Kapitein Marryat: Stuurman 
Flink,Flink, Jacob Eerlijk en Arme Jaap vinden in haar een gretig lezeres. Het lezen van de 
spannendee lectuur is vooral een middel om uit het keurslijf van het ouderlijk milieu te 
ontvluchten.. Niets lijk t Beb saaier dan het leven van haar ouders. Ze verlangt naar een 
avontuurlijkk bestaan. Naast de boeken is hel leven van haar grootouders een belangrijke 
inspiratiebron.88 In het bijzonder haar Madoerese grootmoeder heeft een grote 

'' Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: De lachende klasse1 De Indische courant 9-5-I94I. Een vrijwel gelijkluidend 
citaatt is opgenomen in haar autobiografische jeugdschets van twintig jaar later Beb Vuijk 'Mijn grootmoeders' 
inn Verzameld werk 1981. pag. 429. 
:: Idem. Zie ook Radio-interview en -portret Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang1 NOS 8-3-1983 en 
hett Radio-interview en -portret Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 14-7-1989, 
]] Onder meer Interview Beb Vuijk door H. Surie Vrij  Nederland 17-6-1961, Interview Beb Vuijk door Hans 
Sternsdorfïï De gelderlander 22-8-1981 en Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang' 
NOSS 8-3-1983. 
44 Beb Vuijk 'Mijn grootmoeders1 in Verzameld werk 1981, pag. 424-425 en 430 
55 Beb Vuijk 'Boekenwijsheid: Gesproken autobiografie door Bep Vuyk' VARA 25-10-1958 
Mdcra a 

Favorietee schrijvers en boeken die Beb bij andere gelegenheden noemt zijn onder meer Karl May en 
Worishöfer(Bcbb Vuijk 1983, pag. 16), het dagboek van kapitein Scott (de ontdekker van de Zuidpool) en het 
boekk De aarde en haar volken (Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van Soest Sarafaan, 1 (1985-
1986),, pag. 7) en de sprookjes van Grimm en Andersen (Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een 
levenlang'NOSS 8-3-1983) 
**  Op latere leeftijd schenkt Beb in haar autobiografische schetsen nogal wat aandacht aan (het leven van) haar 
grootouders.. Ten Dam heeft aan de hand van historisch onderzoek de betrouwbaarheid van Bebs uitlatingen 
nagegaan.. In nogal wat gevallen blijkt dat Beb de geschiedenis niet geheel waarheidsgetrouw weergeeft. Of 
sprakee is geweest van bewuste verdraaiing van de feiten mag betwijfeld worden omdat in de familieoverlevering. 
waaraann Beb veel zal hebben ontleend, gebeurtenissen een eigen 'interessant bestaan1 kunnen zijn gaan leiden. 
Eenn voorbeeld van een onjuiste weergave is hei in de 'Inleiding en verantwoording' vermelde 'vergaan' van het 
schipp van haar grootvader voor de kust van Egmond aan Zee. 
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aantrekkingskrachtt op Beb. Ze wil het avontuur opzoeken in Nederlands-Indië. Dat komt ook 
omdatt straatjongens Beb vanwege haar donkere huidskleur regelmatig uitschelden: 

"Neger""  en "Indiaan" riepen de straatjongens in Rotterdam mij na. In Indië zou 
niemandd mij voor Indiaan uitschelden. In Indié" hoorde ik thuis, tegelijk was 
Indiëë het land van hel groote avontuur, daarom wilde ik naar Indië, om het 
gevaarr en om de veiligheid.1 

Opp de middelbare huishoudschool wordt het schrijven een meer serieuze aangelegenheid. In 
haarr autobiografische jeugdschets in De Indische courant is Beb overigens niet erg duidelijk 
overr haar eerste schreden op het schrijverspad. Ze schrijft eerst dat ze op aandringen van een 
leraress als zestienjarige een verhaal naar het christelijke gezinsblad Eigen haard heeft 
gestuurd,, om onmiddellijk daama mee te delen een novelle te hebben gezonden naar het 
toenmaligee meisjestijdschrift Droom en daad dat onder redactie slaat van de toentertijd 
bekendee schrijfster van damesromans C. M. van Hille-Gaerthé. Van laatstgenoemde krijgt ze 
eenn bemoedigend briefje terug met het advies het verhaal om te werken, waarna het geplaatst 
zouu kunnen worden. Vermoedelijk is het aanvankelijk voor Droom en daad bedoelde en op 
instigatiee van Hille-Garthé omgewerkte verhaal haar debuut in Eigen haard. In de 
jeugdherinneringg merkt ze verder op als zestienjarige in laatstgenoemd tijdschrift te zijn 
gedebuteerdd en hierin vervolgens nog twee verhalen te hebben gepubliceerd. Haar eerste 
verhaall  verschijnt evenwel als ze achttien is en ze schrijft geen drie maar vier verhalen voor 
hett christelijke gezinsblad.2 

Doorr haar klasgenoten wordt ze gehoond om haar schrijversaspiraties. Door hel brede 
bereikk van het in de leesportefeuille opgenomen Eigen haard is op school iedereen bekend 
mett het nieuwe literaire talent. Wanneer ze voor haar favoriete vak geschiedenis3 extra haar 
bestt doet op een opstel, krijgt ze het een week later, geheel tegen haar verwachting, 
ongecorrigeerdd en met een rode streep erdoor terug, met het cijfer nul wegens een onleesbaar 
handschrift.. Bij het overhandigen vraagt de lerares of ze zulk werk ook aan haar uitgevers 
stuurt.. Het is een bijna traumatische ervaring voor de jeugdige Beb: "Ik zal nooit het smalle 
gezichtt met piekhaar van die leerares vergeten. Nu, op het moment dat ik u dit vertel, hindert 
mijj  de herinnering. Die scène in de geschiedenisles veranderde mijn leven. Ik kon niet meer 
schrijvenn [. .. j . Schrijfster wilde ik niet meer worden, maar Indië bleef'.4 Ook haar moeder 
iss weinig enthousiast over Bebs schrijfpretenlies. Wanneer er een keer bezoek is en Bebs 
verhaaltjess aan de orde komen, hoort Beb, zo meldt ze in een interview uit 1975, haar zeggen: 
"Ikk had liever dat ze sokken kon stoppen", een opmerking die ze haar moeder in genoemd jaar 
"nogg steeds niet [heeft] vergeven"'. 

Bebb beperkt zich tol lezen, vooral Kipling, Conrad, Melvill e en Stevenson, bekende 
avonturenschrijverss uit respectievelijk Engeland en Amerika, met wie ze vermoedelijk tijdens 
dee avondlessen Engels aan de Berlitzschool kennis heeft gemaakt. De literaire werken van 
dezee auteurs, in het bijzonder Kipling, maken een onuitwisbare indruk op de jeugdige Beb. 

11 Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: De lachende klasse' De Indische courant 9-5-1941. In haar gesproken 
autobiografiee merkt Beb Vuijk op: "Die scheldwoorden zetten mij apart. Ik hoor hier niet dacht ik. ik ga naar 
Javaa (Beb Vuijk 'Boekenwijsheid: Gesproken autobiografe door Bcp Vuyk' VARA 25-10-1958) 
""  Niet alleen in haar artikel 'Indië en mijn werk: De lachende klasse' uit 1941 Iaat het geheugen Beb in de steek. 
Wanneerr in 1968 de uitgeverij Querido onder de titel Jong gedaan een bloemlezing uitbrengt van jeugdwerk van 
auteurss wordt bij Bebs verhaal 'Vaders huis' de leeftijd "plus minus 15 jaar" vermeld, een nogal ruim verschil 
mett haar feitelijke debuutleeftijd van achttien jaar. 

Opp haar laatste (paas-)rapport op de Hogere Burgerschool voor Meisjes heeft ze voor het vak geschiedenis voor 
hett eerst een acht. daarvoor zessen en zevens. 
""  Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: De lachende klasse' De Indische courant 9-5-1941. 
""  Radio-interview Beb Vuijk door Betty van der Laan en Joop Groesz 'Stoomradio*  VARA 26-3-1975 
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Vann Kipling noemt ze regelmatig de dichtbundels The seven seas en The five nations, die ze 
voorr haar twintigste stuk heeft gelezen.' In balladevorm bezingt deze Engelse poëet 
ontdekkingsreizigers,, avonturiers en pioniers. Het gedicht 'The song of Diego Valdez' 
overr een Spaanse generaal inspireert Beb later tot het verhaal 'De verliezer'. De schrijver 
Conradd zal haar vooral op latere leeftijd beïnvloeden. 

Hett verhaal waarmee ze als achttienjarige in 1923 debuteert in Eigen haard is 'Vaders 
huis',, in hetzelfde jaar gevolgd door 'Teleurstelling' en 'De laatste tocht' en in 1925 door 
'Hett begin'." De verhalen, of liever verhaaltjes, want ze variëren in omvang van twee tot vier 
pagina's,, lijken verwijzingen in zich te dragen naar Bebs eigen jeugd, Nederlands-Indië 
figureertt al, zij het op de achtergrond, in haar debuut 'Vaders huis'. In dit verhaaltje wordt het 
bezoekk beschreven van de Indo-europese schooljongen Al aan het huis, waar de in 
Nederlands-Indiëë verblijvende vader vroeger heeft gewoond. Hij bezoekt het nogal ver 
gelegenn huis met een vriendje stiekem na schooltijd. Vooraf stelt Al zich een prachtig huis 
voor,, maar tot zijn grote teleurstelling treft hij een verwaarloosd geheel aan, aanleiding voor 
honendee opmerkingen van het vriendje dat toch al geen zin had om mee te gaan. Wanneer hij 
veell  te laat thuiskomt in het zeer ongeruste gezin waarbij hij is ondergebracht, weigert hij de 
redenn van zijn wegblijven te vertellen. 

Inn het tweede verhaaltje is het de schooljuffrouw Weersma, die uit de kolonie 
afkomstigg is. Zij wordt de nieuwe onderwijzeres van de hoofdfiguur Marietje, een wat 
tobberig,, teruggetrokken vijftienjarig meisje uit een arm, groot gezin dat uit bittere noodzaak 
naa schooltijd haar tijd voornamelijk doorbrengt in moeders huishouden. Mede vanwege haar 
armoedigee afkomst is ze op school een buitenstaander. Haar bestaan ondergaat een 
veranderingg als juffrouw Weersma op de school komt. Die lijk t een beetje oog te hebben voor 
Marietjess positie met als gevolg dat bij het meisje geleidelijk bijna een adoratie voor de 
juffrouww ontstaat. Om haar genegenheid tot uitdrukking te brengen, gaat Marietje in het 
voorjaarr in een bak aarde bloemen voor haar kweken. Wanneer de bloemen in bloei zijn 
gekomenn en het grote moment van de aanbieding daar is, wordt het boeket bijna onverschillig 
aangenomen.. De wereld zakt weg onder Marietje's voeten. Daarna haat ze "haar bloemen als 
zee dacht aan al de zorgen er aan besteed en het vele wat ze er van verwacht had".3 

Hett door Beb op latere leeftijd opgeroepen beeld van zichzelf als een jong meisje met 
eenn sterke hang naar avontuur, komt wellicht het sterkst tot uitdrukking in het verhaal 'De 
laatstee tocht'. De hoofdfiguur Leo Schulpers heeft nooit aan het gewone burgerlijke bestaan 
kunnenn wennen. Aan de school heeft hij een broertje dood, de keuze om te gaan werken op 
hett notariskantoor van zijn vader is er één van gebrek aan beter. Het verlangen uit zijn jeugd 
"wegg te trekken, de wereld in" blijf t hem achtervolgen 4 Als hij al getrouwd is, geeft hij in een 
impulsievee bui gehoor aan dit verlangen. Hij koopt een boot en trekt hiermee door Nederland 
enn omringende landen. Al varend breidt het gezin zich uit. Na vele jaren is zijn zoon Paul de 
enigee in het gezin die het gereis en getrek maar niets vindt. Hij is een studiehoofd dat op de 
boott nergens een rustig plekje kan vinden om zich over de boeken te buigen. Voortdurend 
wordtt hij afgeleid door het gekwetter van een kleine tweeling en het drukke gedoe van zijn 
zusje,, de spring-in-hel-veld Kitty. Op een bepaald moment besluit de vader vanwege de steeds 
ongelukkigerr wordende Paul toch weer tot een sedentair bestaan. Kitty die een aard naar haar 
vaartjee heeft, is er doodongelukkig onder. Wanneer in het gesprek tussen vader en dochter aan 

11 Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69(4, 1985), pag. 2-13, zie verderde Interviews 
Bebb Vuijk door Elma Draver en Marjo van Soest Sarafaan 1 (1. 1985/1986), pag. 3-12, Kees de Bakker 
BoekbladBoekblad 2-5-1986 en Cees Vcltman HN magazine 25-2-1984. 
22 Beb Vuijks veihalen 'Vaders huis'. 'Teleurstelling'. 'De laatste tocht' en 'Het begin' zijn in Eigen haard 
achtereenvolgenss verschenen op 9-6-1923/49 (1923), pag. 384-386 . 16-6-1923/49 (1923). pag. 399-400. 29-9-
1923/499 (1923). pag. 678-681 en 15-8-1925/51 (1925). pag. 525-526. 

 Beb Vuijk 'Teleurstelling' Eigen haard 49 (1923), pag. 399-400 
""  Beb Vuijk 'De laatste tocht' Eigen haard49 (1923), pag. 678-681 
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hett einde van het verhaal blijkt dat de vader louter om Pauls bestwil tot zijn besluit is 
gekomenn en eigenlijk zelf liever zijn varend bestaan had vervolgd, geeft Kitty dat enige 
opluchtingg en troost. 

Bebss laatste verhaal in Eigen haard is van een volstrekt ander karakter. Het meisje Ru, 
eenn vrolijke flapuil, heeft, tegen haar eigen verwachting, het eindexamen gehaald. Haar vader 
verblijftt al vier jaar in Mexico. Met haar ernstige, tobberige moeder heeft ze weinig affiniteit. 
Ruu vindt in haar nauwelijks een klankbord voor het probleem waarmee ze worstelt: wat te 
doenn na haar eindexamen? Met haar eveneens voor het eindexamen geslaagde tennisvrienden 
enn -vriendinnen heeft Ru een afscheidsfeest op de tennisclub. Na het tennissen wordt er 
gespelevaardd in een brede sloot. Tijdens het varen heerst er een uitgelaten stemming, iedereen 
kijktt uit naar zijn verdere studie. Ru evenwel is bedrukt omdat ze gebukt gaat onder haar 
twijfell  over wat ze moet gaan doen. Een ander aan wie het feestgedruis voorbijgaat is Ab, die 
alss "een kleine schuwe jongen in Holland was gekomen" en van wie ze nooit "wat [heeft] 
geweten,, van zijn verdriet en verlangen, en deze laatste avond had ze het begrepen uit zijn 
glimlachh [. . . ]". ' De abituriënten vergezellen elkaar na afloop van het feestje naar huis, waar 
afscheidd wordt genomen. Wanneer Ru langs haar huis loopt, ziet ze een grote figuur in de 
kamerr en hoort een lach. Haar vader is thuisgekomen. Ze loopt niet verder mee met de groep. 
Zee stormt het huis binnen om haar vader om de hals te vallen, "de man met wie je kon praten, 
iemandd [. . . ] die wijs was en je hielp als je wanhopig niet wist, waarheen te zien".' 

Opvallendd is dat in drie van de vier gepubliceerde verhalen in Eigen haard sprake is 
vann een zich eenzaam voelend kind, dat verlangt naar warmte en begrip van de omgeving. Het 
kann bijna niet anders of Beb geeft uitdrukking aan de situatie zoals ze die in haar jeugd zelf 
heeftt ervaren. Ook in andere opzichten zijn er vermoedelijk verwijzingen naar de eigen 
situatie.. Is de in de verhalen 'Teleurstelling' en 'Het begin' beschreven zwaartillende moeder, 
diee geheel opgaat in de eigen (huishoudelijke) bezigheden en geen oog heeft voor de 
kinderlijkee leefwereld van haar dochter, niet het alter ego van haar eigen moeder? En voor de 
eenzamee Indo-europese jongen uit Nederlands-Indië in 'Vaders huis' heeft ze wellicht 
inspiratiee gevonden in de situatie van haar vader als die op jonge leeftijd naar Holland wordt 
gestuurd. . 

Dee 'onbezorgde' dagelijkse dingen in Bebs jeugd zijn ook terug te vinden in de 
verhalen.. De schets van de club tennisvrienden in 'Het begin' is vermoedelijk ontleend aan 
Bebss eigen beoefening van de tennissport. Wanneer ze in 1925 het verhaal schrijft, is ze, 
evenalss broer Wilton en zus Doll, lid van de Soekaboemi Tennis Club in Heemstede, een 
informeell  tennisclubje van jongens en meisjes met een Indo-europese achtergrond. Het 
boottochtjee op de sloot in 'Het begin' moet Beb ook niet vreemd zijn. De Vuijken wonen in 
Heemstedee aan de rand van de gemeente met direct achter hun huis een brede sloot, die 
uitkomtt op het riviertje de Spaarne. Vanaf 1924 neemt vader Wilton, naast zijn dagelijkse 
professiee op de scheepswerf, in zijn vrije tijd ook het werk van scheepsbouwer ter hand. Hij 
bouwtt de kleine zeilkano 'Birdie', waarmee zijn kinderen de jaren daarna vele tochtjes op de 
sloott achter hun huis en de Spaarne maken. De bewaard gebleven foto's van tennis en 
kanotochtjess laten steeds een vrolijke Beb zien.3 Bebs jeugdverhalen mogen uitdrukking 
gevenn aan het niet lekker in haar vel zitten, de tennis-, kano- en zeilactiviteiten maken ook 
duidelijkk dat ze in haar jeugd het onbekommerde beslaan heeft van een jongere uit een gegoed 
milieu.. Niet Bebs hele jeugd staat in mineur. 

11 Beb Vuijk 'Het begin' Eigen haard 49 (1925), pag. 525-526 
""  Idem 
""  Zie Ten Dam 1994. pag. 177 en Ten Dam 1997, pag. 365-366 
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DeDe eerste baantjes 

Naarr eigen zeggen leest Beb in haar laatste jaar op de Nieuwe Huishoudschool een artikel van 
dee directrice van de Soekaboemische Opvoedingsgestichten (SOG) over haar werk onder de 
verwaarloosdee Indo-europese jeugd in Nederlands-Indië.l Beb is zo onder de indruk dat ze 
eenn open sollicitatiebrief schrijft. Beb krijgt een zeer uitvoerige brief terug, waarin ze wordt 
geadviseerdd zo gauw mogelijk haar acte te halen, want die is een uitstekende basis voor het 
werkk in de SOG. De directrice voegt er evenwel aan toe dat Beb met haar eenentwintig nog te 
jongg is voor het zware werk in het internaat. Eerst maar eens een paar jaartjes in een 
Hollandsee inrichting werken, luidt het advies, 

Bebb neemt deze raad ter harte. Na haar afstuderen gaat ze, na eerst een fietsvakantie 
langss jeugdherbergen in Duitsland te hebben gehouden, een tijdje naar Engeland, om welke 
redenn is niet duidelijk.2 Vermoedelijk heeft het verblijf aldaar geruime tijd geduurd, want pas 
beginn mei 1928 doet Beb haar eerste werkervaring op tijdens een stage bij de 
Heldringstichtingg in het dorp Zetten van de gemeente Valburg (thans gemeente Overbetuwe), 
waarr ze werkt van 4 mei tot 28 december.3 Het is de start van een kortstondige, snel 
wisselende,, loopbaan in Nederland, waarover weinig bekend is.4 Beb zit, blijkens haar 
inschrijvingg in het bevolkingsregister van de gemeente Valburg op de afdeling Klein Talitha 
voorr kinderen. De Heldringstichting wordt in 1847 opgericht door de Ré veilpredikant O.G. 
Heldringg ten behoeve van de opvang en begeleiding van prostituees die een 'nieuw leven' 
willenn beginnen. Tien jaar later worden de kinderen van deze vrouwen apart gehuisvest in de 
vill aa Talitha Kumi, omdat dit volgens Heldring beter is voor de ontwikkeling van het kind.6 

Eindd negentiende begin twintigste eeuw ontstaat onder de vlag van de stichting in Zetten 
geleidelijkk een instituut met een landelijke functie dat opvang, scholing en vorming biedt voor 
vrouwenn en kinderen die op de een of andere manier de boot hebben gemist in de 
samenleving:: prostituees, ongehuwde moeders en vrouwen met een crimineel verleden, 
kinderenn van deze vrouwen en verwaarloosde of criminele minderjarigen. Ze zijn gehuisvest 
inn een groot aantal, over een enorm terrein verspreid liggende, gebouwen. In de tijd dat Beb er 
werktt zijn er acht tehuizen: Pella, Magdalenahuis, Het Kinderhuis, De Arenhorst, Bethel, 
Steenbeekk en Groot en Klein Thalita. De stichting werkt, zoals de achtergrond van de stichter 
all  doet vermoeden, volgens christelijke beginselen. Het regime is er, naar huidige maatstaven, 
streng.7 7 

Vermoedelijkk wordt Beb tijdens haar stage opgeleid in het toezicht op de 
etensbereiding,, in de inkoop van etenswaren, de organisatie van het menu etc. Het valt haar 
niett mee: 

11 Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: De lachende klasse' De Indische courant 9-5-1941 
""  Idem. Dal Beb in 1928, evenals overigens in 1927, een fietsvakantie langs jeugdherbergen in Duitsland heeft 
gemaakt,, vermeldt ze in het artikel 'Pertemuan kembali di Djerman' in het Indonesische tijdschrift Konfrontasi 
(29,, 1959), pag. 2*6. In 1927 trekt Beb per fiets langs jeugdherbergen in het dal van de riviertjes de Uhr en Lahr 
enn in de Eiffel. In 1928 gaat ze per trein naar de Bodensee om vandaar per fiets langs de Rijn terug te keren naar 
Nederland,, waarbij wederom wordt overnacht in jeugdherbergen. Voor Bebs betrokkenheid bij Konfrontasi 
wordtt verwezen naar het hoofdstuk 'Een druk niet literair bestaan'. 
?? Fotokopie gezinskaart W. Vuijk, aan de auteur toegezonden bij brief 16-11-2000 van de gemeente Heemstede 
44 Er bestaat geen personeelsdossier meer over Beb bij de Heldringstichting noch bij de andere, hiema nog te 
behandelen,, instellingen, waarbij ze heeft gewerkt. Deze dossiers zouden informatie kunnen verstrekken over de 
aardd van hel werk dal Beb heeft verricht, 
55 Heldring is levens een bestrijder avant la lettre van het drankmisbruik onder de arbeiders. 
''Schramm 1968, pag. 57 
'' Zie hiervoor onder meer de herinneringen van een oud-pupil Ted van Eijk in haar boek Spreken is zilver, 
zwijgenzwijgen is fout: Leven van een ongewenst kina" (Van Eijk 1999. pag. 17-23). Ondanks orde, discipline en stevige 
aanpakk ziet deze vrouw met tevredenheid terug op haar tienjarig verblijf op Klein Thalita. 
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Lichamelijkk was dit werk heel zwaar en de werktijden lang. Ik was de jongste 
assistente;; de andere dames waren veel ouder en van geringe ontwikkeling en 
beschavingg [ . . . ] , Ik maakte fouten met de kinderen, ik maakte fouten in mijn 
verhoudingg tot de anderen. Het ergste was dat ik maandenlang niet tot schrijven 
kwam. . 

Opvallendd in Bebs woorden is de geringschatting over 'het niveau' van haar collega's en haar 
niett geheel probleemloze functioneren in het internaat. Voor een 23-jarige met een tienjarige, 
mett matig resultaat doorlopen, middelbare opleiding achter de rug, lijk t de opmerking op zijn 
zachtstt gezegd een beetje misplaatst. Een 'slip of the tongue' is het evenwel niet, zoals nog 
zall  blijken. Het citaat wijst ook op een moeizame omgang met kinderen en collega's, wellicht 
dee oorzaak van haar korte verblijf bij de Heldringstichting. Na haar vertrek verblijft ze ruim 
vierr maanden in het ouderlijk huis om vervolgens te gaan werken in de gezondheidskolonie 
Groott Dennenrust in Voorthuizen, toentertijd een klein buurtschap tussen Barneveld en 
Putten,, thans een flink dorp binnen de gemeentegrens van Barneveld. Beb zelf zegt er de 
functiee van adjunct-directrice te hebben vervuld." De gezondheidskolonie is in 1906 gebouwd 
opp initiatief van de Verenigingen voor gezondheidskolonies te Delft en Schiedam en bedoeld 
omm de bleekneusjes in die steden aan te laten sterken. Het is slechts één van de zeer vele 
herstellingsoordenn en rustoorden die eind negentienhonderd begin twintigste eeuw zijn 
gevestigdd in de bosrijke, en 'dus gezonde', omgeving van de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en 
'tt Gooi." Het internaat Groot Dennenrust is met een maximale opvangmogelijkheid van 19 
jongerenn vrij klein. Beb heeft het hier aanzienlijk meer naar haar zin. De leidsters komen uit 
eenn "beschaafd milieu" en ze heeft er een gezellige vriendenkring waartoe ook enkele 
jongerenn uit het dorp (Voorthuizen) behoren.4 Op de hei in de omgeving heeft zich een 
gezelschapp antroposofen gevestigd, waaronder zich nogal wat zonderlinge lieden bevinden. 
Mett de aanhangers van het antroposofische gedachtegoed wordt hevig gedebatteerd "over 
liefdee en dood, de liefde en de kunst; en dit alles met een hoofdletter". Vermoedelijk kijkt 
Bebb ook om een andere reden met zoveel plezier op deze periode terug: ze krijgt er haar eerste 
'echtee vriendje', de student in de tropische bosbouw aan de Landbouwhogeschool van 
Wageningenn Theo Overbeek. Zijn, in het buurtschap Kotten bij Winterswijk woonachtige, 
ouderss hebben een zomerhuisje in Voorthuizen. Theo Overbeek is lang, slank, blauwe ogen 
enn heeft een mooie slag in zijn blonde haar. De relatie tussen de twee duurt in ieder geval tot 
enn met de zomer van 1930. Beb is zo verliefd op Theo dat ze haar 'echte' literaire debuut, het 
hiernaa te behandelen verhaal 'De vriend' aan hem opdraagt. Op hoge leeftijd, wanneer ze 
tegenn de tachtig is, zal Beb hem nog eens ontmoeten.6 

Ondankss hel grote plezier in haar baan, blijf t Beb maar ruim een halfjaar in de 
gezondheidskoloniee te Voorthuizen, een wel erg korte periode voor een adjunct-directrice. 
Eerderr lijk t de duur van hel dienstverband te wijzen op een stage. Ten Dam schijnt ook te 
twijfelenn aan de aard van het dienstverband. Eenmaal spreekt hij over "Bebs vermoedelijk 
eerstee betaalde baan",7 een andere keer over stage. Op 11 december 1929 wordt ze weer als 
inwoonsterr van Heemstede ingeschreven, waarna het patroon van het jaar daarvoor zich 
herhaalt:: in mei 1930 vertrekt ze. verrassend, wederom naar de afdeling Klein Thalita van de 

11 Beb Vuijk 'Intfie' en mijn werk: De lachende klasse' De Indische courant 9-5-1941 
"" Idem 
'Crebolderr 1980. pag. 29 
""  Beb Vuijk Indië en mijn werk: De lachende klasse' De Indische courant 9-5-1941 
?? Idem 
bb De relatie tussen Beb en Theo Overbeek wordt kort beschreven in Ten Dam 1997. pag. 212 en 286 
"Tenn Dam 1994, pag. 212 
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Heldringstichtingg in Zetten, de instelling waar ze het twee jaar daarvoor niet naar haar zin 
heeftt gehad. Tijdens haar verblijf daar doet ze opnieuw een poging een baan te krijgen bij de 
Soekaboemischee Opvoedingsgestichten. Het is niet bekend of ze reageert op een 
vacatureadvertentiee dan wel een hernieuwde poging tot een open sollicitatie heeft gedaan. 
Hoee dan ook, op 23 augustus komt ze, na een reisje naar Den Haag, juichend thuis in 
Heemstede,, met de mededeling dat ze een benoeming aan de SOG heeft ontvangen. Op 28 
oktoberr 1930 wordt ze uitgeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Valburg, met 
alss bestemming 'Soekaboemi, Nederlands Oost-Indiè', twee dagen later vertrekt ze volgens 
hett aantekenboekje van haar vader naar het land van haar dromen.2 

HetHet eerste literaire werk: de verhalen 'De vriend', 'De verliezer' en 'Vele namen' 

Naarr eigen zeggen begint Beb tijdens haar periode in Voorthuizen weer te schrijven, dat haar 
gaandewegg steeds beter afgaat.3 Ze leest stukken voor aan vrienden daar, die haar aanraden 
hett werk naar een literair tijdschrift te zenden. Beb ontbreekt hiervoor evenwel de moed. Ze 
herinnertt zich maar al te goed de klas die haar jaren daarvoor heeft uitgelachen om haar eerste 
schredenn op het literaire pad. In die jaren denkt ze veel na over haar toekomst. Waar moet ze 
voorr kiezen: 

Hett zware, gebonden werk in een inrichting, of verhalen schrijven en 's avonds 
debatteerenn in een vriendenkring. Maar zou ik dan niet vervreemden van het 
gewonee leven der menschen?? Mijn probleem werd tot een angst. In die nachten 
schreeff  ik "De Vriend", de geschiedenis van een jongen man, die vele verhalen 
schreeff  en daardoor niet zag, van wie hij heel veel hield, ten onder ging [ . . . ] . 
Maarr het probleem was mijn eigen probleem, waarmee ik in dit verhaal 
afrekende,4 4 

Bebss verhaal wordt september 1930 gepubliceerd in het literaire tijdschrift De vrije bladen. 
Bebb geeft in een terugblik over haar literaire debuut toe aan de maar al te menselijke neiging 
dee werkelijkheid wat mooier voor te stellen dan ze is. Volgens de familieoverlevering schrijft 
Bebb haar eerste literaire verhaal niet tijdens haar periode in Voorthuizen, respectievelijk in 
enkelee nachten, maar zit ze er vijfjaar op te zwoegen.5 

Hett verhaal valt in goede aarde bij redacteur Constant van Wessem van De vrije 
bladen,bladen, zo blijkt uit een brief van Bebs moeder aan haar broer Wilton. Hierin schrijft ze dat 

11 Fotokopie gezinskaart W. Vuijk, toegezonden bij brief 16-11-2000 van gemeente Heemstede 
22 Er blijkt een hardnekkig misverstand te bestaan over het tijdstip waarop Beb naar Nederlands-Indië is 
vertrokken.. In vrijwel elke levensbeschrijving wordt het jaar 1929 aangehouden als jaar van vertrek. Zelfs bij 
eenn in 1990 gehouden tentoonstelling over Beb Vuijk in het Letterkundig Museum wordt dit jaartal vermeld. Bij 
slechtss twee gelegenheden wordt 1930 genoemd: op de boekomslag van Bebs in 1937 verschenen roman. 
DuizendDuizend eilanden en in Nol Gregoors bespreking van Bebs werk in de krant De telex, naar aanleiding van de 
toekenningg van de Van de Hoogtprijs aan Beb. Een en ander wekt temeer bevreemding omdat Beb vaak de in 
interviewss opgenomen levensbeschrijvingen geautoriseerd moet hebben. Zelf geeft ze voedsel aan dit 
misverstandd door in haar autobiografische schetsen 'Indië en mijn werk: De lachende klasse1 en 'Mij n 
grootmoeders'' oktober 1929 als het moment van vertrek te noemen. In één interview noemt ze zelfs 1928 als het 
jaarr van haar vertrek. Voor de familiehistoricus Ten Dam is de kwestie aanleiding geweest zich nader te 
verdiepenn in het juiste jaar van vertrek (Ten Dam 1997. pag, 214-215), Op basis van het aantekenboekje van 
Bebss vader komt hij tot de conclusie dat het 1930 moet zijn: de vader noteert dat Beb op 30 oktober is 
vertrokken.. De datum wordt bevestigd door haar uitschrijving op 28-10-1930 in het bevolkingsregister van de 
gemeentee Valburg (Brief gemeente Overbetuwe aan auteur (Overbetuwe 20-2-2001)) 
'' Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: De lachende klasse' De Indische courant 9-5-1941 
' Idem m 
55 Ten Dam 1997, pag. 212 
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Bebb een felicitatie van Van Wessem krijgt en het verzoek begin augustus een nieuw verhaal in 
tee sturen. Beb geeft hieraan graag gevolg. Dat kost wel de nodige inspanning want "zij heeft 
tott in de nacht moeten pennen".1 Het tweede verhaal 'De verliezer' is volgens Bebs moeder 
nogg beter. Met haar eerste pennenvruchten kan ze volgens Van Wessem wedijveren met de 
"255 moderne Nederlandse schrijvers"." Beb zelf is niet bepaald bescheiden ais ze haar debuut 
memoreert:: "Mij n verhaal "De vriend" werd een soort legende. Er waren deskundigen die 
beweerden,, dat ik niet bestond, dat dit verhaal een mystificatie was".3 De dichter Nijhoff, zo 
vervolgtt Beb direct daarna, merkt in De gids op dat de naam Beb Vuijk gefingeerd is, omdat 
dee stijl van het verhaal niet die van een meisje is. Beb lijk t met deze opmerking zelf ook niet 
aann 'mystificatie' te ontkomen. Nijhoff, die tot 1934 redactielid van De gids is en onder meer 
dee rubriek 'Kroniek der Nederlandsche Letteren*  verzorgt, heeft zich in dit tijdschrift nooit 
uilgelatenn over Bebs eerste verhalen noch over Beb zelf4 Mogelijk dat hij in een ander 
verbandd zich in de door Beb genoemde bewoordingen heeft uitgelaten en dat Beb hier het 
cachett van De gids aan heeft gegeven. Wanneer Van Wessem Nijhoff meedeelt Beb in 
levendee lijve op theevisite te hebben gehad, gelooft Nijhoff hem nog steeds niet. Volgens Beb 
reageertt hij met: 'Beste kerel, je Beb Vuijk is een aardig mopje, maar daar trap ik niet in".' 
Bebss voornemen om naar Nederlands-Indië te vertrekken ontmoet bij Van Wessem gefronste 
wenkbrauwen.. Hij ontraadt haar dat, zo herinnert Beb zich, ten sterkste omdat de koloniën 
fataall  zijn voor de ontwikkeling van een aankomend schrijfster. 

Inn 'De vriend" vertelt de hoofdfiguur, die zich pas laat in het verhaal impliciet als 
vrouww manifesteert, over haar jeugd. Haar vader, vroeger kapitein, heeft een kleine werf 
waaropp oude schepen worden gesloopt. Hij krijgt regelmatig bezoek van zijn oude vriend Ton 
Bartels,, die op een KPM-boot tussen Soerabaja en Nieuw-Guinea heeft gevaren. Bij de 
ontmoetingenn van de twee herleven de oude tijden met verhalen uit hun zeemansverleden. De 
hoofdfiguurr luister ademloos toe op een kist waarin het hoofd van een kannibalenvorst ligt. 
Dee verhalen van Ton Bartels hebben een diepgaande invloed op de vertelster: 

Waarschijnlijkk is door zijn verhalen het bederfin mijn leven gekomen. Menige 
avondd heb ik mijn zacht bed en de brandende kachel gehaat, met mijn school 
enn mijn jeugd omdat ze mijn scheiden van het leven dat mij volkomen leek, 
snell  en hijgend van doelen. Scheepskapitein of bosbouwer, planter of 
gezaghebber,, eens zou ik opgenomen worden in het gilde der pioniers wier 
levenn een vloek is en een genade van ontbering, nederlagen en mislukte 
ondernemingen.6 6 

Hett verlangen naar een uitzonderlijk bestaan van de hoofdfiguur krijgt definitief gestalte door 
dee ontmoeting met de Indo-europese René. De laatste wordt door een matroos van Ton 
Bartelss letterlijk en figuurlijk als een baal over de schouder afgeleverd bij een tante van de 
verteller.. Hij is in verband met het uitbreken van een cholera-epidemie door zijn vader in 
Semarangg aan boord van het schip van Bartels gebracht. Op de reis naar Nederland maakt hij 
eenn gruwelijke geschiedenis mee, die verder in het verhaal een rol blijf t spelen. René groeit 
samenn met de verteller op. In hun avontuurlijke spelletjes is hij de meerdere van de 
hoofdfiguur.. Op school wordt René vanwege zijn donkere en afwijkende uiterlijk gepest en 

11 Brief Bets Vuijk-Rolscheid aan W. en J. Vuijk (Heemstede 24-8-1930}  via Ten Dam 19977pag. 215 
11 Brief Bets Vuijk-Rotscheid aan W. en J. Vuijk (Heemstede 24-8-1930) via Ten Dam 1997. pag. 215 

Bebb Vuijk 'Indië en mijn werk: De lachende klasse' De Indische courant 9-5-1941 
~~ In De gids heeft overigens nooit een bespreking van het literaire werk van Beb Vuijk plaatsgevonden, niet 
verwonderlijkk gelei op het karakter van het tijdschrift. 
""  Beb Vuijk 'Indtè' en mijn werk: De lachende klasse" De Indische courant 9-5-1941 
&&  Beb Vuijk 'De vriend1 in Verzameld werk 1981, pag. 9 
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uitgescholden.. In een kort intermezzo vertelt de hoofdfiguur over haar eigen schrijverschap 
datt zijn oorsprong vindt in de poging het leven van René te beschrijven, om daarna weer te 
vervolgenn met het verdere leven van René. Wanneer Rene's vader hem tijdens zijn studie 
terugroept,, weigert hij. Om zijn studie te bekostigen neemt hij allerlei baantjes aan. De 
vertellerr is zo druk met haar ontluikend schrijverschap dat Rene's lol haar in die tijd een 
beetjee ontgaat. Na zijn kandidaats krijgt hij tbc. Wanneer hij een beetje is hersteld en om niet 
weerr een koude winter in Holland door te moeten brengen, vertrekt hij met een schip naar 
Constantinopel.. Korte tijd daarna wordt hij met een gaatje in de rug gevonden in de Bosporus. 
Hett verhaal eindigt met een aantal overpeinzingen van de verteller. 

Evenalss haar jeugdverhaaltjes heeft Bebs literaire debuut duidelijk autobiografische 
kenmerken.. In 'Mijn grootmoeders' merkt ze op dat haar vaders eenzelvige figuur gestalte 
krijgtt in René en dat voor Ton Bartels grootvader Malbranc en oom Caspers model hebben 
gestaan.11 Andere ingrediënten uit Bebs hiervoor beschreven leven, die een rol in het verhaal 
vervullenn zijn onder meer: de scheepswerf, de aantrekkingskracht van gruwelijkheid, het 
ontluikendd schrijverschap en het pesten en uitschelden op school. Feitelijke dingen en 
ervaringenn uit Bebs jeugd worden in het verhaal gearrangeerd in een fictioneel geheel. Beb 
volgtt bij de constructie van het verhaal niet het bekende gezegde "In der Beschrankung zeigt 
sichh der Meister". Een overmaat aan gebeurtenissen en ontwikkelingen volgt elkaar in hoog 
tempoo op, waarbij ook nog een aantal maal een verwarrende wisseling in perspectief 
plaatsvindt.22 Het verhaal is met andere woorden te geconstrueerd, waardoor een vloeiende lijn 
ontbreekt.. Even gekunsteld in moderne ogen is het taalgebruik. Het wil vooral 'mooi*  zijn, 
primairr gericht op het oproepen van effecten en stemmingen en doortrokken van een 
romantischh levensgevoel. Een voorbeeld bij uitstek is te vinden in de slotalinea's van *De 
vriend': : 

Eenss heb ik hem [René] in zijn ogen gezien en ben haastig weggevlucht van dit 
donkeree beweeglijke leven. Wonderlijk verward zijn de motieven van ons 
gevoel.. Is die liefde of is het de verrukking voor het barbaarse einde van een 
verhaall  met een spannend begin. Deze vraag zal onopgelost de perfecte 
martelingg van eenzame avonden in nuchterheid doorgebracht, uitmaken. Niets 
dann geschiedenissen, tienduizend geschiedenissen, voltooide en onvoltooide, 
geslaagdee en mislukte. Schemeringen en geuren, angsten, liefde en 
verwonderingg zijn vertellingen geworden. 

Hett kritisch oordeel over Bebs proza is niet helemaal terecht. Ze weet in delen van het verhaal 
well  een passende sfeer of stemming op te roepen. Dit gebeurt in het bijzonder in de alinea's 

11 Beb Vuijk 'Mijn grootmoeders' in Verzameld werk 1981, pag. 431-432, Beb begaat in deze passage overigens 
eenn slordigheid. Ze bedoelt niet grootvader Malbranc, maar, zoals de lezer eerder heeft kunnen constateren, 
overgrootvaderr Malbranc. De naam van figuur Ton Bartels doet, zoals Ten Dam opmerkt, herinneren aan de 
naamnaam van de vriend van grootvader Klaas Vuijk, Bartel Wilton. 
**  In hel begin van het verhaal wordt onder meer Ton Bartels als verteller van een verhaal ten tonele gevoerd. 
]] De term 'romantisch' wordt hier niet gebruikt in zijn 'enge', historische betekenis, d.w.z verwijzend naar de 
vann begin tot medio negentiende eeuw in de filosofie en kunsten bestaande beweging van de Romantiek. 
Kenmerkendd voor deze cultuurbeweging is het in een breed maatschappelijke verband gelijktijdig en in 
samenhangsamenhang optreden van een groot aantal menselijke houdingen en gedragingen zoals: sterke aandacht voor 
individualiteitt en individuele gevoelens, afkeer van het verstandelijke, liefde tol het verleden, benadrukking van 
dee verbondenheid van de mens met de natuur en het goddelijke en neiging tot wereldvluchi. Deze houdingen en 
gedragingenn manifesteren zich evenwel in meerdere of mindere mate bij mensen in alle tijden, evenwel niet in 
zo'nn consistent verband en geheel als in de Romantiek, In de laatste betekenis wordt hel begrip 'romantisch' in 
dezee biografie gebruikt. Voor een uiteenzetting over het in de literatuurwetenschap weinig eenduidige gebruik 
vann 'de Romantiek' wordt verwezen naar het artikel van G.F.H. Raat 'Romantiek in theorie en praktijk'. 

Bebb Vuijk 'De vriend' in Verzameld werk 1981, pag. 15 
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waarinn ze Rene's eenzaamheid in het voor hem zo vreemde Holland beschrijft. Later, in 1937, 
heeftt de dichter Marsman een rake typering gegeven over 'De vriend'. Het menselijk 
gevoelslevenn wordt in het verhaal volgens hem zeer persoonlijk en suggestief, doch 
psychologischh onvoldragen beschreven. Te zeer overheerst een elementair natuurgevoel, 
waardoorr de ontwikkeling van het verhaal gebrekkig is: "de proza overwoekerde hel verhaal, 
dee compositie bleef, in verband hiermee zwak".1 

Dezelfdee dichter is in Nederland tijdens de jaren twintig een belangrijke grondlegger 
vann de literaire stroming, die een verregaande invloed heeft op Bebs eerste literaire werk: het 
expressionisme.""  Deze stroming in de beeldende kunst en literatuur gaat uit van opvattingen 
diee hun oorsprong hebben in de ontwikkeling van het Duitse denken in de kunst en de 
filosofiefilosofie vanaf het einde van de negentiende eeuw, en nog verder terug in de Duitse 
romantiek.. Het is nauw verwant met de filosofie van het vitalisme en met het denken van de 
filosooff  Nietzsche, die beiden sterk het werk van de eerdergenoemde Marsman, zij het in 
opeenvolgendee fasen van zijn ontwikkeling, hebben beïnvloed. Gemeenschappelijk in de 
opvattingenn van deze kunst- en filosofiestromingen is het verzet tegen de zich ontwikkelende 
modernee maatschappij, waarin het individu zijn aulhentiekheid dreigt te verliezen als gevolg 
vann de massacultuur en -productie. Niet door nabootsing, maar door accentuering en 
contrastwerkingg probeert het expressionisme de werkelijkheid weer te geven en daarmee een 
vervreemdingg op te roepen die de toeschouwer of lezer des te indringender bewust maakt van 
zijnn of haar omgeving. In expressionistisch proza komt dit onder meer tot uitdrukking in het 
gebruikk van korte zinnen die elkaar in een snel 'journalistiek tempo' opvolgen en waarin veel 
sprongsgewijzee overgangen voorkomen, kenmerken die we ook in het Bebs vroege werk 
aantreffen. . 

Nogg sterker dan in 'De vriend' is de invloed van het expressionisme merkbaar in Bebs 
tweedee verhaal 'De verliezer' dat kort na haar debuut verschijnt in de door Constant van 
Wessemm samengestelde verhalen bundel Twintig Noord- en Zuidnederlandse verhalen. Het is 
Bebss enige historische novelle, die zich afspeelt aan het einde van de zestiende eeuw. 
Kapiteinn John Bullock, een ruige, grote vent, is met zijn schip op weg naar Groenland. Als 
jongenn is hij naar zee gevlucht om aan leven in de smerige kroeg van zijn vader te ontkomen. 
Inn het avontuurlijke zeemansleven werkt hij zich in twaalf jaar op tot kapitein. Wanneer op de 
tripp naar Groenland de bemanning de bestemming hoort, ontstaat tot woede van Bullock 
gemor,, omdat het eiland bijna niet te bereiken is en dan alleen nog onder barre 
omstandigheden.. Tijdens een jachttocht op het ijs, die Bullock ervaart als "een mengsel van 
dronkenschap,, doodsangst en een wilde triomfantelijke vreugde om het eigen leven", wordt 
hijj  door zijn bemanning alleen achtergelaten.3 In het poollandschap bereidt Bullock zich voor 
opp een uitputtende overlevingsstrijd, die hij bijna onvermijdelijk zal verliezen. Na een lange 
tochtt vol zware ontberingen wordt hij als door een wonder gevonden door Eskimo's. In zijn 
koortsdromenn daarna ziet hij zijn verleden aan zich voorbijtrekken en verlangt hij naar het 
gelukk {mannenvriendschap en vrouwenliefde) waaraan hij altijd aan voorbij is gegaan. De 
doodd wil Bullock echter niet laten ontglippen. In zijn schemertoestand drinkt hij een kruik 
brandewijn,, loopt naar zee en struikelt. Wanneer hij omkijkt, ziet hij nog takken en denkt: 
"Mij nn god, bomen", waarna het verhaal eindigt met: "De kleine witte poolvossen, die zijn 
lichaamm aanranden, schenden ook de glimlach op zijn gelaat".4 Niettegenstaande het 
historischee karakter heeft ook dit verhaal een autobiografisch element. In 'Mijn 
grootmoeders'' merkt Beb op dal de sfeer van haar geboorteplaats Delfshaven de 

H.. Marsman De groent-Amsterdammer 22-5-1937'. Marsman betrekt het verhaal 'De vriend' in zijn recensie 
overr Bebs eerste roman Duizend eilanden. 
'' Zie ook Nieuwenhuys 1973. pag. 483 
11 Beb Vuijk 'De verliezer' in Verzameld werk 1981. pag. 19 

tdem.. pag. 23 
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inspiratiebronn is geweest voor de beschrijving van de havenkroegen van Bedford, waaruit 
Bullockk naar zee vertrekt.1 

Bebss derde verhaal 'Vele namen', gepubliceerd als ze op de SOG werkt, verschijnt als 
afzonderlijkk cahier, het eerste in een serie, in de Vrije bladen in januari 1932. Daarvoor is in 
19311 al een fragment van dit verhaal in dit literaire blad verschenen. Beb heeft het verhaal al 
geschrevenn voordat ze naar Nederlands-Indië vertrekt, waarna ze het op de SOG redigeert. 
Alss Van Wessem het onder ogen krijgt, herziet hij volgens Beb zijn mening over haar vertrek 
naarr de kolonie. In een brief aan haar merkt hij op: "Indië schijnt U zeer te inspireren".2 Het 
doorr de Indo-europeaan ervaren gevoel niet door de westerse wereld te worden geaccepteerd 
vormtt het centrale gegeven in het verhaal. Een in het begin van het verhaal ten tonele 
gevoerdee Indo-europeaan sluit zich af van zijn blanke collega's, nadat hij niet de bevordering 
heeftt gekregen waarop hij recht meent te hebben. Hij denkt dat louter zijn huidskleur de 
bevorderingg in de weg heeft gestaan, door de verteller becommentarieert als: "Deze 
verdenkingg is origineel noch onwaarschijnlijk, het is een oude eentonige aanklacht, die zelden 
inn het openbaar werd geuit: een Javaanse grootmoeder en een getinte huid zijn de oorzaak van 
duizendd minderwaardigheden".3 De man trekt zich steeds meer op zichzelf terug. Hij 
verongeluktt en zijn zoon Hank, al sterk beïnvloed door de houding van de vader, gaat voor 
zijnn studie naar Holland. Hij voelt zich daar eenzaam en duidelijk anders temidden van zijn 
medeleerlingenn en studiegenoten: "zijn leven is in geen enkel opzicht aan het hunne verwant, 
maarr toch is deze afwijking niet de diepste oorzaak van zijn eenzaamheid; achterdocht, 
waarschijnlijkk geërfd, doch jaren latent gebleven en nooit vermoed, dwingt hem tot deze 
vrijwillig ee ballingschap".4 Even lijk t hij zich redelijk thuis te voelen in een studentenkring en 
troostt te vinden in de liefde voor een eveneens uit Nederlands-Indië afkomstig meisje. Hank 
krijgtt echter een tramongeluk met als gevolg dat zijn hand wordt verminkt. Hierdoor kan zijn 
uitt ideële motieven geboren wens om arts te worden in Nederlands-Indië, niet vervuld 
worden.. Door de verminking ervaart hij zich als een uitgestotene, overgeleverd aan de 
minachtingg en het medelijden van anderen. Hij breekt met zijn omgeving en het meisje, en 
gaatt geschiedenis in een andere stad studeren. Daar gaat hij steeds meer op zijn verbitterde 
vaderr lijken. De met de Indo-europese status verbonden culturele handicap én de lichamelijke 
handicapp leiden tot een derde sociale en geestelijke handicap, een verbitterd en vereenzaamd 
bestaan. . 

Ookk 'Vele namen' heeft een sterk autobiografisch karakter. Over het verhaal merkt 
Bebb in 1941 op: "Ik ken deze Hank; zijn heimwee is mijn heimwee geweest, zijn 
eenzaamheidd mijn eenzaamheid gedurende de jaren, toen ik weerbarstig was en, in opstand 
mett school en omgeving, probeerde een vorm te vinden voor mijn verhalen". Debet aan het 
verhaall  is in het bijzonder het door haar ervaren gevoel van vernedering bij de hiervoor 
geschetstee 'oogkwestie*. Het is een verhaal dat in dezelfde literaire traditie staat als haar twee 
voorgaandee verhalen, echter niet zo uitgesproken. Taalgebruik en zinsbouw zijn vaak 
weliswaarr nog erg geconstrueerd en fraai, maar toch minder gekunsteld. Met de publicatie van 
ditt verhaal verschijnen ook de eerste recensies over Bebs literaire werk.6 Die zijn gemengd 
vann inhoud. De onbekende recensent in het Utrechts dagblad is van oordeel dat de 
ontwikkelingg van het verhaal zwak is, maar uitblinkt in de zuiverheid van het taalgebruik: 
"taall  die sober en strak is in haar contouren, maar die bloeit in de toepassing van beelden en 

11 Beb Vuijk 'Mijn grootmoeders" in Verzameld werk 1981. pag. 422-423 
22 Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: De lachende klasse' De Indische courant 9-5-1941. 
33 Beb Vuijk 'Vele namen' in Verzameld werk 1981, pag. 24 
""  Idem, pag. 29 
?? Beb Vuijk 'Indië en mijn werk; De lachende klasse' De Indische courant 9-5-194], 
66 Het verhaal 'Vele namen' is waarschijnlijk gerecenseerd omdat het als een afzonderlijk cahier van De vrije 
bladenbladen wordt uitgegeven. De twee vorige verhalen zijn opgenomen in een regulier nummer van dit blad ('De 
vriend1),, respectievelijk in een bundel novellen ODe verliezer') 
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metaforen".. Dezelfde opvatting heeft in feite Jan Th. Campert. Naar zijn oordeel wordt 
Hankss leven op een zuivere en heldere manier beschreven. Het verhaal gaat evenwel als een 
nachtkaarss uit, reden voor hem om niet te spreken van een novelle, maar een romanfragment. 
Ondankss zijn kritiek "kan men deze schrijfster met interesse volgen in haar litteraire 
bewegingen".'' Het oordeel van André Desmedts is minder positief. Behalve de pakkend, in 
enkelee bewoordingen, weergegeven schets van de eenzaamheid van Hank en zijn Indo-
europesee vader en van het Indische landschap, is het verhaal onsamenhangend en vaag, "een 
jammerlijkee mislukking voor iemand die in enkele bladzijden een wereld kan oproepen"̂ 
Anderee recensies zijn positief neutraal in hun commentaar.4 

Wanneerr Beb op oudere leeftijd in een lezing over haar eigen werk terugkijkt op haar 
eerstee pennenvruchten, karakteriseert ze de verhalen in literair opzicht als "schrijftafelwerk, 
dee schrifturen van iemand zonder levenservaring, van wie het levensbeeld bepaald werd door 
eenn romantische droom".5 De drie verhalen zijn ook, zoals ze opmerkt, de uitdrukking van 
haarr eigen ambivalente persoonlijke problematiek in die jaren: enerzijds het verlangen naar 
eenn avontuurlijk, uitzonderlijk bestaan, anderzijds de vrees met een dergelijk leven "apart te 
komenn staan, te vervreemden van hel leven der anderen".6 

Eénn ding maakt het voorgaande duidelijk: Bebs later zo vaak in interviews 
uitgesprokenn bewering "Ik wilde naar Indiè*  en schrijfster worden" lijk t niet geveinsd. 
Geruimee tijd voor ze naar Nederlands-Indië vertrekt speelt de kolonie in haar jeugd verhaaltjes 
enn daarna in het verhaal 'De vriend' op de achtergrond al een rol. Brengt het land haar ook het 
zoo vurig verlangde uitzonderlijk bestaan? 

11 Utrechts nieuwsblad 1932 (datum en auteur onbekend) 
:: Jan Th. Campert Hollandsche revue 37 {1932) pag. 629 
11 André Desmedts Dietsche warande en belfort 33 (1933), pag. 631 
44 Jan Vercammen De tijdstroom 2 (1932). pag. 332 en A. Boon Boekengids 11{1932). pag. 271 

Bebb Vuijk 'Lezing over eigen werk' (Wassenaar april 1974). De lezing bevindt zich in de onverwerkte 
nalatenschapp (hierna afgekort tot ON) van Beb Vuijk in het Letterkundig Museum, doos 2464. In de Haagse 
krantenn en het plaatselijke blad De Wassenaerder is een aankondiging noch een verslag terug te vinden van de 
lezing. . 
66 Beb Vuijk, 'Mijn grootmoeders' in Verzameld werk 1981, pag. 432, zie ook 'Lezing over eigen werk' 
(Wassenaarr april 1974). 
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Eenn twaalfjarige Beb (links) in 1919 op hei Scheveningse strand: tweede van links Bebs zusje Doll, reehts 
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2.2. DE EERSTE JAREN IN NEDERLANDS-IND1Ë 
(1930-1933) ) 

DeDe ontmoeting met Fernand 

Inn de periode dat Beb naar Nedcrlands-Indië vertrekt, wordt er vrijwel alleen per boot naar de 
koloniee gereisd. De Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) en de Rotterdamsche Lloyd 
zijnn de Nederlandse rederijen die vrijwel het monopolie bezitten op het vervoer van passagiers 
naarr Nederlands-Indië. De overtocht neemt ongeveer een maand in beslag.' Beb legt echter de 
reiss naar de Oost niet geheel over zee af. Ze gaat eerst met de trein naar Genua om vervolgens 
inn deze stad aan boord te gaan van de 'Jan Pieterszoon Coen' van de SMN. Het is in die jaren 
vrijj  gebruikelijk dat passagiers niet in Nederland op de boot stappen, maar in Genua of in 
Marseille.. De reisduur wordt hiermee met tien dagen bekort. Reist men met de SMN dan is de 
afvaartt in Genua, met de Rotterdamsche Lloyd in Marseille.2 De boottreinen naar Genua en 
Marseille,, respectievelijk de 'Nederland Express' en de 'Lloyd Rapide', bestaan ten tijde van 
Bebss vertrek overigens nog niet zo lang. Na jarenlange problemen krijgen de betrokken 
rederijenn de organisatie van deze treinverbinding in 1926 rond.3 Behalve de bekorting van de 
lange,, en vaak als vervelend ervaren, bootreis is er nog een andere reden om niet in Nederland 
scheepp te gaan. Veel verlofgangers willen hun verlof in Nederland combineren met een 
wintersportvakantiee of een zonnig verblijf aan de Rivièra. Met een opstapmogelijkheid in 
genoemdee havensteden wordt dan een tijdrovende terugreis naar het moederland voorkomen.4 

Bebb reist met de 'Nederland-Express', die via Keulen, Basel en Milaan naar Genua rijdt. 
Evenalss in de trein reist men aan boord eerste, tweede of derde klas.5 De rederijen 

sparenn kosten noch moeite om het de passagiers naar de zin te maken. Daaraan moeten vooral 
dee luxueuze inrichting van het schip en de overdadige verzorging bijdragen,6 in een 
vooroorlogsee reclameslogan van de SMN aansprekend tot uitdrukking gebracht met: "Varen 
enn genieten".7 Het belangrijkste tijdverdrijf om verveling te voorkomen is het zeer frequent 
aanbiedenn van een overvloedig natje en droogje. Dit gebeurt met zo'n regelmaat dat Du 
Perronn in Het scheepsjournaal van Arthur Ducroo spreekt van een "dagregeling als van een 
kliniek".. Het gevolg is dat de passagiers in de kolonie de nodige kilo's zwaarder van boord 
stappen.. Andere manieren om het de passagiers naar de zin te maken zijn het veelvuldig 
organiserenn van allerlei spelletjes, het houden van galadiners met aansluitend dansen en het 
ondernemenn van excursies en uitstapjes in de havensteden die worden aangedaan. 

Hett centrale gebeuren aan boord is de omgang met de medepassagiers. Nederlandse 
schrijverss hebben de sociale sfeer aan boord van de schepen naar Nederlands-Indiê" sterk 
verschillendd ervaren. Blijkens zijn in Oostwaarts beschreven reis gaat L. Couperus min of 
meerr volledig op in het gezelligheidsleven en geniet er met volle teugen van, ook al beseft hij 
datt het een noodgedwongen, gecreëerde gezelligheid is.9 De schrijver A. Alberts beschrijft in 
zijnn boek Namen noemen de sfeer bepaald niet als onplezierig, ook al signaleert hij hel hoge 

11 Daalder 1996, pag. 80 
22 Idem, pag. 80 
'Albertss 1979, pag. 20 
44 Idem, pag. 21 
?? De passagierslijsten van de SMN berusten in het Nationaal Archief. Voor een groot aantal jaren zijn deze 
echterr niet bewaard gebleven. Dat geldt ook voor 1930. zodat niet meer is te achterhalen met wat voor tieket Beb 
heeftt gereisd. 
66 Daalder 1996. pag. 79-80 en 85 
77 Idem. pag. 85 
**  Du Perron 1956, pag. 300 
**  Couperus 1992, pag. 11 e.v. 
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gehaltee aan 'small talk'. Maar hij vindt de Nederlands-Indische mensen aan boord bijzonder 
hartelijkk en tamelijk los. Hij constateert verder niet zonder ironie dat naarmate de reis vordert 
hett steeds "Indischer", dat wil zeggen losser, en minder "Hollands" aan boord wordt." In 
schrill  contrast hiermee staan de ervaringen van E. du Perron: "De collectiviteit van al deze 
onbekenden,, zij tegenover mij [. . . ]. Geen vlucht mogelijk zodra je uit de hut bent, en 
driemaall  per dag gedwongen samenzijn, promiscuïteit: je hebt elkaar niet gekozen, je hebt 
elkaarr [ . . . ] . Je ziet steeds dezelfde nietszeggende gezichten van mensen die je niets zeggen, 
maarr je hebt geen reden honds tegen ze te zijn".3 Later tijdens de reis wordt hij wel milder in 
zijnn oordeel over medepassagiers, maar de omgang met hen blijf t voor hem benauwend, niet 
inn de laatste plaats door de aartsconservatieve opvattingen die zij voortdurend debiteren. 

Hett is niet bekend is hoe Beb de bootreis en de sfeer op het schip heeft ervaren. Zij 
heeftt zich hierover nooit uitgelaten. De bewaard gebleven foto's laten evenwel een vrolijke 
Bebb op de 'Jan Pieterszoon Coen' zien.4 Zoals gebruikelijk op een trip naar de Oost formeren 
zichh aan boord kleine gezelschappen, waarvan de leden tot de aankomst in Nederlands-Indiê" 
mett elkaar optrekken. Deze groepjes worden veelal in het begin van de reis kunstmatig 
geformeerdd via de door de kapitein gearrangeerde tafelschikking van de passagiers. Beb 
verblijftt onder meer in gezelschap van het zendelingenechtpaar Broekhuizen, het echtpaar 
Boschh en zuster Van Bueren. Ze maakt met hen uitstapjes in Colombo en naar Mount Livinia 
inn Ceylon (een populair strand ten zuiden van Colombo) en op Sabang, een klein eilandje bij 
dee noordelijkste punt van Sumatra. 

Tijdenss de treinreis naar Genua vindt een zeer belangrijke gebeurtenis in Bebs leven 
plaats,, de ontmoeting met haar latere man Femand de Willigen. Wanneer de trein in Duitsland 
langss de Rijn rijdt, staat Beb in het looppad langs de slaapcoupés naast een man die een foto 
vann de Lorelei wil maken.5 Met haar, gedurende eerdere vakanties in Duitsland opgedane, 
kenniss van het land, deelt Beb hem mee dat de bergen waarop zij kijken nog niet de Lorelei 
zijn.. Die komen pas na de volgende bocht. Zij ontmoet hem opnieuw wanneer de boot op de 
redee van Port Said ligt. Tijdens het bunkeren in deze havenstad komen goochelaars aan boord, 
diee hun kunsten vertonen met kuikentjes. Wanneer na afloop van de voorstelling een 
kuikentjee achter blijkt te zijn gebleven, vreest Beb dat het beestje een langzame, pijnlijke 
doodd zal sterven. Zij ontfermt zich erover met de bedoeling het snel uit zijn lijden te verlossen 
doorr het de nek om te draaien. Daar schrikt ze in tweede aanleg toch voor terug. Zij ziet de 
eerderr ontmoete meneer van de foto staan en vraagt hem: "Wil t U hem de nek omdraaien, dan 
gaa ik naar de andere kant van het schip". Een paar minuten later komt hij naar haar toe met de 
mededelingg dat het kuikentje dood is, om haar vervolgens uit te nodigen voor een borrel. Het 
iss het begin van een niet ongebruikelijke romance op eenn bootreis naar Nederlands-Indiè.6 Als 
Bebb in het vervolg van de reis allerlei feestelijke activiteiten bezoekt, duikt Femand steeds in 

Hett subjectief Nederlands-Indisch wordt gebruikt in de betekenis van dingen en mensen die afkomstig zijn van, 
respectievelijkk uit, het Nederlands-Indië van voor de soevereiniteitsoverdracht in 1949, 
22 Alberts 1962, pag. 12 
33 Du Perron 1956, pag. 300 

Fotoalbumm Beb Vuijk 1930-1940, familiearchief. Het is één van de twee bewaard gebleven albums met foto's 
vann Beb Vuijk uit de periode 1930-1940. Het betreft (hoogstwaarschijnlijk) naar haar ouders gestuurde foto's die 
doorr hen zijn bewaard en ingeplakt. Beb Vuijks eigen foto's zijn verloren gegaan gedurende haar internering in 
eenn Japans kamp tijdens de jaren 1942-1945. 
""  Beb Vijk heeft zich slechts enkele malen uitgelaten over de eerste ontmoeting met haar toekomstige man. Het 
meestt gedetailleerd in het Interview Beb Vuijk door Hennie Burggraaf Literama 22 (1987/1988) pag. 121-126 
(eenn bewerking van een radio-interview met de schrijfster in het op 8-8-1987 uitgezonden programma 'Studio 
55'' van dezelfde interviewster) en in het Radio-interview Beb Vuijk 'De Tachtigers' NCRV 21-6-1990 
(interviewsterr onbekend), In het tweede interview is de Lorelei overigens vervangen door de Drachenfels, De 
helee alinea over de ontmoeting is ontleend aan dit interview. 
"Daalderr 1976, pag. 76 
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haarr omgeving op. Medepassagiers beginnen haar te plagen over zijn attenties.1 Tijdens hun 
ontmoetingenn vertelt hij haar over zijn plantersbestaan op Midden-Java. Liever zou hij echter 
wonenn op het Molukse eiland Boeroe. Op dit eiland heeft zijn vader een kajoe-poetihplantage 
gehadd en heeft Femand het grootste deel van zijn jeugd doorgebracht. Beb vindt de verhalen 
overr het avontuurlijke leven op Boeroe geweldig. In het vrije leven en het pioniersbestaan op 
hett eiland ziet zij haar jeugddromen belichaamd. De avond voor de boot Sabang aandoet, 
vraagtt Femand haar ten huwelijk. Beb behoeft hier niet lang over na te denken. Zij is niet 
alleenn verliefd geworden op het aantrekkelijke uiterlijk van Femand, maar ook op zijn 
avontuurlijkee leven en op Boeroe. Het huwelijk wordt ruim anderhalfjaar later, op 26 mei 
1932,, in Soekaboemi voltrokken. 

FernandFernand de Willigen en zijn familie 

Femandd stamt uit een Hollands-Ambonese familie.2 Zijn grootvader is Jan de Willigen, 
getrouwdd met Maria Pauline Eizabeth Hermann, een half-Menadonese en afkomstig uit een 
rijkee familie. Uit dit huwelijk wordt op 11 augustus 1865 in Menado op Celebes Jan Liebrecht 
Karell  Frank de Willigen (roepnaam Frank), Fernands vader, geboren. Frank zal nooit zijn 
vaderr kennen omdat deze nog voor zijn geboorte overlijdt. Frank doorloopt de Koninklijke 
Militair ee Academie te Breda. Eenjaar nadat hij zijn militaire opleiding heeft voltooid, in 
1888,, vertrekt hij als tweede luitenant bij de infanterie weer naar Nederlands-Indië. Op 
Ambon,, één van zijn vele standplaatsen, ontmoet hij de Fernands moeder, de op 16 oktober 
18800 geboren Ambonese Abigaël Jacoba Limba.3 De ouders zijn tegen een verbintenis. Om 
eenn escalerend conflict met en gezichtsverlies van de ouders te voorkomen, is het in deze 
situatiee op Ambon vrij gebruikelijk dat de dochter wordt geschaakt. Aldus geschiedt, waarna 
dee geliefden in concubinaat gaan wonen. Zij krijgen in totaal elf kinderen. Het eerste kind 
wordtt in 1896 geboren wanneer de moeder zestien jaar is. Femand, het vierde kind, komt ter 
wereldd op 30 november 1899 in Soerakarta.4 In 1905 heeft Fernands vader, met de rang van 
kapiteinn gelegerd op Ambon, twintig dienstjaren.5 Hij kan dan met pensioen vanwege het 
dubbeltellenn van 'Indische jaren'. Wil hij echter zijn pensioenvoorziening en die voor zijn 
vrouww en kinderen (het weduwe- en wezenpensioen) veilig stellen, dan moet hij wel officieel 
getrouwdd zijn. Om die reden trouwt Frank kort voor hij de dienst verlaat met de vrouw die al 
tienn jaar het bed met hem deelt. Er zijn dan zeven kinderen, die bij het huwelijk optreden als 
bruidsjongenss en -meisjes. Daarna vertrekt het gezin naar Boeroe, waar ze zich vestigen op 
eenn kaap bij de kampong Namlea, waar Fernands vader een bestaan wil opbouwen met de 
winningg van kajoe-poetiholie. Een van de zusters van Femand, Wilhelmina Elizabeth 

Ookk op de aan haar ouders toegestuurde foto's is Femand enkele keren de Willigen te zien. 
22 De hiernavolgende alinea is ontleend aan Ten Dam 1997, pag. 221-222, in het familiearchief en in de ON 
berustendee genealogische bescheiden en door de familie aan Museum Bronbeek, in 2002 afgestane documenten 
overr de opleiding van de vader van Fernand de Willigen. 
33 Gegevens over de voorouders van Fernands moeder ontbreken. 
44 Fernand en twee oudere broers worden in november 1900 'gewettigd', d.w.z. ze worden erkend als kinderen 
vann een blanke vader, waardoor ze de voor de wet hoogste status van 'Europeaan' krijgen, zie hiervoor ook het 
hoofdstukk 'De Indo-europeaan'. 
""  In een interview merkt Beb op dat Fernands vader aan het einde van zijn militaire carrière 
garnizoenscommandantt van Ambon is (Interview Beb Vuijk door Cees Veltman HNmagazine 25-2-1984). In 
BronnenBronnen betreffende de Midden Molukken dl IV 1997, pag. 45, waar een overzicht wordt gegeven van de 
gewestelijkee militaire commandanten te Ambon wordt de naam De Willigen niet vermeld. In beginsel kan de 
functiee van garnizoenscommandant verschillen van, respectievelijk lager zijn dan die van gewestelijk militair 
commandant.. Toch lijk t de door Beb aan Fernands vader toegeschreven functie meer 'Dichtung' dan 'Wahrheit'. 
allereerstt omdat voor een garnizoenscommandant de rang van kapitein laag is en verder in de bewaard gebleven 
(militaire)) bescheiden over Frank de Willigen nergens melding wordt gemaakt van de tamelijk prestigieuze 
functiee van garnizoenscommandant. 
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(Poppie),, krijgt op het eiland een kind uit een, met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid,, incestueuze relatie binnen het gezin. Dit kind, Toetie, wordt door het 
echtpaarr als elfde kind aangenomen en ingeschreven. Voorjaar 1922 verlaat de vader Boeroe 
weer,, verzwakt door een verwaarloosde suikerziekte. Niet alleen ziekte is evenwel de oorzaak 
vann zijn vertrek, maar ook de dan al jarenlang durende conflicten met concurrenten en hun 
werknemers,, waarin achter de schermen, zo merkt één van zijn achterkleinkinderen R. 
Janssenss op, de gezaghebber een duistere rol schijnt te vervullen.' Onwaarschijnlijk lijk t het 
laatstee niet. In een rapport van de resident van Ambon wordt vermeld dat deze gezaghebber 
ontactvoll  en partijdig is opgetreden.2 Ook het gefluister van de bevolking over de 'onechte' 
aangiftee van het elfde kind van Frank en Abigaêl bereikt het gezag. Fernands vader wordt tot 
driee maanden gevangenisstraf in Makasser veroordeeld. Na thuiskomst brengt het elfde kind 
verderr onheil in het gezin, getuige de magische krachten die hun intrede doen in het huis.3 Als 
eenn gebroken man verlaat Jan Karel in 1922 Boeroe. 

Err bestaan onvoldoende gegevens over Femands precieze opleiding en het begin van 
zijnn carrière. Na de lagere school volgt hij aanvankelijk de HBS te Batavia. Wanneer zijn 
vaderr ziek wordt, onderbreekt hij de opleiding om thuis een handje te helpen. Vervolgens 
doorlooptt hij de MULO te Ambon.5 Vermoedelijk begint hij daarna met de opleiding tot 
'Indischh arts' aan de 'School tot opleiding van Indische artsen' (STOVIA).6 Deze school 
maaktt hij afin verband met de dood van zijn vader in mei 1925 te Bandoeng: het 
weduwepensioenn van moeder is te gering om het studiegeld te betalen.7 Ten Dam vermeldt 
datt hij daarna naar de Cultuurschool in Soekaboemi gaat, een opleiding van driejaar. Ook 
Bebb heeft dit een keer in een interview opgemerkt. Vervolgens begint hij omstreeks 1928 als 

Janssenss 1997, pag. 42-46. Ronald Janssens is een zoon van Toetie, de uit de incestueuze relatie geboren 
dochterr van Poppie. Hij heeft geprobeerd de ware toedracht van de incest en de verdere geschiedenis van moeder 
enn kind te achterhalen, niet in de laatste plaats vanwege de psychische problematiek die Toetie nadien heeft 
ondervonden.. In 1997 heeft hij hierover het boek(je) Op zoek naar haar achterland gepubliceerd. Uit de 
publicatiee blijkt dat de familie de 'geschiedenis' met grote geheimzinnigheid omgeeft. Zijn zoektocht brengt hem 
ookk bij Beb, op het moment dat Femand al is overleden. Volgens Janssens legt Beb een grote stelligheid aan de 
dagg over hoe de kwestie in elkaar steekt, echter voor hem onvoldoende overtuigend. Volkomen uitsluitsel over 
dee incest, respectievelijk over de aanwijzing van de vader van zijn moeder, brengt het speurwerk van Janssens 
niet.. Maar alles wijst wel in de richting van Femands vader. Frank de Willigen. 
11 Bronnen betreffende de Midden-Moiukken i 900-ï 942 dl II 1997, pag. 150 
""  Janssens 1997, pag. 64-65 

Inn de ON bevinden zich geen diploma's, waaruit Fernands opleiding is te reconstrueren. Ook de enig levende 
zoonn is onbekend met het onderwijs dat zijn vader heeft genoten. Een complicerende factor is bovendien dat Beb 
hieromtrentt tegenstrijdige informatie heeft verstrekt. Het enige schriftelijke document over Femands opleiding 
staatt bovendien op gespannen voet met het door de familiehistoricus Ten Dam vermelde, meest waarschijnlijke 
geachtee verloop (Ten Dam 1997, pag. 222) 

Hett voorgaande is gebaseerd op een schets van zijn jeugd in Bebs boek De kinderen van Boeton Leon, zie het 
gelijknamigee hoofdstuk. 
66 Volgens Ten Dam begint Fernand in 1922 of 1923 de opleiding aan de STOVIA. Hij is dan 22 of 23 jaar, een 
ergg hoge leeftijd om een vervolgopleiding te starten. Dit lijk l alleen aannemelijk wanneer Femand na de MULO 
hett laatste deel van de 5-jarige HBS heeft doorlopen. Aanwijzingen voor het laatste zijn er evenwel niet. 

Eenn op Femand betrekking hebbend aanstellings-en bezoldigingsbesluit d.d, 30-7-1947 van de Directeur van 
Economischee Zaken in Batavia, aanwezig in de ON (doos 2464) vermeldt in de aanhef onder meer dal Femand 
"66 jaren onderwijs aan de Nederlands-Indische Artsenschool te Soerabaja heeft gevolgd". Wanneer hij zes jaar 
opp de STOVIA heeft gezeten lijk t dat moeilijk te rijmen met enerzijds de aanvang en beëindiging van deze 
schooll  in achtereenvolgens 1922 en 1925. Mogelijk is ook dat Femand bij zijn sollicitatie op de functie bij het 
Departementt van Economische zaken een langer verblijf op de STOVIA heeft gesuggereerd dan feitelijk het 
gevall  is geweest. Evenzeer op gespannen voet met een 6-jarig verblijf op de STOVIA staat een brief van Beb 
Vuijkss moeder Bets over het hiema, in het hoofdstuk 'Het leven van Beb en Femand op Pagilaran'. te 
behandelenn ontslag van Femand op de theeplantage Pagilaran. In de betreffende brief stelt Bets Vuijk dat 
Femandd al negen jaar op de onderneming werkt. Dat zou betekenen dat Femand, in weerwil van Ten Dams 
informatie,, al in 1923 zijn opleiding heeft beëindigd. 
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tuinemployéé in de thee in Oost-Java. In 1930 gaat hij op Europees verlof.1 Wanneer Fernand 
Bebb ontmoet is hij employé op 'Pagilaran Estate', een theeplantage op Midden-Java ten 
zuidenn van Pekanlogan. 

DeDe Soekaboemische Opvoedingsgestichten 

Naa aankomst in Batavia vertrekt Beb naar Soekabami, de plaats waar de Soekaboemische 
Opvoedingsgestichtenn (SOG) zijn gevestigd. Het op 500 tot 900 meter gelegen, terrasvormig 
aangelegdd bergstadje Soekaboemi telt in 1930 ongeveer 33.000 inwoners.2 Het ligt in de 
Preanger,, een gebied met veel plantageondernemingen. In een straal van 50 km om 
Soekaboemii  bevinden zich in 1938 176 ondernemingen, die thee, rubber, kina, palmolie, 
kopra,, klappers, citronellaolie en rijst produceren. In het begin van de twintigste eeuw wordt 
Soekaboemii  in toenemende mate een verblijfplaats voor gepensioneerden, vakantiegangers en 
herstellenden.. De aantrekkingskracht van de plaats vindt zijn oorzaak in de fraaie 
stedenbouwkundigee vormgeving en een grote rijkdom aan natuur. De watervallen en 
stroomversnellingenn van de rivieren en beken in de stad doen op veel plaatsen een zacht 
ruisendee achtergrondmuziek opklinken. De waterrijkdom zorgt tevens voor een uitbundige 
bloemen-- en bomen vegetatie. Toch vormen deze aantrekkelijke kanten niet de belangrijkste 
redenn voor de populariteit van Soekaboemi. Doorslaggevend is het milde klimaat: een 
temperatuurr die altijd schommelt tussen 20 en 30 graden Celsius, met, naar Nederlands-
Indischee maatstaven, tamelijk droge en koele, maar nooit onaangenaam koude, nachten. De 
betekeniss van Soekaboemi in het Soendanees, 'Lusthof der Aarde', geeft op treffende wijze 
dee verb lij fsomstandigheden in het stadje weer. 

Dee SOG is een onderdeel van het in 1854 gestichte Genootschap van In- en 
Uitwendigee Zending te Batavia. Het Genootschap beperkt zich vanaf het einde van de 
negentiendee eeuw niet louter tot evangelisatiearbeid, maar neemt ook de "de verpleging, 
verzorgingg en opvoeding in een waren, christelijke geest van verwaarloosde, zedelijk defecte 
enn hal f-misdadige kinderen" op zich.3 In 1908 wordt het door een particulier, 'Pa' van de 
Steur,, gestichte meisjestehuis Bethanië4 in Soekaboemi overgenomen.5 In 1914 sticht het 
Genootschapp een kindertehuis in Depok, dat vier jaar later wordt overgeplaatst naar en 
samengevoegdd met Bethanië. Het nieuwe instituut krijgt de naam 'Soekaboemische 
Opvoedingss Gestichten', dat bij de oprichting 65 pupillen telt.6 Vanaf dat moment groeit het 
aantall  pupillen gestaag, in 1932 tot een aantal van 397.7 

Dee opvoeding van de bij de SOG opgenomen jongens en meisjes geschiedt volgens 
orthodox-protestantsee beginselen. Ten aanzien van de meisjes stelt het tehuis zich onder meer 
tott doel hen "te vormen tot jonge vrouwen, die met eer hun plaats als burger in de 
maatschappijj  zullen innemen [. . . ] [en] hen in aanraking brengen met den levenden God en 
Jezuss Christus, als de openbaring van Gods liefde".*  Ondanks het expliciet protestantse 
karakterr van de instelling is sprake van een neutraal, niet van de religieuze gezindheid 
afhankelijk,, opnamebeleid: bepalend voor de toelating zijn de (gezins-)omstandigheden van 
hett kind. De kinderen komen in hel internaat veelal terecht via Pro Juventule-verenigingen, 

11 Een europees verlof na twee jaar werkzaam te zijn geweest op een plantage wekt bevreemding omdat de 
gebruikelijkee periode hiervoor 5 jaar bedraagt. 
""  De hiernavolgende alinea is ontleend aan Knaüd 1976, pag. 28-32 
'Jenss 1933, pag. 12 
44 In de bijbel is Bethanië een plaats der armen. 
55 Bakker 1999. pag. 12 
hh Idem. pag. 13 en 16 
""  Idem, pag. 29 
"Jenss 1933,pag. 10 
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Voogdijradenn en Diaconieën.' Vrijwel alle kinderen zijn van Indo-europese oorsprong, veelal 
ookk wezen of halfwezen, in de leeftijd van ongeveer 2 tot 19 jaar," Verblijf in een 'gesticht' 
heeftt in Indiê' niet de negatieve klank als in het Nederland van die tijd. Eerder het tegendeel, 
omdatt de maatschappij weet dat in een gesticht de kinderen een goede opvoeding en opleiding 
krijgen.33 De Indo-europese herkomst van de kinderen heeft zijn weerslag op het functioneren 
vann het internaat: "en het is goed deze dingen te realiseren [de Tndo-europese afkomst van de 
kinderen]]  en nuchter te zien en te erkennen, het opvoedend personeel bestaat uit totoks en er 
zoveell  zaken zijn, waarvan wij niets begrijpen of waarvan wij zoo ver afstaan, door het 
komenn uit een geheel andere sfeer. Hoe vaak begrijpen wij de kinderen niet en zij ons niet". 
Well  probeert de SOG geschikt inheems personeel te vinden, maar zonder succes. 

Inn het internaat wordt geprobeerd zoveel mogelijk de gezinssituatie te benaderen, een 
ookk in Nederland in diee jaren bij enkele tehuizen gehanteerde opvoedingsmethodiek.6 Dit 
betekentt onder meer dat voor een bepaalde groep kinderen een vaste begeleider bestaat: 
"Dezee heeft dus dagelijks de leiding, de verantwoordelijkheid voor zijn of haar groep. Het is 
zijnn of haar gezin [ . . . ] , waar hij of zij den geheelen dag voor zorgt".7 In de opvoeding van 
dee pupillen is verder belangrijk het bijbrengen van gehoorzaamheid, soberheid, vlij t en 
verdraagzaamheid.. Wat betreft het nagestreefde einddoel heeft het tehuis geen al te hoge 
pretenties:: "Wij beginnen met onze verlangens t.o.v. onze kinderen niet te hoog te stellen, 
m.a.ww wij willen van hen niet maken studenten, niet in de eerste plaats stellen een mulo-
opleiding,, immers de kinderen krijgen reeds door hun opname in onze gestichten, betere 
slagingskansenn in de maatschappij, dan ze vermoedelijk gekregen zouden hebben, indien zij 
geblevenn waren in het milieu, waaruit zij voortkomen". 

Dee SOG wil er vooral voor zorgen dat de pupillen zich 'met hun handen' goed kunnen 
reddenn in de samenleving. In de loop der jaren ontstaat in het tehuis geleidelijk een 
vakopleidingg voor de oudere meisjes en jongens. Beb krijgt, met de in hetzelfde jaar 
aangesteldee mevrouw Timmermans, als taak hel tot dan toe op eenvoudige leest geschoeide 
vakonderrichtt om te zetten in een breder, systematisch en schools opgezet vakonderwijs.9 De 
inspanningenn van beide vrouwen zijn niet zonder succes. Het aantal meisjes dat deelneemt 
aann de opleiding loopt op van 16 in 1928 tot ongeveer 56 in 1934. De meisjes krijgen de 
vakkenn naaien, verstellen, stoppen, wasbehandeling, strijken, koken, fröbelen, hygiëne, 
kinderverzorging,, schoonhouden van het huis en algemene ontwikkeling, een opleiding die 
grotendeelss overeenkomt met de huishoudschool in Nederland. Aan de praktische opleiding 
vann de meisjes tot hulp in de huishouding of kinderjuffrouw ligt, zo blijkt uit de woorden van 
dee directrice, zuster C.H.C. Gunning, echter een hoger doel ten grondslag. Naar haar 
opvattingg dient de SOG de meisjes "klaar te maken om hun taak als "huisvrouw" en, zoo God 
geve,, als moeder goed te kunnen volbrengen. Wat iedere maatschappij noodig heeft, zijn 
goedee moeders en goede huisvrouwen".1 De meisjes wordt nadrukkelijk voorgehouden niet 
neerr te kijken op het werk van inlandse bedienden in het huishouden. Daarmee wil het tehuis 
ongetwijfeldd voorkomen dat de meisjes vervallen in de bij Indo-europeanen veelvuldig 

'Jenss 1933, pag. 30-31 
22 Bakker 1999, pag. 7 

Idem,, pag. 8 
44 Jens 1933, pag. 33 
•• Pas na 1940 wordt het personeelsbestand (geleidelijk) uitgebreid met jonge Indo-europese vrouwen, zie Bakker 
1999.. pag. 64 en 65 
** Idem, pag. 63 

Jenss 1933. pag. 24 
** Idem, pag. 34 
''Bakkerr 1999, pag. 49 
"JJenss 1933. pag. 40 
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voorkomendee houding zichzelf verheven te voelen boven de inheemse bevolking en het door 
henn verrichte werk.' 

Dee jongens worden opgeleid tot smid en bankwerker. Hun opvoeding en opleiding is 
sterkk op militaire leest geschoeid: er wordt heel wat afgemarcheerd en gecommandeerd met 
behulpp van een fluitje.2 

Bebb heeft op oudere leeftijd publiekelijk er slechts éénmaal, in een interview uit 1990, 
meldingg van gemaakt dat ze een plezierige tijd op de SOG heeft gehad.3 Vijftig jaar jaarvoor 
merktt ze in haar eerder gememoreerde eerste autobiografische jeugdschets in de Indische 
courantcourant op: "Er waren zeer veel moeilijkheden met het werk in Soekaboemi en toch had ik 
hett gevoel er op mijn plaats te zijn. Ik vond er een sfeer, waarin ik paste, begrijpen en 
vriendschap.. Het werk was zwaar en druk [.. . ]".4 Haar correspondentie met het thuisfront 
tijdenss haar verblijf op het internaat bevestigt dat ze lekker in haar vel zit. De loftrompet die 
dee directeur, de heer F.J. Jens, over haar literaire kwaliteiten steekt zal daaraan niet weinig 
hebbenn bijgedragen. In een brief vrij kort na haar aanstelling schrijft Beb: 

Jenss mijn Directeur, is toch zo'n gek .Hij heeft aan het bestuur verteld dat ik 
eenn der moderne literatoren ben. Toen heb ik hem flink op zijn kop er voor 
gegeven,, maar hij zei 'ik heb het niet voor jou gedaan, maar voor mijzelf want: 
'Dess geringen heerlijkheid is des Konings heerlijkheid' [ . . . ] . Vind je het 
geenn reuze mop en vind je mijn baas geen lollige kerel. Lol dat we hier hebben. 
Toenn dat boek [het verhaal 'Vele namen'] uitgekomen was kwamen op een 
morgenn Starrenburg en Jens op kraambezoek om mij te feliciteren met mijn 
eersteling.5 5 

Bebss nogal zelfingenomen woorden over haar prille schrijverskwaliteiten zijn niet alleen te 
verklarenn uit zelfspot omdat ze daarvoor te sterk zijn aangezet. Eigendunk blijkt ook uit een 
anderee opmerking in dezelfde brief: "Zijn jullie niet trots op de naam Vuyk, Jo vind je het niet 
heerlijkk datje nu ook Vuyk heet [Jo Kromhout is Bebs schoonzuster, anderhalfjaar daarvoor 
mett Wilton getrouwd] net als die beroemde schrijfster. Hebben ze nog geen enkele keer aan je 
gevraagdd of jij het niet bent.". Daarentegen lijkt in een PS meer zelfspot te spreken: "Bewaar 
dezee brief poed. Laatst las ik dat brieven van Homerus zooveel geld waard zijn".6 De 
gezelligee sfeer op het internaat laat Beb ook niet onberoerd. In een andere brief vertelt ze met 
bijnaa kinderlijk enthousiasme over hoe collega's en pupillen haar in het zonnetje zetten 
wanneerr ze jarig is. De pupillen brengen haar onder meer een aubade. 

Hett is de vraag of de pupillen altijd zo blij met Beb zijn geweest als tijdens de aubade. 
Inn de herinnering van een aantal nog in Nederland wonende leerlingen komt ze niet naar 
vorenn als de meest geliefde leidster op de SOG.H Beb is niet echt 'warm' in de omgang met de 

11 Zie het volgende hoofdstuk 'De lndo-europeaan' 
22 Bakker 1999, pag. 54-56 
JJ Radio-interview Beb Vuijk 'De tachtigers' NCRV 20-6-1990 (interviewster onbekend) 
44 Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: De lachende klasse' De Indische courant 9-5-1941. In haar latere leven maakt 
Bebb nauwelijks meer melding van haar verblijf op de SOG. Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 'De wilde 
groenee geur' 

Brieff Beb Vuijk aan J. Vuijk-Kromhoul( 12-1-1931), familiearchief, geen plaatsaanduiding 
"Idem m 
7Tenn Dam 1997. pag. 216 
** Naar aanleiding van een oproep in hel Indische tijdschrift Moesson om informatie over Beb Vuijk tijdens haar 
verblijff in Japanse kampen in de Tweede Wereldoorlog, hebben ook oud-pupillen op de SOG gereageerd. In de 
eerstee plaats de heer F. Bakker te Zwiggelte, wiens boek Tussen Djampang en Gedê 1900-1946 hiervoor 
meermalenn is aangehaald. Om informatie te verkrijgen over Beb tijdens haar verblijf op de SOG is hij te rade 
gegaann bij andere oud-pupillen. Daarnaast heeft mevrouw F.K. Aveling te Zeist (telefonisch) gereageerd, die 
Bebb zowel in de jaren 1930-1932 als in 1940-1941 heeft meegemaakt, respectievelijk op de leeftijd van 8-10 en 
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kinderen.. Ze slaat geen arm om het kind als het verdriet heeft en geeft geen schouderklopje 
alss een lofprijzing op zijn plaats is. In de klas is ze streng en afstandelijk. Beb wijkt in de 
benaderingg van de kinderen af van de andere leidsters op de SOG. Dat kan worden uitgedrukt 
mett een begrip dat moeilijk nader te concretiseren is, maar in 'Indische kringen' vooral 
gevoelsmatigg begrepen wordt: Beb is niet 'ethisch' zoals haar collega's. Een typerend 
voorbeeldd van Bebs gedrag is haar houding bij het naar bed gaan van de meisjes, het moment 
waaropp in de slaapzalen wordt gedonderjaagd. De andere leidsters treden op in de zin van: 
"Komm meisjes, nu is het genoeg geweest, naar bed!". Dit gebeurt wel met enige kracht, maar 
niett zodanig dat de meisjes als een haas het bed opzoeken. Beb gaat naar de slaapzaal en 
neemtt daar wijdbeens, zwijgend positie in. Het wordt direct stil en de meisjes gaan naar bed. 
Zee mag streng zijn, ze 'mept' niet zoals een andere leidster, berucht om haar sadistische 
neigingen. . 

Overr 'de Buick', zoals Bebs bijnaam op de SOG luidt, bestaan bij haar oud-pupillen 
nogg een aantal anekdoten.' Eén ervan heeft betrekking op haar fobie voor kippen, waarmee ze 
regelmatigg wordt geplaagd. Wanneer Beb 's avonds een keer niet in haar kamer is, wordt daar 
eenn kip losgelaten. Bij haar terugkomst speelt zich een pandemonisch schouwspel met een 
bijnaa hysterische Beb af.2 

Bebs,, van andere leidsters verschillende, optreden wijten sommige pupillen aan haar 
anderee maatschappelijke positie. Haar collega's zijn zonder uitzondering ongetrouwd, ze 
hebbenn alleen 'hun' kinderen op de SOG. Beb is, althans in haar tweede periode op de SOG, 
getrouwdd en heeft kinderen. Daarnaast brengen haar schrijverschap en journalistieke arbeid 
besogness met zich mee. Deze verklaring speelt wellicht een rol, maar belangrijker lijkt toch 
Bebss andere habitus. 

Inn haar brieven aan de familie zwijgt Beb aanvankelijk over haar ontmoeting met 
Fernandd en de verdergaande voornemens tussen hen. Pas in mei 1931 schrijft ze aan haar 
broerr en schoonzuster: "Hebben jullie mijn Paaschkiekjes al gezien. Ik ben in Bandoeng 
geweest,, gelogeerd bij een vriend van boord en als ik jullie vertel dat over een paar weken de 
kaartjess in zee gaan snappen jullie al genoeg. Trouwens waarschijnlijk weten jullie de geheele 
geschiedeniss al".3 Ze geeft in de brief ook een schets van Femand: "'t Is deze keer weer eens 
eenn Indische jongen, maar hij is 6 jaar ouder, dus al 31. Soms doet hij echt vaderlijk en zegt 
'kind'' of'kindje', dit laatste is een geheel nieuwe sensatie. Volgende week Vrijdag ga ik een 
paarr weken bij hem in de thee logeren en heb mij al een pracht van een rijbroek 
aangeschaft".4 4 

Opp 24 mei 1931 verloven Beb en Fernand zich in Soekaboemi. Gedurende de 
verlovingstijdd komt Femand haar regelmatig met de motor opzoeken vanuit 'Pagilaran 
Estate',, een tocht van zo'n acht uur rijden. Tijdens Femands bezoek maakt het stel tochtjes op 

18-199 jaar, evenals de dames P. Cornfield en Leenders te Arnhem, die Beb alleen in laatstgenoemde periode 
hebbenn meegemaakt. Zij zelfwaren toen erg jong, ongeveer 8 jaar. waardoor zij weinig expliciete herinneringen 
aann Beb hebben. In zijn algemeenheid bestaat overigens enige terughoudendheid bij het verstrekken van 
inlichtingenn over Beb. zeker als het minder gunstige zijn. Naar het oordeel van de eerdergenoemde Bakker hangt 
ditt samen met het in de Indische gemeenschap nog steeds bestaande adagium 'over de doden niets dan goeds'. 
Ondankss de onvolkomenheden die vanwege het voorgaande aan de verkregen informatie kleven, kan toch wel 
mett een zekere mate van betrouwbaarheid een algemeen beeld worden geconstrueerd. Een beeld dal overigens 
betrekkingg heeft op haar laatste periode bij de SOG. 
!! De Buick is een grote Amerikaanse auto. Het is niet meer bekend waarom Beb deze bijnaam heeft gekregen. 
Waarschijnlijkk spelen een tweetal factoren een rol: de samentrekking van (delen) van voor- en achternaam en 
Bebss forse gestalte. Ook haar strenge optreden kan een rol hebben gespeeld. 
** Een andere anekdote betreft haar grote verstrooidheid. Bij de kookles wordt de onderwezen lesstof ook 
gepraktiseerd.. Op een keer is Beb zo in gedachten verzonken dat. tot grote hilariteit van de meisjes, de potjes op 
heii vuur een tijdje staan aan te branden. 
11 Brief Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Soekaboemi 11-5-1931). familiearchief 
ii Idem 
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dee motor, een met name bij jonge Indo-europeanen zeer geliefd vervoermiddel. Beb gaat een 
paarr keer logeren bij Femand alsmede bij zijn moeder in Bandoeng. Het eerste verblijf bij 
Fernandd zal haar verloofde mogelijk wel enige hoofdbrekens hebben gekost, omdat hij, in wat 
hijj zijn 'Castle' noemt, (hoogstwaarschijnlijk) samenwoont met een njai.1 Met het oog op haar 
toekomstigg verblijf op Tagilaran Estate' probeert Beb hoog- en laag-Javaans te leren. 

Bebb laat met het vertrek naar de kolonie niet haar 'kruidje roer me niet' karakter in 
Nederlandd achter. In januari 1932 schrijft ze naar aanleiding van een ziekenhuisopname: "Heb 
ruziee met doktoren en verpleegsters gemaakt en ben uit het ziekenhuis weg geloopen in mijn 
pyjamaa en op bloote voeten, zonder hoed en met pleuritis".3 Vanwege de longontsteking mag 
zee het eerste jaar niet zwemmen. Dat tot haar grote verdriet, want tijdens haar logeerpartijen 
opp Pagilaran wordt er iedere zondag gezwommen.4 Op 12 mei 1931 gaan Beb en Femand in 
Soekaboemii in ondertrouw. Ter gelegenheid hiervan worden ze letterlijk en figuurlijk door de 
collega'ss in de bloemetjes (orchideeën) gezel. Beb geeft een paar dagen later 's avonds een 
feestt voor de kinderen met lampions, dansen en toneel. In dezelfde plaats trouwen ze op 26 
meii op huwelijkse voorwaarden. Het huwelijk wordt ingezegend door haar directeur Jens en 
eenn kinderkoor zingt Beb en Fernand toe. Ook het huisorkest geeft acte de presence. De foto's 
latenn een stralend bruidspaar zien, voortdurend temidden van personeel en kinderen van de 
SOG.5 5 

Hett plezier waarmee Beb naar eigen zeggen op de SOG heeft gewerkt, lijkt moeilijk te 
rijmenrijmen met haar in het eerste hoofdstuk behandelde verzet als kind tegen de eigen streng 
christelijkee en geheel op de moederlijke rol gerichte opvoeding. Mogelijk heeft voor haar de 
sociale,, emanciperende taak die de SOG zich stelt ten opzichte van Indo-europese kinderen 
zwaarderr gewogen dan de aard en inhoud van de opvoeding en vorming op het instituut. Dat 
zijj zich, vermoedelijk vanwege haar eigen Indo-europese afkomst, sterk betrokken voelt bij 
hett lot van de Indo-europeaan blijkt uit het in het eerste hoofdstuk behandelde verhaal 'Vele 
namen'.. Deze novelle wordt weliswaar tijdens haar verblijf op de SOG gepubliceerd, maar zat 
all in de pen voor haar vertrek naar de kolonie. De problematiek van deze groep zal in Bebs 
lateree werk regelmatig terugkeren. Zelfheeft ze eens opgemerkt: "Mijn man en ik zijn Indo's 
enn daarom schrijf ik altijd over Indo's". Een sterk overdreven uitspraak want pas in de 
periodee 1959-1969 komt deze thematiek nadrukkelijk naar voren in haar verhalen. Wat maakt 
dee positie van de Indo-europeaan in Nederlands-Indië problematisch? 

DeDe Indo-europeaan 

Dee moeilijke positie van de Indo-europeaan in de Nederlands-Indische samenleving is direct 
terugg te voeren op de houding die Nederland van meet af aanneemt ten aanzien van de 
kolonie,, Vanaf de VOC-tijd heeft nooit de bedoeling bestaan in Nederlands-Indiè" een grote 

11 Janssens 1997, pag. 99 
:: Een mindere spreekt een meerdere in hoog-Javaans aan,een meerdere een mindere in het laag-Javaans. Beide 
Halen** verschillen duidelijk van elkaar. 
?? Brief Beb Vuijk aan W. en J, Vuijk (18-1-1932). familiearchief, geen plaatsaanduiding 
44 Idem. Er wordt gezwommen in Bandar, waar een groot zwembad is (Brief T. ten Seldam-Gelder (Ried-Brig 27-
1-2002)) ) 
-- Fotoalbum Beb Vuijk 1930-1940, familiearchief 
f'' Interview Beb Vuijk door Caroline van den Heuvel NRC handelsblad30-8-2001 

Teneindee de positie van de Indo-europeaan in de kolonie scherp te karakteriseren heen het onderhavige 
hoofdstukk een sterk generaliserend en schematisch karakter, waardoor ongetwijfeld onvoldoende recht wordt 
gedaann aan de in de 'Indische praktijk' bestaande nuances. Zo is de positie van hel Indo-europese volksdeel in 
Bataviaa anders dan in andere bestuurscentra op Java en bestaan er nog grotere verschillen tussen Java en de 
Buitenn gewesten. 
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volkskoloniee uit het moederland te stichten die hier een permanent bestaan zou vinden.1 

Gekozenn wordt voor een 'indirect rule' van de kolonie door een kleine blanke mannelijke 
bovenlaag,, met daarmee verbonden een tijdelijke vestiging van de blanke mannen. In die 
situatiee is de blanke kolonisator voor de bevrediging van zijn seksuele behoeften aangewezen 
opp inlandse vrouwen. Een op dergelijke grondslag gebaseerd koloniaal beleid brengt bijna per 
definitiee een houding van superioriteit ten opzichte van de kolonie en haar bewoners met zich 
mee. . 

Vanaff het begin van de Nederlandse aanwezigheid in Neder!ands-Indië, in het 
bijzonderr in het bestuurs- en handelscentrum Batavia, kent de groep nakomelingen uit een 
blank-bruinee verbintenis een grote differentiatie in herkomst en kleur,2 meestal aangeduid als 
'mestiezen',, een term die niet alleen duidt op hun kleurlingenstatus, maar ook op hun lagere 
positie.33 Vooral de VOC-dienaren in het lagere en middenechelon gaan een relatie met 
vrouwenn uit de plaatselijke bevolking aan; de machthebbers van de handelscompagnie huwen 
zoveell mogelijk een blanke vrouw.4 Wanneer een mesties een hogere functie bij de VOC 
bekleedt,, is hij meestal afkomstig uit een tweede of volgende generatie, die inmiddels 
geparenteerdd is aan een rijke familie of nieuw aangekomen VOC-dienaren. 

Inn de negentiende eeuw raakt voor de groep gemengdbloedigen de term Indo in 
zwang,, in de twintigste eeuw wordt in het officiële taalgebruik de groep aangeduid als Indo
europeanen,, een naam die in het vervolg zal worden aangehouden. Al in de zeventiende en 
achttiendee eeuw bestaat ongeveer de helft van de kleine klerkenstand in het VOC-apparaat uit 
Indo-europeanen.. In de tijd daarna worden ze steeds meer de ruggengraat van het 
binnenlandsee bestuur. Na de opkomst van de ondernemingsgewijze productie aan het einde 
vann de negentiende eeuw nemen ze ook het merendeel van de functies in het bedrij fsapparaat 
voorr hun rekening.6 In de twintigste eeuw vormen de Indo-europeanen de maatschappelijke 
middenklassee in de koloniale samenleving. Incidenteel vervullen zij hogere functies, met 
namee buiten de grote(re) bestuurscentra op Java en in de Buitengewesten, tot de hoogste 
functiess dringen zij vrijwel niet door.7 

Doorr de blanke wordt door de eeuwen heen meestal neergekeken op de Indo
europeanen,, niettegenstaande het feit dat de laatsten in het sociale leven in Nederlands-Indië, 
ookk vanwege hun getalsmatig veel grotere omvang dan het (zuiver) blanke volksdeel, een 
dominantee plaats innemen.8 Een getinte huidskleur associeert de blanke met 

11 Twee andere opkomende koloniale mogendheden in de zestiende eeuw. Spanje en Portugal, gingen wel vrij 
spoedigg na hun vestiging in Latijns-Amerika en Afrika over tot stichting van volkskolonies aldaar. Dit heeft 
geleidd tot een (wezenlijk) andere verhouding en vermenging tussen kolonisatoren en gekoloniseerden, zie o.m 
Wertheimm 1947. pag. 12 en Koks 1931. pag. 35 en 88. 
22 Zie vooreen uitbreide uiteenzetting onder meer Cleintuar 1971, pag. 9-12; Koks 1931, pag. 24-30; Wertheim 
1947,, pag. 4-5 en Bosma en Raben 2003, pag. 39-45 
'' Bosma en Raben 2003, pag. 45 
44 Idem, pag. 70. 
55 Bosma en Raben 1997, pag. 83 
ftft Idem en Wertheim 1947, pag. 5 
77 Bosma en Raben 1997. pag, 84 en 85 en De Veur 1961, pag. 92 
** Bosma en Raben stellen zich in hun in 2003 verschenen studie De oude Indische wereld 1500-} 920: De 
geschiedenisgeschiedenis van Indische Nederlanders tol doel, geadstrueerd met de beschrijving van familiegeschiedenissen, 
hett grote belang van Indo-europese bevolkingsgroep voor het sociale leven en culturele levensstijl in 
Nederiands-Indiëë (en andere voormalige Nederlandse koloniale beziningen in Zuid-Oost Azië) aan te tonen, met 
namee in de periode tol de Eerste Wereldoorlog (vanaf die tijd treedt een sterke •vemederlandisering' in de 
koloniee op, zie hiema). Deze auteurs willen daarmee het bestaande 'koloniale' perspectief op de samenleving in 
Nederlands-Indiëë corrigeren. Daarin is de focus voornamelijk gericht is de Nederlandse, respectievelijk blanke 
aanwezigheidd en wordt het Indo-europese bevolkingsdeel naar de marge van de geschiedenis gedrukt. In hun 
pogingg zijn zij ongetwijfeld geslaagd. Evenwel doordat zij teveel voorbijgaan aan een fijnmazige macroanalyse 
vann de feitelijke, door maatschappelijke en economische positie bepaalde, machtsverhoudingen in de kolonie 
(wellichtt mede door het ontbreken van voldoende informatie), alsmede door de sterke nadruk op casuïstiek in 
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minderwaardigheid.. En, hoe donkerder de huid, hoe negatiever het oordeel. Het 
maatschappelijkk mechanisme dat groeperingen zich spiegelen aan het gedrag van hoger 
geplaatstee sociale lagen, treedt ook op bij het Indo-europese volksdeel in de kolonie: de 
huidstintt krijgt voor Indo-europeanen hetzelfde belang als voor de blanke. Dit uit zich met 
namee in de superieure houding die ze aannemen ten aanzien van de inheemse bevolking. 
Kleurr en kleurschakering worden een bepalend gegeven in de maatschappelijke 
omgangsvormenn en waarderingen. In de woorden van de socioloog W. Wertheim: 

Sociaall en economisch draaide het gedachtenleven der Indische samenleving 
omm het Europeaanschap en de daaraan verbonden kenmerken en symbolen. De 
blankee huid, de zuiver Hollandse spraak, de Europese kleding waren symbolen 
diee sociaal aanzien gaven. Een bijmengsel van Indonesisch bloed, "Indische" 
spraak,, gewoonten en manieren waren symbool van verwantschap met een 
bewustt of onbewust als minderwaardig beschouwd ras.1 

Hett neerzien van de blanke op de Indo-europeaan is ook terug te vinden in Nederlands-
Indischee romans en verhalen uit de negentiende eeuw, bijvoorbeeld in Oost-Indische dames 
enen heeren van Jan ten Brink en Herinneringen van een Indisch officier van W.A. van Rees. In 
laatstgenoemdd boek wordt bijvoorbeeld opgemerkt: 

Dee kleurling, in den wandel liplap of sinjo genoemd, heeft het meestal aan 
zich-zelff te danken wanneer hij een lage plaats in de maatschappij inneemt. In 
geenn land ter wereld geniet de kleurling meer vrijheid [ . . . ] . Het hoofdgebrek 
vann den sinjo is luiheid en stompheid des geestes; in geestesontwikkeling staat 
hijj dikwijls nog bij den inlander achter. 

Dee weinig vleiende bejegening van de Indo-europeaan wordt versterkt wanneer in het begin 
vann de twintigste eeuw tijdens de economische expansie een groot aantal Nederlanders zich in 
dee kolonie vestigt. Er vindt een 'totokisering' ('vernederlandisering') plaats, met als 
neveneffectt dat de westerse cultuur steeds meer tot norm wordt in het maatschappelijk leven. 
Inn dezelfde tijd wordt in toenemende mate een beroep gedaan op het inheemse 
arbeidspotentieell en het onderwijsaanbod aan de inheemse bevolking uitgebreid. Door deze 
ontwikkelingenn voelt de Indo-europeaan zich achtergesteld en ontstaan bij hem gevoelens van 
rancunee en wrok. Mogelijk nog erger is dat zijn relatief bevoorrechte positie in de 
Nederlands-Indischee samenleving verloren dreigt te gaan. Illustratief voor het laatste is dat 
zelfss een 'klein klerkje' in overheidsdienst tweemaal zoveel verdient als een Indonesisch 
dorpshoofd.. Bij de Indo-europeaan ontstaat door de opkomst van een inheems middenkader 
eenn bijna pathologische angst terug te vallen op het bestaansniveau van de inlander. Hij komt 
tussenn hamer en aambeeld van de Nederlandse en inheemse samenleving, door geen van 
beidenn als gelijke geaccepteerd. Zijn woongebied, de smalle straatjes ('gangs') van de 
Europesee wijk naar de inlandse kampong, is een adstructie hiervan. Wellicht de meest 
ongenuanceerde,, maar daardoor ook meest scherpe typering van de Indo-europeaan komt van 
dee later nog uitgebreid aan de orde komende Indisch-Nederlandse schrijver-journalist Willem 
Walraven.. Hij omschrijft de Indo-europeaan als "een snob, iets wil schijnen wat hij niet is en 

hunn benadering, blijft toch diffuus hoe en in welke mate Nederlandse en Indo-europese invloed zich hebben doen 
geldenn in de koloniale samenleving. 
11 Wertheim 1947, pag. 12 en De Veur 1961, pag. 93 
:: Van Rees 1896, pag. 269 
'Dee Veur 1961, pag. 88-89 
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nooitt kan worden en dat hij slechts te beoordelen is nadat men zijn houding jegens de Inlander 
heeftt geobserveerd. Dat valt meestal in zijn nadeel uit".1 

DeDe plantage-economie, de theecultuur en Pagilaran Estate 

Bebb en Femand vertrekken niet direct na het huwelijk naar de theeplantage waarop Femand 
werkt,, 'Pagïlaran Estate' (hierna Pagilaran genoemd). Ze houden eerst vakantie en dan gaat 
Bebb nog zeven weken terug naar de SOG.2 Vermoedelijk begint het gezamenlijk leven op 
Pagilarann begin augustus 1932. Tot begin 1940 zal het leven van het echtpaar De Willigen 
zichh afspelen in de cultures: eerst een korte tijd op de Engelse cultuurondememing Pagilaran, 
daarnaa op een eigen plantage op het Molukse eiland Boeroe. 

Dee plantage-economie in Nederlands-Indië ontstaat in de negentiende eeuw.3 

Plantagess zijn voor de koloniale economie tot dan toe een vrijwel onbekend verschijnsel.4 De 
traditionelee verbouw van gewassen kenmerkt zich door kleinschaligheid: op relatief kleine 
percelenn verbouwt de individuele boer landbouwproducten voor eigen gebruik en voor zijn 
landheer. . 

Plantagelandbouww wijkt daar op drie punten wezenlijk van af: er is sprake van 
grootschaligg eigendom, waarop grote, in een tot de eigenaar (sterk) afhankelijke relatie 
staande,, aantallen mensen werken ten behoeve van het op de vrije (wereld-)markt brengen 
vann landbouwproducten.^ De belangrijkste impuls tot de ontwikkeling van een plantage
economiee vormt de Agrarische Wet van 1870. Deze wet ruimt de praktische belemmeringen 
opp om in eigendom van de staat zijnde gronden (verreweg het grootste deel van de grond) in 
erfpachtt aan particulieren uit te geven.6 In de daarop volgende periode wordt de koloniale 
landbouww voor het particulier initiatief ontsloten, niet alleen voor individuele ondernemers 
maarr ook voor Nederlandse en buitenlandse cultuurmaatschappijen. De nieuwe 
ondernemingenn wacht een enorme taak. De in erfpacht uitgegeven percelen liggen op 
zogenaamdee woeste gronden die niet door de bevolking worden gebruikt. Dit betekent in de 
praktijkk veelal de zware ontginning van (een deel van) de Indische oerbossen, die niet zelden 

11 Brief W. Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 15-3-1941) in Walraven 1992, pag. 717 
22 Ten Dam 1997, pag. 220 

Nederlands-Indiëë is voor Nederland altijd primair van landbouwkundige betekenis geweest. De inkomsten van 
dee VOC uit Nederlands-Indië bestaan uit de opbrengsten van de handel in en export van de in deze kolonie 
geproduceerdee landbouwgewassen, vooral kruiden als peper, kruidnagel etc. Na de liquidatie van de VOC 
reguleertt de Nederlandse regering, respectievelijk het Nederlands-Indische Gouvernement vanaf het begin van 
dee negentiende eeuw via een complex stelsel van regelgeving - in het bijzonder het zogenaamde Cultuurstelsel -
dee verbouw door de bevolking van landbouwproducten. De overheid koopt de producten op en verhandelt ze op 
dee (wereld- )markt. Apart hiervan produceren grootgrondbezitters, veelal met een Indo-europese achtergrond, op 
Java,, in het bijzonder in de zogenaamde Vorstenlanden (het gebied van de vorsten van Soerakarta en 
Djokjakarta),, voor de wereldmarkt bestemde producten als koffie, suiker en indigo. Het grootgrondbezit ontstaat 
doorr het op grote schaal in pacht of eigendom uitgeven van grond tijdens de Engelse bezetting van Java (1811-
1816).. De grootgrondbezitters zijn veelal schatrijk, voeren een grootheerlijke status en de op hun grond wonende 
inlandsee bevolking is, krachtens het reglement voor deze particuliere landerijen, verplicht tot herendiensten en 
belastingafdrachtt (zie voor schets van dit grootgrondbezit Bosnia en Raben 2003, pag. 102-126). In economisch 
opzichtt zijn de van dit grootgrondbezit afkomstige producten van aanzienlijke geringere betekenis dan die welke 
wordenn geproduceerd via het Cultuurstelsel. 

Weliswaarr bestonden op het Molukse eiland Banda nootmuskaatruinen die plantages werden genoemd, maar zij 
kunnenn niet als plantages in de moderne betekenis worden aangeduid. 
"" Het oorspronkelijk door de Spanjaarden en Portugezen in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied ingevoerde 
plantagesysteemm kenmerkt zich door het in één hand in eigendom zijn van de productiefactoren grond, kapitaal 
énn arbeid. Het is een met (een zuivere vorm van) slavernij verbonden plantage-economie, die in Nederlands-
Indiè.. behalve op Banda, niet heeft bestaan (Goedhart 1999, pag. 27). Wel heeft het onder voetnoot drie 
vermeldee grootgrondbezit feodale kenmerken. 
** Van der Zwaag 1991, pag. 29-30 
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gepaardd gaat met vele slachtoffers onder de inheemse werkkrachten. Het is de pioniersfase in 
dee plantage-economie. 

Eindd negentiende begin twintigste eeuw ontstaat de min of meer ambivalente 
typeringg van de planter in de literatuur. Aan de ene kant wordt zijn leven beschreven als dat 
vann de avontuurlijke eenling die met een enorm doorzettingsvermogen de natuurkrachten en 
dee hem omringende vreemde omgeving de baas wordt, een soort bestaan waarnaar Beb in 
haarr jeugd zo sterk heeft verlangd. Maar daarnaast is de planter de ruwe, van elk cultureel 
beseff gespeende, louter in geld geïnteresseerde en met reactionaire en raciale (voor-)oordelen 
beheptee houwdegen, die zich overgeeft aan drank en vrouwen en koelies tot het uiterste drijft. 
Dezee karakterisering komt sterk naar voren in onder meer de romans van Madeion Székely-
Lulofss en de beschouwingen van Eddy du Perron. Zonder twijfel doet dit stereotype, zoals elk 
vooroordeel,, recht aan de werkelijkheid, maar er zitten ook sterk vertekenende elementen in. 
Inn de eerste plaats omdat de typering in belangrijke mate is ontleend aan de planters in de 
pioniersfasee op de oostkust van Sumatra eind negentiende eeuw." Dit gebied, dat in die tijd 
pass recent onder feitelijk Nederlands gezag is gekomen, kent niet, zoals Java, een relatief 
dichtt vertakt bestuursapparaat dat zich tot taak rekent de belangen van de bevolking tegen al 
tee grote uitwassen van het particulier initiatief te beschermen. Ook gaat de stereotypering van 
dee planter als 'ongelikte beer' mank aan het in een korte tijd comprimeren van misstanden die 
zichh over een lange(re) tijd hebben voorgedaan. De oud-theeplanter J.A.B. Plomp merkt 
hieroverr op: "Zo achter elkaar opgetekend gaf het de indruk dat dit het leven van alledag [het 
Javaansee plantersleven] was. Maar schrijf eens de schandaaltjes op van een aantal 
woningen/gezinnenn in een willekeurige straat waar ook in Nederland. Zo'n beeld zou een 
leukee bestseller zijn, maar zou geen juist beeld geven van het werkelijke leven in die straat". 
Datt het plantersbestaan ook op andere wijze geschetst kan worden, blijkt uit Daums eind 
negentiendee eeuw verschenen roman 'Ups' en 'Downs' in het Indische leven. In dit boek is 
sprakee van rijke en gesettelde plantersfamilies die zich meer zorgen moeten maken over het 
beheerr van hun financiën en de ontwikkeling van prijzen voor hun producten dan over het 
overwinnenn van talrijke problemen op de onderneming zelf.4 

Tenn tijde van de komst van Beb naar Indië ligt de pioniersfase al zo'n 10 a 15 jaar 
achterr de rug. De plantage van weleer is uitgegroeid tot een technologisch hoogwaardig en 
modernn bedrijf met een grootschalige en kapitaalintensieve productie. Er zijn centra voor 
wetenschappelijkk onderzoek met wereldvermaarde bekendheid ontstaan. De socioloog Van 
Doornn geeft de volgende karakteristieke schets: "Deze gelijktijdige expansie van 
productieondernemingen,, industriebanken en onderzoeksinstituten schept in de jaren '20 en 
'300 een hecht verstrengeld agrarisch-financieeel-technologisch complex dat mondiaal gezien 
vrijwell uniek is".5 De planter die niet beroerd is zijn handen vuil te maken, is vervangen door 
dee bureaumanager wiens belangrijkste taak is de eindjes financieel en organisatorisch bij 
elkaarr te houden. 

Binnenn de plantage-economie vormt de theecultuur een belangrijke sector. Van de in 
totaall 2400 particuliere landbouwondememingen in 1940 houdt ongeveer 14% zich bezig met 
dee theeverbouw en de met thee beplante oppervlakte bedraagt ongeveer 12% van de totale 

11 Vooreen nadere beschrijving zie Van der Zwaag 1991, pag. 86-89 
22 Zie ook Van Doom 1994, pag. 34 
33 Plomp 1993, pag. 15. Rob Nieuwenhuys merkt in zijn beoordeling van de 'plantersromans' van Székely-Lulofs 
ietss soortgelijks op: "Dat de boeken van Székely-Lulofs een onvolkomen beeld [. . . ] ] geven komt eenvoudig 
doorr de concentratie van de gebeurtenissen binnen een gegeven bestek" (Rob Nieuwenhuys 'Nederlandse 
romanliteratuurr in Indonesië sinds 1930* De nieuwe slem 3 (1948), pag. 172-187) 
"" Hella Haasse zal ruim een eeuw later in haar uit 1992 daterende roman Heren van de thee ook een beeld van 
eenn rijke plantersfamilie schetsen dat sterk afwijkt het stereotype beeld. 
•Vann Doorn 1994, pag. 30 
"Goedhartt 1999. pag. 84 
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ondememingsgrondenn , waarmee dit areaal na rubber de tweede plaats inneemt. In de jaren 
dertigg neemt de thee in geldwaarde de derde of vierde plaats in onder de exportproducten.2 

Theee komt oorspronkelijk niet voor in de kolonie. Deze gewascultuur heeft een lange, 
all vanaf de Chinese oudheid daterende, geschiedenis.3 Omstreeks 1610 brengen Hollanders 
alss eersten de thee naar Europa.4 De eigenlijke start van de grootschalige theeverbouw in de 
koloniee vindt begin negentiende eeuw plaats onder verantwoordelijkheid van het 
gouvernement.. Het overheidsinitiatief leidt een weinig florissant bestaan, reden voor het 
Binnenlandss Bestuur vanaf 1842 de theeproductie te verpachten aan particulieren. In 1865 is 
aann de gouvemementscultuur een einde gekomen.5 De particuliere theecultuur heeft 
aanvankelijkk ook met veel tegenslagen te kampen, onder meer door gewasziekten en 
tegenwerkingg van de regering. In 1875 zijn er slechts vijftien particuliere 
theeondernemingen.66 Ze zijn in het bezit van de grondleggers van de latere, door Hella Haasse 
inn Heren van de thee beschreven, roemruchte theejonker-families, met namen als Holle, 
Kerkhovenn en Van der Hucht. In dezelfde tijd wordt de Assam-soort uit Brits-Indië ingevoerd, 
diee op Java zo goed gedijt dat zij de Chinese thee zo goed als geheel verdringt. Vanaf die tijd 
neemtt het theebedrijf een hoge vlucht. 

Dee theeonderneming Pagilaran is in het bezit van het Engelse bedrijf'P & T 'lands" 
(hiernaa P & T genoemd), de grootste cultuurmaatschappij op Java. Naast de theeplantages, het 
belangrijkstee onderdeel van het bedrijf, bezit de onderneming rubber-, koffie- en cacao-
ondememingen,, alsmede een sisal- en tapiocaonderaeming. Het is een voor die tijd zeer 
modernn bedrijf, niet alleen in bedrijfsmatig opzicht maar ook op sociaal gebied,7 en bezit een 
groott aantal eigen voorzieningen: energiecentrales, een spoorwegnet, ziekenhuizen etc. 
Tegenwoordigg zou het een agro-industriële onderneming worden genoemd, waarin in eigen 
beheerr verbouwde gewassen verwerkt worden tot producten voor de wereldmarkt. 

Mett haar omvang van 1006 hectare behoort Pagilaran tot de acht procent grote 
theeondernemingenn boven de 1000 hectare.8 Het is een onderneming met een relatief hoge 
opbrengstt per hectare,9 gelegen op het sterk hellende terrein aan de noordzijde van de 
'Goenongg Kemoelan', een ongeveer 2000 meter hoge, kegelvormige berg die te samen met de 
'Dièng'' de noordelijke begrenzing vormt van het Diêng plateau.10 In het Javaans heeft 
'Kemoelan'' de betekenis 'De door een deken bedekte'. De berg dankt die naam aan de krans 
vann wolken waarin de top altijd is gehuld. Het klimaat op de plantage heeft aangename, maar 
ookk minder plezierige aspecten. Overdag is het naar Indische begrippen koel, zo'n 23 graden 
Celsius,, 's Nachts is het uitgesproken fris. De regenval is enorm, met ongeveer acht meter per 
jaarr de hoogste in Indonesië. In de regentijd, de westmoesson, beginnen 's morgens omstreeks 
elff uur de stortregens als gevolg van de tegen de bergen opstijgende wolken. Dit duurt meestal 
tott vijf uur 's middags. Dan breekt de zon door en zet de omgeving lot het invallen van de 
tropischee nacht nog een uur in stralend licht. Vanaf de plantage zijn er dan prachtige 
vergezichtenn op het omliggende berggebied. Zelfs kan men de 'Karimoen Djawa'-eilanden 
voorr de kust van Midden-Java zien. 

11 Plomp 1993, pag. 14 
""  Leniger 1941, pag. 23 
5Feberl931,pag.44 4 
44 Plomp 1993, pag. 9 en Feber 1931. pag. 12 
'Voskuill 1996, pag. 26 
'Idem m 

Dee vasie inlandse werknemers van plantageondememingen vormden vaak een arbeiderselite met naar voor die 
tijdd (relaiïeO goede salarissen en secundaire voorzieningen, zie Boomgaarden Van Dijk 2001, pag 1S6 
"Lenigerr 1941, pag. 386 
ss Idem 

Femandd noemt in een brief deze naam niei. Hij gebruikt de oudere naam 'Prahoe'. 
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Hett zeer steile terrein zorgt voor het snel wegvloeien van de enorme hoeveelheden 
regenwater,, waardoor er geen overstromingen op het op ongeveer 1000 meter gelegen 
fabrieksemplacementt plaatsvinden. Allerlei maatregelen worden getroffen om aantasting van 
huismateriaall door het zeer vochtige klimaat te voorkomen: klerenkasten worden droog 
gehoudenn door er lampen in te hangen, camera's worden in trommels met vocht absorberende 
theee opgeborgen. 

Opp het fabrieksemplacement bevinden zich, behalve de fabriek, loodsen en kantoren, 
eenn polikliniek voor de inheemse werkkrachten,' een toko, het huis van de administrateur en 
hett hierbij behorende hertenkamp en vier woningen voor employés.2 De theefabriek is een 
tweee verdiepingen tellend, ongeveer 75 meter lang en 15 meter breed rechthoekig gebouw 
mett witgekalkte muren. De bovenste verdieping wordt, zoals in elke theefabriek, gebruikt 
voorr het verflensen van de thee, de zogeheten verflenszolder. De vier andere producüefasen 
vann de thee (rollen en 'natsortatie', fermenteren, drogen en 'droogsortatie') vinden 
gelijkvloerss en op de eerste verdieping plaats. De turbine in de fabriek wordt aangedreven 
doorr waterkracht, opgewekt uit een paar honderd meter boven de fabriek in de theetuinen 
gelegenn waterreservoir. 

Dee onderneming telt drie theetuinen of afdelingen. Rondom het emplacement de 
afdelingg 'Pagilaran' en ten zuiden hiervan, een paar honderd meter hoger en op ongeveer 6 
kilometerr van het emplacement, de afdeling Kajoe Landak en nog iets verder de afdeling 
'Andongsili'.. De afdelingen worden doorsneden door bergstromen en ravijnen. Naast de 
woningg voor de Europese employé heeft elke afdeling een plukloods en een 
ondernemingskampong,, waar de 'eigen' plukkers en pluksters van de onderneming wonen.4 

Vanwegee het zeer steile terrein zijn bijna overal terrassen aangelegd, hier en daar met slechts 
éénn rijtje theestruiken. De afdelingen worden voor het vervoer van theeblad ('putjuk'), 
brandhout,, kunstmest, rijst e.d met de fabriek verbonden door een kabelbaan van Zwitserse 
makelij,, een voor die tijd geavanceerde oplossing voor het vervoersprobleem op deze zeer 
geaccidenteerdee plantage. 

HetHet leven van Beb en Fernand op Pagilaran 

Feraandd werkt op de afdeling Kajoe Landak. Hij zwaait de scepter over ongeveer vijfhonderd 
inheemsee werkkrachten; honderd en vijftig man voor het onderhoud van de tuin en 
driehonderdd en vijftig theepluksters. De tuin is een oude aanplant. Om die reden is Femands 
werkk voornamelijk controlerend van aard.5 

Dee behuizing van Beb en Fernand op de afdeling Kajoe Landak is een (bijna) 
vierkante,, witte parterre won ing met vier (heel) licht oplopende zinken dakzijden, die eindigen 
inn de nok boven het midden van het dak. De entree wordt gevormd door een klein uitbouwsel, 
Hett huis doet eerder, ook door het ontbreken van galerijen, aan een Europese 

11 In de polikliniek wordt elke twee weken op zondag spreekuur voor de kampongbevolking gehouden door een 
artss uil Pekalongan (Brief T. ten Seldam-Gelder aan auteur (Ried-Brig 21-2-2001». Mevrouw Ten Seldam-
Gelderr is de dochter van de administrateur G.H.D. Gelder van Pagilaran, die ten tijde van Beb Vuijks verblijf de 
scepterr op de onderneming zwaait. Vanaf 1929 heeft ze van haar derde tot haar zestiende jaar op de plantage 
gewoond. . 
"" Brief T. ten Seldam-Gelder aan auteur (Ried-Brig 9-2-2001) en de plattegrond overlegd tijdens het Gesprek 
auteurr met J.H.M. Krahmer (Heerlen 27-9-2001). De heer Krahmer is een oud-employé van Pagilaran. 

Dee hiema volgende informatie is voornamelijk gebaseerd op de Brieven van H. van Bennekom aan auteur 
(Mountt Tamborine (Australië) 31-1-2001 en 1-4-2001) en het Gesprek auteur met J.H.M. Krahmer (Heerlen 27-
9-2001) ) 
44 Naast de 'eigen' bevolking plukten in de theetuinen ook mannen en vrouwen van nabijgelegen, niet op de 
ondernemingg gelegen, kampongs. 
55 Brief Fernand de Willigen aan W. en J. Vuijk (Pagilaran 21-8-1931), familiearchief 
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vakantii ebungalow denken dan aan een Nederlands-Indische woning. De woning heeft 
(waarschijnlijk)) drie kleine kamers, de slaapkamer, de huiskamer en het kantoortje van 
Femand.. Aan de inrichting besteedt Beb de nodige zorg. Een paar maanden voor haar 
trouwenn schrijft Beb dat ze in gedachten al bezig is met de inrichting van haar toekomstig 
huis.. Ze maakt allerlei ontwerpen voor haar paleisje. En over de uitkomst is ze nogal 
zelfverzekerd:: "Je kunt er van op aan dal het artistiek zal worden en practisch. Langs de 
murenn komen vaste banken en die banken zijn eigenlijk kisten, je klapt de zitting op en je 
miktt alle rommel er in als je in de verte het hoefgetrappel van de rassen [paarden] verneemt".1 

Ookk het meest onmisbare attribuut in het koele en vochtige klimaat, een langwerpige kachel, 
ontbreektt niet. Rondom het huis ligt een groot grasveld en terrastuin, waarop zich ook een 
kleinee stal vindt. De twee paarden van Beb en Femand vinden er hun onderkomen. De woning 
staatt op de top vann een helling, waardoor een prachtig vergezicht op de bergachtige omgeving 
bestaat. . 

Dee start van het jonge echtpaar op de plantage is niet erg gelukkig. In september 
deeltt Beb haar broer en zuster mee dat Femand op 13 augustus "een ongeluk gehad heeft, van 
driee meter hoogte in het ravijn is gedonderd en de spieren van zijn knie net onder de 
aanhechtingg aan het kraakbeen heeft gescheurd".2 Hij moet vanaf dat moment het bed 
houden.. Een meevaller is dat Femand een maand salaris tantième heeft gehad. Van het 
extraatjee geeft hij haar een fraai groot paard, een kruising tussen een Australiër en een 
Sandelwoodd (paard afkomstig van het eiland Timor, dat bekend staat om het hier groeiende 
sandelhout).. In verband met de verplichte bedrust van Femand komt een Zweed bij hen in 
huiss wonen, die de werkzaamheden van Femand in de theetuin waarneemt. 

Inn brieven aan haar broer en zuster lijkt Beb het naar haar zin te hebben op de 
plantage.. Enthousiast vertelt zij hoe panters rond en op de theeplantage brutaal rondsnuffelen 
enn hun prooi vangen. Als een panter wordt gevangen, zal zij gewaarschuwd worden om het 
beestt in een kooi te bewonderen. 

Tochh heeft het plantagebestaan ook zijn keerzijde. Het leven op het afgelegen 
Kayoee Landak is erg eenzaam.4 Heeft Femand zijn werk in de tuin, Beb moet zichzelf 
overdagg vermaken. Alleen op zaterdagmiddag is er het wekelijkse uitje naar het 
fabrieksemplacement,, waar ze collega's van de andere theetuinen ontmoeten. Zondagmorgen 
wordtt er getennist en vervolgens gegeten bij de baas/ Wanneer Beb later terugblikt op haar 
levenn op Pagilaran, het eerst in De Indische courant, worden de ontmoetingen met Fernands 
collega'ss door Beb als nogal romantische tafereeltjes neergezet: "[we] praatten en rookten. Ik 
genoott van de verhalen en van hun atmosfeer. We zaten met ons vijven in wrakke, rieten 
stoelenn in rijbroeken en met onze spijkerschoenen op de rand van de tafel en wij rookten de 

'' Brief Beb Vuijk aan W. Vuijk en J. Vuijk (18-1-1932), familiearchief, geen plaatsaanduiding 
22 Idem (Kajoe Landak 3-9-1932) 
11 Brieven Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Kajoe Landak 3-9-1932 en 11-12-1932), familiearchief 

Ookk H. van Bennekom en J.H.M. Krahmer. employés van Pagilaran, maken gewag van het eentonige en 
eenzamee bestaan op de theeafdeling (Brief H. van Bennekom aan auteur (Mount Tamborine 31-1-2001) en 
Gesprekk auieur met J.H.M.Krahmer (Heerlen 27-10-2001)). De heer Van Bennekom heeft gehoord dat voor de 
oorlogg één van de employés in een psychiatrische inrichting wordt opgenomen vanwege de eenzaamheid in 
combinatiee met de natte, sombere weersgesteldheid. 
"" Wanneer Beb in haar verlovmgstijd op Pagilaran logeert, vermeldt ze in een brief aan haar broei en 
schoonzusterr ook de tijdspassering van het stafpersoneel in het weekend; "Om half twee rijsttafelen bij de 
administrateur,, daama maffen en bridgen bij de thee. Kennen jelui al bridgen, ik nog niel maar Femand is er een 
reuzee haan in" (Brief Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Soekaboemi 18-1-1932)). Over het rijsttafelen met de 
administrateurr bestaat overigens geen volstrekte zekerheid. Naar het oordeel van de oud-employé J.H.M. 
Krahmerr van Pagilaran bestond op een plantage een grote sociale afstand tussen administrateur en overig 
personeel.. Hij meldt bijvoorbeeld dat hij gedurende zijn werktijd op de Pagilaran de administrateur Gelder maar 
tweemaall ontmoet heeft. 
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goedkoopstee sigaretten".1 Ze geniet van de omgang met de mannen: "Ik had altijd naar een 
vriendschapp van mannen verlangd. Mannen zijn waarachtiger en eenvoudiger in hun 
verhoudingen.. Ik verbeeldde mij dat ik één van hen was, een man tusschen mannen, 
verbondenn in een eenvoudige en open vriendschap en was gelukkig".2 De verhalen die de 
mannenn elkaar vertellen, hebben ook in literaire zin invloed op haar: "Jachtverhalen, verhalen 
overr drinkgelagen en over vreemde situaties, over bazen en koelies. Ik had altijd veel gelezen, 
ikk had misschien teveel gelezen, niet geleefd, maar gelezen en gedroomd. Hier keerde ik terug 
tott de oorsprong van de literatuur".3 Beb zal in haar latere literaire werk afdalen van een 
fictionelee droom- en fantasiewereld naar het feitelijke, aardse bestaan. 

Dee afleiding in het weekend compenseert niet het gemis aan contact gedurende 
dee rest van de week. Maar er is nog iets anders dat Beb bezwaart, de omringende natuur 
beklemtt haar: "Ons huis lag duizend voet onder de top van de Kemoelan, rondom waren de 
bergtoppenn somber van de bossen. Ik was in mijn Hollandse jeugd aan een vlak land gewend 
geweest,, blinkend en beweeglijk van zeer veel water [ . . . ] . Hier hielden de bergen mij 
ingesloten,, tussen de eentonige thee en de donkere bosschen". De elke dag terugkerende 
regenn "vrat mij aan: ik voelde mijn geluk neergeslagen door het watergeweld".' Ze houdt van 
watt in haar jeugd zo prominent aanwezig is: water, zee, brede rivieren en alles wat open en 
helderr is. In de kunst en de filosofie speelt het water vaker een belangrijke rol, als esthetisch 
gegevenn en in de symbolische zin. In Nederland is het de dichteres Ida Gerhardt, die het water 
eenn prominente plaats geeft in haar werk. Mede om die reden is Ida Gerhardt een favoriete 
dichteress van Beb Vuijk.7 

Femandd is nog niet geheel van zijn val hersteld - hij doet zijn werk te paard - als 
hett prille geluk van het pas getrouwde paar wordt verstoord: Femand krijgt ontslag als gevolg 
vann de wereldwijde economische crises in de beginjaren dertig. Door de sterk verminderde 
afzett van thee in de westerse landen wordt in Nederlands-Indië de theerestrictie ingevoerd: 
elkee onderneming mag maar een bepaalde, sterk verminderde hoeveelheid thee produceren. 
Ditt leidt tot een groot aantal ontslagen in de thee. Ook in de andere cultures en bij de overheid 
wordenn velen op straat gezet. Het slechte economische getij, zo schrijft Beb aan haar broer en 
schoonzuster,, is echter niet de enige reden voor Femands ontslag: "Er was hier een jonge 
Zweedd [Femands plaatsvervanger], die er 'in' moest, en als er dan geen plaats open is, maak 
jee plaats. Het laatste is niet zo erg moeilijk als je een Indische jongen onder je employés hebt 

11 Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: Het leven van een theeplanter in Midden-Java' De Indische courant 19-5-1941. 
Hett artikel is een vervolg op haar eerder aangehaalde autobiografische jeugdschets 'Indië en mijn werk: De 
lachendee klasse' In vrijwel dezelfde bewoordingen laat Beb zich over de ontmoetingen uit in haar 'Lezing over 
eigenn werk'(Wassenaar april 1974, gehoor onbekend), ON (doos 2463), het in 1962 verschenen verhaal 'De 
vervullingenn de tenjgkeer'(in Verzameld werk 1981, pag. 435) alsmede in talrijke kranten- en radiointerviews. 
11 Beb Vuijk 'Indie en mijn werk: Het leven van een theeplanter in Midden-Java* De Indische courant 19-5-1941 
11 Beb Vuijk 'Lezing over eigen werk' (Wassenaar april 1974, gehoor onbekend), ON (doos 2464) 
44 Beb Vuijk 'Indie en mijn werk: Hei leven van een theeplanter in Midden-Java" De Indische courant 19-5-1941, 
idemm 'De vervulling en de terugkeer' in Verzameld werk 1981, pag. 434 
55 Beb Vuijk 'De vervulling en de terugkeer' in Verzameld werk 1981, pag. 436 
66 Interview Beb Vuijk door Willem R. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13 
77 Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van Soest Sarafaan 1(1, 1985/1986). pag, 3-12. Opvallend is 
datt Bebs literaire voorbeeld Marsman (ook) een levenslange passie voor de zee heeft gehad (Goedegebuure 
1981,, pag. 26). Voorde doorhem bewonderde Nietzsche is water evenzeer een belangrijk gegeven. Voor de 
jongee Nietzsche, hierbij geïnspireerd door het voorspel van de opera Rheingold van Richard Wagner, is het 
vlietendee en golvende het zinnebeeld van het bewogen leven: "Zo leven de golven, - zo leven wij, die willen!" 
(Nietzschee via Safranski 2000, pag. 83). De oudere Nietzsche "zwelgt in de beelden van de grote rivier, de 
oceanischee weidsheid en het afreizen naar nieuwe kusten" (Safranski 2000. pag. 213). Nietzsche voelt zich een 
tweedee Columbus, altijd verlangend naar de zee. Het zijn beelden die wonderwel passen in de voorstellingen die 
Bebb op jonge leeftijd van het leven heeft. 
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diee bovendien mank loopt zoodat je gelijk het risico ontgaat van een dure operatie".1 In 
anderee brieven binnen de familie uit die periode, die zijn gebaseerd op een verdwenen brief 
vann Beb aan haar ouders, wordt de negatieve houding van de superintendent ten opzichte van 
Indo-europeanenn de belangrijkste reden voor het ontslag genoemd. Bebs zuster Doll merkt 
onderr meer op: "'t Is een Eng (else) maatschappij en Eng (eisen) zijn sterk gekant tegen 
kleurlingenn en vooral Indo's".2 De superintendent zou volgens haar met opzet een rapport 
overr het slechte functioneren van Femand aan de directie hebben uitgebracht om hem kwijt te 
raken.. De beschuldiging aan het adres van de superintendent wekt overigens wel 
bevreemding.. Een superintendent bezoekt per jaar twee of driemaal de ondernemingen en 
brengtt aan de directie verslag uit over het presteren van de gehele onderneming. De 
beoordelingg van afzonderlijke functionarissen lijkt veelmeer tot de verantwoordelijkheid en 
competentiee van de administrateur te behoren. 

Bebss moeder legt er in een brief de nadruk op dat Femand al negen jaar voor de 
ondernemingg werkt en in mei nota bene toestemming voor zijn huwelijk met Beb kreeg.3 

Tevenss merkt ze op dat het ontslag tegen het gevoelen van het overige personeel op de 
ondernemingg ingaat, omdat Femands collega's grote waardering voor hem hebben.4 

Opvallendd is dat Beb in haar publicaties en interviews de raciale achtergrond van 
Fernandss ontslag niet expliciet vermeld. In het in 1939 verschenen autobiografische boek Hei 
laatstelaatste huis van de wereld stelt ze: "Het was de gewone geschiedenis van die jaren, de oudste 
employéé met het topsalaris eruit en een jong broekje erin op een fooi van 100 gulden".5 Ook 
dezee ontslaggrond moet van een kanttekening worden voorzien. Engelse ondernemingen 
voerenn in de kolonie een personeelsbeleid met als gulden stelregel: "first in, last out". 
Waaromm zou van dit ijzeren beginsel zijn afgeweken in de crisisjaren? Is Fernand inderdaad 
dee oudste employé zoals Beb in een interview opmerkt?6 Hij is 32 jaar in 1932, geen hoge 
leeftijdd voor de oudste employé. 

Kortom,, het lijkt moeilijk 'greep' te krijgen op de werkelijke achtergronden van 
Fernandss ontslag. Een 'kleurfactor' bij het ontslag kan zeker niet worden uitgesloten. Bekend 
iss dat het Engelse bedrijfsleven in de kolonies een sterk raciaal getint beleid voert. Voorts 
vindtt vanaf het begin van de twintigste eeuw de al eerder gememoreerde 'tolokisering' van 
hett ambtelijk apparaat en het stafpersoneel van het bedrijfsleven plaats,7 waaraan een, al of 
niett expliciete, raciale achtergrond niet vreemd is. Voor die periode waren Indo-europese 
plantage-employéss bepaald geen uitzondering. Men onderkent zelfs bepaalde voordelen aan 
hunn aanstelling omdat zij door hun afkomst dichter bij het inheemse werkvolk zouden staan, 
waardoorr hel werkproces beter geleid kan worden.8 Bij de P & T komen Indo-europese 
tuinemployéss in ieder geval niet veel voor. Voorzover de onderneming Indo-europeanen in 
dienstt heeft, werken ze voornamelijk op het centrale ondernemingscomplex te Soebang.9 

Inn de ontslagkwestie kan ook nog iets anders een rol hebben gespeeld: Bebs 
sterkee betrokkenheid bij haar eigen Indo-europese achtergrond, in combinatie met haar 

11 Brief Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Kajoe Landak 11-12-1932), familiearchief; zie ook Ten Dam 1997, pag. 
223,, In het fotoalbum Beb Vuijk 1930-1940. familiearchief, is een foto aanwezig, waarop Femand mei drie 
collega'ss staat. Twee ervan zijn door T. ten Seldam-Gelder herkend als de Noor A. Rode en de Zweed Sand 
(voorletterr onbekend). 
:: Brief Doll Rotscheid- Vuijk aan W. en J, Vuijk (Heemstede 21-12-1932) via Ten Dam 1997, pag. 224 
'Tenn Dam 1997, pag. 224 
44 Dal Femand gewaardeerd wordt, blijkt ook uit de Brief van T. ten Seldam-Gelder aan auteur (Ried-Brie 27-1-
2002). . 
55 Beb Vuijk Her laatste huis vein Je wereld'm Verzameld werk 1981, pag. 160. 
[[  Interview Beb Vuijk door Mischa de V'reede NRC handelsblad l -8-1991 
'' De Jong 1998. pag. 388-389 en Wertheim. 1947 pag. 7 
** Wertheim 1947. pag. 5 
99 Gesprek auteur met J.H.M. Krahmer (Heerlen 27-9-2001) 
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emotionelee persoonlijkheid, kan tot een vertekening in haar oordeel hebben geleid. Dat Beb 
hett ontslag niet onberoerd heeft gelalen, herinnert zich de dochter van de toenmalige 
administrateur.. Haar moeder heeft haar verteld dat Beb in duidelijke bewoordingen haar 
meningg over Femands ontslag meedeelt.' 

Aanvankelijkk overwegen Beb en Fernand een advocaat in de arm te nemen om 
dee door de maatschappij aangeboden schadeloosstelling bij het ontslag aan te vechten. In 
verbandd met de hieraan verbonden hoge kosten en lange procedure zien ze daar toch van af. 
Bovendienn wordt naar aanleiding van Femands brief aan de P & T het 'smartengeld' 
verhoogd.. Het echtpaar besluit naar Boeroe te vertrekken om daar de kajoe-
poetihondernemingg van Femands vader nieuw leven in te blazen. Van Femands voormalige 
werkgeverr krijgen ze de overtocht naar Boeroe vergoed, met daarbovenop nog tantième over 
hett jaar 1932 en de helft van het jaar 1933." De keuze van het echtpaar om zich op Boeroe te 
vestigen,, lijkt niet moeilijk te zijn geweest. Andere mogelijkheden worden door Beb en 
Femandd eigenlijk niet serieus overwogen. In Bebs ogen betekent terugkeer naar Nederland het 
weerr gaan leiden van een burgerlijk en gezapig bestaan. Vestiging op Java zou evenzeer een 
keuzee zijn "voor een voorzichtig bestaan [ . . . ] , in halve armoede"". Het vertrek naar Boeroe 
wektt de nodige bevreemding bij bekenden omdat de Molukken worden beschouwd als een 
soortt verbanningsoord. Kort na het ontslag houden Beb en Femand vendutie: "Alle meubelen 
verkocht,, we bezitten nu alleen ons kristal, serviezen, zilver en doeken en houtsnedes".4 Toch 
gaatt een toekomst op Boeroe bij Beb ook gepaard met twijfel, vooral omdat ze zwanger is van 
haarr eerste kind: "Ik zou het wel lollig vinden hoor, ik amuseer mij best op vreemde en 
zonderlingee plaatsen, maar jullie weten met Mei moet ik een baby krijgen en daar zit ik nu 
well een beetje mee in mijn buik",5 en: "Dikwijls moet ik denken aan de landverhuizers die ik 
alss kind door Rotterdam zag trekken op weg naar de haven en Amerika. Zo los gesneden, 
verbijsterdd en starend van verwachting reis ik nu".6 In december verhuizen ze naar Batavia 
omm daar tijdelijk hun intrek te nemen bij Femands moeder.7 In deze stad ontmoet zij ook nog 
eenn neef van moederszijde, Paul Rotscheid, administrateur van een rubberonderneming bij 
Palembangg op Sumatra.8 

Bijzonderr vreemd is de zinsnede in een briefje van Bebs moeder over wat Beb 
meee mag nemen naar Boeroe: " Beb kreeg nu een meisje mee van het Soekaboemische 
meisjeshuis,, één die in de rimboe grootgebracht was, die kon varkens slachten, boomen 
hakkenn en schieten en in het huis had zij naaien en koken geleerd. Zij was niet beschaafd 
maarr wel te vertrouwen1'. Met enige argwaan tekent de familiehistoricus Ten Dam bij deze 
zinsnedee aan: "Was dat meisje dat Beb van SOG 'meekreeg' vrij te staan en te gaan waarheen 
enn wanneer zij wilde? Of was ze een 'horige' van Beb en Femand. Hoe is haar verdere 
geschiedenis?".10 0 

Hett is moeilijk te beoordelen hoe Beb het verblijf op Pagilaran werkelijk heeft 
ervaren.. In haar latere leven geeft Beb hierover een minder positief oordeel. Dit kan zich 
echterr achterafhebben gevormd na de ervaringen op Boeroe in de open en waterrijke 
Molukken.. In haar briefwisseling met het thuisfront schildert ze hel leven op Pagilaran 

11 Brief T, ten Seldam-Gelder aan auteur (Ried-Brig 21-2-2001) 
11 Ten Dam 1997, pag. 225 

Bebb Vuijk 'De vervulling en de terugkeer' in Verzameld werk 1981. pag. 437; idem in Beb Vuijk 
'Boekenwijsheid:: Gesproken autobiografie doorBep Vuyk' VARA 25-10-1958. 
Brieff Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Kajoe Landak 11-12-1932), familiearchief 
Idem m 
Bebb Vuijk Duizend eilanden in Verzameld werk 1981, pag. 161 

"Tenn Dam 1997, pag. 225 
HH Idem, pag. 481 
'' Brief Bets Vuijk-Rotscheid aan W. en J. Vuijk (Heemstede 2-2-1933) via Ten Dam 1997, pag. 225 
lüü Ten Dam 1997, pag. 225 
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bepaaldd niet zo somber als in haar autobiografische terugblikken. Als gevolg van de 
voortdurendee herwaardering van ervaringen en waarnemingen in het geheugen, kan hel leven 
opp het Molukse eiland bij Beb de eerder ervaren aantrekkelijke aspecten van het leven op de 
theeplantagee hebben verdrongen. 

Verbeelding,Verbeelding, literaire impressies en feiten over het leven op een theeplantage 

Inn interviews heeft Beb Vuijk zelfde essentie van haar schrijverschap heel kernachtig 
verwoord:: "Ik schrijf over wat mijn ogen zien en mijn hart voelt"1, en: "Nooit heb ik iets 
verzonnen.. Ik kan ook niets verzinnen".2 In wat ze zelf haar 'beste' interview noemt, merkt 
zijj op, dat haar eigen persoon, met uitzondering van het verhaal Way Baroe, in elk verhaal 
figureert.figureert. Zuiver of geheel autobiografisch zijn, naar Bebs bewering, alleen de roman Het 
laatstelaatste kuis van de werelden de verhalen 'Journaal van een prauwreis' en 'Avontuur als 
vacantie'.33 Er is een verschil tussen het voor- en naoorlogse werk: "In het vooroorlogse werk 
slaa ik helemaal centraal, in het latere werk ben ik in de periferie van het verhaal aanwezig". 
Niett alleen de eigen ervaringen, al of niet in geromantiseerde of'gearrangeerde' vorm, zijn 
onderwerpp van haar literaire werk, maar ook door anderen aan haar vertelde belevenissen en 
gebeurtenissenn kunnen, in combinatie met eigen ervaringen, het centrale gegeven zijn. Het 
laatstee gebeurt, zoals hiema nog aan de orde zal komen, vooral in haar verhalen van na de 
oorlog.. Met haar aan de werkelijkheid ontleende romans en verhalen staat zij in de traditie 
vann de Indisch-Nederandse bellettrie, waarin egodocumenten als dagboeken, memoires en 
reisverhalenn een dominante plaats innemen. De ontmoeting met het vreemde en nieuwe in een 
onbekendee wereld geeft blijkbaar aanleiding tot een persoonlijke reflectie en een confrontatie 
mett zichzelf. Een romantraditie met een prominente rol voor de verbeelding is in Nederlands-
Indiëë slechts in beperkte mate ontwikkeld. 

Vrijj kort na haar aankomst op Boeroe, begint Beb aan een roman, die zich afspeelt op 
eenn theeplantage. Dit boek, Duizend eilanden, verschijnt in 1937. Het boek vertelt de 
geschiedeniss van de verlegen, teruggetrokken Ab Daalders die zijn burgerlijk milieu ontvlucht 
doorr als jonge planter naar de kolonie te gaan. Hij komt hiertoe door de verhalen van zijn 
eerstee liefde, het Nederlands-Indische meisje Edu. Zij vertelt hem over het geheimzinnige en 
mooiee Nederlands-Indiè', vooral de Molukken. Op de plantage in Java waarop hij gaat werken, 
ontmoett hij de Indo-europese planter Carl van Waerlaarden, die hem in de theetuinen de 
praktijkk van het échte plantersbestaan bijbrengt. Na een moeizaam begin in de relatie door de 
grotee verschillen in positie en achtergrond, ontstaat tussen Ab en Carl geleidelijk vriendschap 
alss gevolg van de problemen die zij beiden ervaren en het hoofd moeten bieden (bijvoorbeeld 
hett bedwingen van een pestepidemie) in het eenzame bestaan op de afgelegen theeafdeling, 
Carl,, die op school heeft gezeten met Edu, vertelt Ab veel over het vrije, avontuurlijke 
bestaann op de Molukken, waar zijn vader een plantage heeft gehad. In het boek wordt hij zich 
inn toenemende mate bewust van zijn Indo-europese afkomst, omdat hij een, in vergelijking 
mett andere Hollandse employés, ongelijke behandeling ervaart. Ook het ontslag van Boldaan, 
dee administrateur op de plantage, heeft naar Carls oordeel een raciale achtergrond. Als Ab en 
Carll met een tussenpoos van een paar maanden worden ontslagen, besluiten zij samen een 
nieuww bestaan op te bouwen in het land van herkomst van Carl, de Molukken. Het leven van 

11 Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van Soest Sara/aan 1 (1. 1985/1986), pag. 3-12 
22 Interview Beb Vuijk door Hans Visser Provinciale Zeeuwse courant 10-2-1990. Zie verder o.m interview Beb 
Vuijkk door Caroline van den Heuvel NRC handelsblad 30-8-1991 
"" Interview Beb Vuijk door Martin Hartkamp NRC handelsblad 29-11-1969 
JJ Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van Soest Sarafaan 1(1,1985-86), pag. 3-12 
'' Zie hoofdstuk 'Een literaire wending' 
66 Zie Nicuwenhuys 1978. pag. 11-17 
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beidee jongemannen op de theeplantage wordt geschetst tegen het decor van het verdwijnen 
vann de oude planterscultuur met daarin een centrale rol voor de vrije, zelfstandige, in zijn 
ééntjee alle problemen oplossende planter. Carl is hiervan de exponent. Dit type planter moet 
hett afleggen tegen de sterk hiërarchische bedrijfsvoering van de moderne 
cultuurmaatschappij,, waarin specialisatie en mechanisering de toon aangeven. 

Inn 1980 vertelt zij in een radio-interview dat de hoofdfiguur in Duizend eilanden, Carl 
vann Waerlaarden, haar man is: "De dingen die hem overkomen, zijn hem op de onderneming 
overkomen".'' In een ander interview wordt deze uitspraak afgezwakt, Carl lijkt dan op haar 
man.. Bovendien zouden het de ervaringen van Femand op zijn eerste onderneming betreffen." 
Hett meest nabij de waarheid komt Beb waarschijnlijk in haar hiervoor gememoreerde 
autobiografischee terugblik in De Indische courant: 

Geenn van de menschen die er in voorkomen hebben echt bestaan, noch de 
geschiedeniss van de pestexplosic, noch de ondergang van administrateur 
Boldaan,, noch Carl van Waerlaarden's ontslag hebben wij op deze wijze 
beleefd.. Misschien komt het omdat mijn man geholpen heeft om Carl van 
Waerlaardenn te creëren, dat deze figuur zijn karakter heeft gekregen, het 
karakterr van de gevoelige, waarachtige en zeer zuivere mens die mijn man is. 
Volkomenn authentiek is het landschap en de sfeer. 

Mett de laatste zin doet Beb de werkelijkheid geen geweld aan. De schildering van de natuur, 
theetuin,, de eindeloze regen en de kampongsamenleving op de in Duizend eilanden niet bij 
naamm genoemde theeonderneming, kunnen op die wijze alleen worden beschreven door 
iemandd die het bestaan op een theeplantage aan den lijve heeft ervaren. Een voorbeeld hiervan 
iss Abs nadering van de plantage op een smal bergpad: 

Aann beide zijden rijzen de met mos begroeide kanten bijna recht omhoog, 
daarbovenn groeit de thee. Het zijn lage struiken met veel donker, glanzend, groen 
blad,, maar de jonge uitlopers hebben de prille kleur van pas bottende 
seringenblaadjes.. Water glimt op de bladeren [ . . . ] . De nevels hangen 
lager.Verregendd is het altijd schone land, neer gestriemd in een dagenlange 
plasbuii de vrolijkheid en de moed en de lichtzinnige onbekommerdheid. 
Weerlooss en nat in een nieuw land, rijdend door steile, vochtige kloven, een weg 
diee naar het einde van de wereld voert, waar de zon niet meer reikt, naar vocht en 
duisternis.4 4 

Hett is een zeer herkenbaar aandoende sfeertekening die tegelijk ook de werkelijkheid 
overstijgtt door een romantische inkleuring en uitbeelding. Het is het proza, waarin Beb's 
belangrijkstee literaire kwaliteiten liggen en die in haar latere werk nog sterker naar voren 
komen. . 
Behalvee in de beschrijving van landschap en natuur is Beb vermoedelijk nog op een 
prominenteree manier in het boek aanwezig: in de hoofdfiguur Ab Daalders, de hoofdfiguur, de 

11 Radio-interview en -portret Beb Vuijk 'De hoge C' TROS 5-2-1980 (interviewster onbekend). In een radio-
intervieww met de BRT in 1983, hcruitgezonden op 17-12 en 24-12-1985. bevestigt Beb Vuijk dat Carl de 
'counterpart*'counterpart* van haar Fernand is. 
22 Interview Beb Vuijk door Hennie Burggraaf üterama, 22 (1987/1988). pag. 121-126. 
11 Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: Het leven van een theeplanter in Midden Java' De Indische courant 19-5-1941. 
Bebb herhaalt deze zinsnede letterlijk in 'Lezing over eigen werk' (Wassenaar april 1974), ON (doos 2464), met 
daarbijj nog een kleine toevoeging: "In deze sfeer zijn door mij vreemde mensen neergezet [ . . . ] . Duizend 
eilandenn is nog duidelijk zeer romantisch, maar een romantiek gebaseerd op de realiteit". 
44 Beb Vuijk Duizend eilanden in Verzameld werk 1981, pag. 54 
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jongenn die tegen wil en dank, geprest door zijn vader, zich met slechte resultaten en miskend 
doorr medeleerlingen door de middelbare school worstelt. Is in diens jeugd niet het nodige te 
herkennenn van Beb zelf? Wordt met Abs vertrek naar Nederlands-Indie, voor hem het land dat 
verlossingg uit zijn beklemming moet bieden, ook niet Bebs jeugdverlangen weerspiegeld? Is 
dee onzekere, angstige, gespannen westerling Ab niet de Beb uit haar eerste Nederlands-
Indischee jaren die rust en steun vindt bij de als Carl vermomde Femand? Over deze 
hoofdfiguur,, waaraan ze in haar retrospectieve beschouwingen over Duizend eilanden 
nauwelijkss woorden wijdt, heeft Beb slechts tweemaal opgemerkt dat hij het alter ego van 
haarzelff is.' 

Err is niet alleen sprake van feiten, of misschien beter literaire impressies en 
uitbeeldingg van feiten. 'Dichtung' speelt evenzeer een rol. Dit komt in het bijzonder tot 
uitdrukkingg in een belangrijk thema van het boek, het verdwijnen van de traditionele planter 
opp Pagilaran ten faveure van een moderne bedrijfsmanager, als gevolg van de overname door 
eenn Engels bedrijf. Beb heeft deze transformatie niet aan den lijve ervaren. Immers de 
plantagee is al zo'n tien jaar Engels bezit wanneer zij er gaat wonen. Ook Femand heeft de 
overgangg niet meegemaakt want hij komt pas in 1929 op Pagilaran werken." In de jaren 
twintigg moet, zoals uit de hiervoor weergegeven schets van de ontwikkeling van de plantage
economiee blijkt, de 'industriële' productiewijze op de plantages al tamelijk gemeengoed zijn 
geweest.. In Duizend eilanden geeft Beb een sterk geromantiseerde beschrijving van het oude 
plantersbestaan,, waarin haar literaire stijl in de drie voorafgaande verhalen nog duidelijk 
herkenbaarr is. De planter kan alles in zijn ééntje aan: thee snoeien, een kampong bouwen, 
wegenn en bruggen aanleggen, etc. Op de oude plantage is "een man een man en baas in zijn 
werk".. Door de Engelsen verandert alles. De planter wordt "een machineonderdeel afgericht 
opp een bepaalde beweging, beheerst vanuit een centraal punt [. . , ] en verder geen eigen 
meningg en vooral geen eigen initiatief'.4 Doordat hij geen verantwoordelijkheid draagt, 
verliestt de planter zijn persoonlijkheid.5 Geld heeft voor hem maar een beperkte betekenis: 
"Geld,"Geld, dat is de grootste dwaasheid, en toch draait hier in Indië alles om geld [ . . , ] . Geld is 
alleenn erg makkelijk en verdomd lollig, maar niet de moeite van piekeren waard, hoogstens 
eenn prettig bijverschijnsel van je werk, in geen geval het voornaamste doel".6 Vrijheid en 
persoonlijkheidd worden op bijna mystieke wijze verbonden met het bezit van (eigen) grond: 
"Grond,, eigen grond, waarin een mens kan uitgroeien als een boom".7 In zijn recensie van 
DuizendDuizend eilanden repliceert Du Perron deze woorden sarcastisch met een opmerking van 
Mullaluli:: "Maar de roeping van de mens is misschien toch nog altijd mens te zijn". Met dit 
plantersdenkenn is een wantrouwen ten opzichte van de overheid verbonden: "Steeds meer gaat 
dee overheid zich met het particuliere bedrijf bemoeien. Het is begonnen met allerlei 
arbeidsbepalingen,, nu gaat zij ook de productie regelen. Rubberrestrictie, theerestrictie, 
internationalee overeenkomsten, waar is je individuele vrijheid ook in dit afgelegen land".9 De 
beschrijvingg van de planter en zijn levenshouding op de oude theeplantage doen sterk denken 

'' Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985). pag. 2-13 en Radio-interview Beb 
Vuijkk BRT 17-1 en 24-1-1985 
** T. ten Seldam-Gelder meent zeker ie weten dat hij in 1929 op Pagilaran kwam werken (Brief T. ten Seldam-
Gelderr aan auteur (Ried-Brig 2-12-2001)). Er zijn geen personeelsdossiers waarin Femands precieze aanstelling 
zouu kunnen worden nagegaan. 

Bebb Vuijk Duizend eilanden in Verzameld werk 1981, pag. 115 
44 Idem. pag. 136 
'' Idem. pag. 115 
** Idem, pag. 110 en 111 

Idem.. pag. 156 
E.. du Perron lDe planter in de literatuur' Bataviaasch nieuwsblad 4-8-1937. ook opgenomen in Du Perron 

1954-1960.. dl VI, pag. 193 
Bebb Vuijk Duizend eilanden in Verzameld werk 1981, pag. 136 
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aann het werk en leefwijze van Femand en Beb op hun kajoe-poetihonderneming op Boeroe. 
Opp dit eiland is geen sprake van een plantage-economie zoals op Java. Het is goed denkbaar 
datt Bebs weergave van hel oude planlersleven mede een neerslag is van het avontuurlijk 
plantagebestaann van de De Willigens op Boeroe. Als ze Duizend eilanden schrijft, beleeft ze 
opp Boeroe aan den lijve het avontuur en het eenzame leven van de planter, welke ervaring ze 
kann hebben geprojecteerd naar het 'vorige' leven op de theeplantage. 

Inn Bebs beschrijvingen van het plantersbestaan klinkt een romantisch heimwee 
naarr het verleden door, en als pendant hiervan, een afkeer van de moderne samenleving. Bijna 
inherentt aan het leiden van een avontuurlijk leven is een verbondenheid met het verleden toen 
dee mens veel minder greep had op zijn natuurlijke en menselijke omgeving. De avonturier 
vindtt zijn vervulling en uitdaging in het overwinnen van de nog woeste, ongereguleerde 
natuur.. De moderne samenleving met zijn functionele en rationele denken richt zich op het 
steedss verfijnder en gedifferentieerder controleren van een al grotendeels op de natuur 
veroverdee werkelijkheid. In een dergelijke maatschappij is geen plaats meer voor de 
avonturier,, Beb heeft in haar afkeer van het in opmars zijnde moderne en technologische 
denkenn een aardje naar haar vaartje. De laatste heeft zich immers verzet tegen de invoering 
vann een moderne, rationele bedrijfsvoering op de scheepswerf waar hij werkt. 

Eerderr is aangegeven dat Beb haar hang naar een avontuurlijk bestaan, behalve 
aann haar avontuurlijke voorouders, altijd toegeschreven heeft aan de invloed van 
Angelsaksischee schrijvers als Kipling, Stevenson en Conrad. Tegelijk is geconstateerd dat in 
haarr eerste verhalen ook duidelijke sporen van kunst- en filosofiestromingen in Duitsland 
vanaff het einde der negentiende eeuw herkenbaar zijn. Een belangrijk aspect van dit Duitse 
gedachtengoed,, het verzet tegen de opkomst van de moderne maatschappij, zien we ook terug 
inn Duizend eilanden. Zonder dat Beb het waarschijnlijk zelfheeft beseft, vertoont haar denken 
misschienn wel een sterkere verwantschap met het erfgoed van filosofen als Nietzsche en 
Heideggerr en van een stroming als het vitalisme, dan met het Angelsaksische avonturisme." 

Bebb laat in Duizend eilanden haar fantasie niet alleen de vrije teugel bij de 
beschrijvingg van het oude plantersleven. Ook in de minder belangrijke zaken en details is 
sprakee van romantische inkleuring, onder meer bij de beschrijving van de 
werkomstandighedenn en het paardrijden op de plantage. Daarentegen worden het sociale 
levenn en het vertier op de plantage en de rol van de superintendent in een Engelse 
ondernemingg werkelijkheidsgetrouw beschreven.3 

Inn één opzicht wijkt Bebs beschrijving van het traditionele plantersbestaan af van 
hett gebruikelijke beeld: Duizend eilanden geeft een triest beeld van de werkomstandigheden 
vann de theeplukkers en theepluksters op de plantage. Indringend wordt geschetst hoe het 
werkvolkk door en door nat en verkleumd in de regen haar arbeid op de plantage verricht. Ook 
inn de beschrijving van een pestepidemie klinkt mededogen door voor het lot van de 
kampongbevolking.. In haar latere terugblikken op haar leven op Pagilaran geeft Beb eveneens 
eenn aantal malen aan dat de sociale situatie op de onderneming haar erg gedeprimeerd heeft.4 

11 Zie hoofdstuk 'Burgerlijke ouders' 
22 Zie voor een nadere uiteenzetting bijlage 1. Daarbij zij aangetekend dat Kipling als enige van de 
eerdergenoemdee Angelsaksische schrijvers, althans publiekelijk, min of meer duidelijk gearticuleerde 
maatschappelijkee en politieke opvattingen heeft gehuldigd die verwantschap hebben met het bedoelde Duitse 
gedachtegoed.. Dit blijkt onder meer uit zijn hang naar individualiteit en afkeer van de 'massa' (zie hiervoor 
Wilsonn 1978, pag. 148-152) 
11 Zie voor een nadere uiteenzetting bijlage 2 
44 Zie o.m Beb Vuijk Mndië en mijn werk: Het leven van een theeplanter in Midden-Java' De Indische courant 
19*5-19411 en Beb Vuijk 'Lezing over eigen werk' (Wassenaar april 1974). ON (doos 2464). In haar artikel in De 
IndischeIndische courant merkt ze bijvoorbeeld op: "Haar [de theeplukster] armoede en haar deemoed en gelatenheid 
stemdenn mij treurig. Haar sombere kleren, die oude vervallen gezichten [. . . ], Ik voelde mij bezwaard en 
verontrustt door deze stoet". 
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Hett is evenwel een passieve, ethische betrokkenheid: nergens laat ze blijken een actieve 
benaderingg ter verbetering van de deplorabele omstandigheden van de bevolking voor te 
staan.. Bebs opstelling in Duizend eilanden past binnen het toentertijd bestaande traditionele 
beeldd van het 'Westen' over het 'Oosten': de superieure, patriarchale westerling, in casu de 
tuinemployé,, die te maken heeft met een onderdanige, bijna slaafse inheemse bevolking en 
weett wat goed voor hen is. Evenals in haar volgende, voor de Tweede Wereldoorlog 
uitgegeven,, boeken staat in Duizend eilanden de westerling centraal: hij ontmoet de inlandse 
samenlevingg en niet omgekeerd. Het inheemse leven vormt het decor voor de westerse 
hoofdrolspelers.. Kenmerkend voor Bebs houding jegens de inheemse bevolking is een zin die 
Carll uitspreekt tegenover Ab. Wanneer Ab zich er over verbaast dat Carl vrijwillig door blijft 
werkenn in de regen tezamen met hel werkvolk, merkt de laatste op: "Er is ook zo iets als 
moreell overwicht".1 

Inn een aantal opzichten doet Duizend eilanden wat betreft de houding ten 
opzichtee van de inheemse samenleving denken aan de romans en verhalen van de ethische 
schrijfsterss Augusta de Wit en Marie van Zeggelen. In brede intellectuele en politieke kringen 
iss een paternalistische opvatting over de inheemse samenleving meer regel dan uitzondering. 
Niett alleen conservatieven en liberalen, maar ook socialisten en communisten (onder meer de 
SDAP-parlementariërr H. van Kol en genoemde communistische schrijfster Augusta de Wil, 
beidenn met een 'koloniaal verleden') getuigen in het begin van de vorige eeuw van een bijna 
vanzelfsprekend,, aan het blanke ras voorbehouden, recht om te kunnen oordelen over wat 
goedd is voor de inheemse bevolking. Hoe moeilijk het is los te komen uit het blanke 
superioriteitsdenkenn blijkt uit het feit dat ook de progressief-intellectuele kring in Nederlands-
Indie,, waarin Beb vlak voor uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wordt opgenomen, niet 
warss hiervan is, 

Opvallendd in dit verband is dat Beb zich in haar latere journalistieke werk en 
interviewss nooit expliciet heeft uitgelaten over de negatieve sociaal-economische effecten van 
hett kolonialisme in het algemeen en het plantagesysteem in het bijzonder. Haar sympathie 
voorr het onafhankelijkheidsstreven van Indonesische nationalisten en haar afkeer van de 
rassendiscriminatiee in Nederlands-Indië heeft ze nooit onder stoelen of banken gestoken. 
Daarentegenn is haar betrokkenheid in haar interviews bij de sociaal-economische positie van 
dee bevolking mager, terloops bijna. Over de betekenis en effecten van de plantage-economie 
enn de mogelijkheden tot wijziging hierin, zijn, afhankelijk van de maatschappelijke orde die 
menn voorstaat, verschillende opvattingen mogelijk. Een liberaal-kapitalistische visie beoogt 
primairr het maken van winst en rendement op langere termijn. Dit brengt 
productievoorwaardenn met zich mee, die op de korte termijn slechte omstandigheden voor 
arbeiderss betekenen. In een socialistische maatschappijvisie is sprake van andere 
uitgangspunten,, die eerder een directe lotsverbetering van de bevolking mogelijk maken, maar 
misschienn minder goede mogelijkheden heeft voor een economische gezonde situatie op 
langeree termijn.^ Beb heeft zich nooit in een discussie gemengd over de voor- en nadelen van 
dee plantage-economie voor de inlandse bevolking. Vreemd, omdat ze zich na de oorlog 
regelmatigg als socialist heeft geafficheerd. 

11 Beb Vuijk Duizend eilanden in Verzameld werk 198!, pag. 69 
"Goedhartt 1999, pag. 125 en 317 



Behh met haar toekomstige man Fernand de Willigen in 1930 op het 
passagiersschipp J.P. Coen op weg naar Nederlands-Indié 
(bron:: familiearchief) 

Hett meisjesinternaat van de Soekaboemische Opvoedingsgestichten (SOG), 
waarr Beb werkt van begin 1931 tot medio 1932 en van begin 1940 lot begin 
19422 (bron: familiearchief) 

Bebb en Fernand temidden van meisjes van de SOG op hun huwelijksdag 
266 mei 1932 (bron: familiearchief) 





Gezichtt omstreeks 1930 op het fabriekscomplex 
vann de theeplantage Pagilaran, waar Beb en 
Peniandd verblijven van augustus 1932 tol 
decemberr 1932 
(bron:: fotocollectie T. ten Seldam-Gelder) 

Dee woning van Beb en Fernand op de 
afdelingg Kayoe Landak van Pagilaran 
(bron:: familiearchief] 

Bebb en Fernand bij de paardenstal op 
Kavoee Landak (bron: familiearchief) 





Dee Molukken 

(bron:: Pameran Masohi Maluku - De Molukken. lussen traditie en toekomst) 

LautLaut Seram 

Wanvara a 

' ' 

LautBanda LautBanda 
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3.3. BOEROE, DE BOOM DES LEVENS ' 
(1933-1939) (1933-1939) 

Boeroe Boeroe 

Boeroe,, het op twee na grootste eiland van de Molukken, is ongeveer even groot als de drie 
noordelijkee provincies van Nederland. Het bestaat grotendeels uit berg- en heuvelland. 
Vanwegee de sterke stijgingspercentages, soms dertig tot veertig procent, zijn de paden er 
moeilijkk begaanbaar. Op een aantal plaatsen in het binnenland liggen met alang-alang, een 
hoogg opschietend gras, begroeide hoogvlakten. De rest van het eiland is bedekt met oerwoud. 
Dee lijn van de lage kust is over het algemeen weinig ontwikkeld. Alleen in het gebied waar de 
Dee Willigens zich vestigen, de golf van Kajeli, treft men een diep in het land binnendringende 
baaii aan. Grote delen van de kust zijn moerassig en begroeid met moerasbos. Hier wemelt het 
vann krokodillen, evenals in de mondingen van de rivieren en beken die vanuit de bergen in het 
binnenlandd naar de kust stromen. 

Inn het ruige binnenland wonen de oorspronkelijke bewoners van de Molukken, 
dee Berg-Alfoeren, waarvan de uiterlijke kenmerken sterke gelijkenis vertonen met de 
Melanesischee volkeren. Ze hebben een animistische godsdienst, waarin de voorouderverering 
eenn belangrijke plaats inneemt. In de smalle kuststrook hebben zich bewoners gevestigd van 
anderee eilanden in of direct bij de Molukse archipel, hoofdzakelijk Boetoenezen, die zich in 
dee loop der tijd gemengd hebben met de oorspronkelijke bevolking. Ongeveer tweederde van 
dee kustnegorijen is islamitisch, de overige christelijk. De Berg-Alfoeren erkennen het gezag 
vann twee mohammedaanse hoofden van deze negorijen en betalen aan hen een jaarlijkse 
schattingg in natura, de zogenaamde tanata.~ 

Tott het begin van de twintigste eeuw krijgt Boeroe nauwelijks aandacht van het 
Nederlandss bestuur.3 Wanneer Nederland, in casu de VOC, in de periode 1610-1660 de 
Moluksee archipel onder haar gezag brengt, wordt op het eiland sluikhandel in kruidnagelen 
bedreven.. Hieraan wordt hardhandig een einde gemaakt omdat de VOC de kruidnagelteelt 
opp Ambon wil concentreren teneinde een effectief monopolie op dit gewas te kunnen 
vestigen.44 Na het bloedig onderdrukken van een opstand van Boeroenezen in de jaren 1650-
1658,55 verdwijnt het eiland in de luwte van het VOC-bewind. In de na deze periode 
opgesteldee 'memories van overgave' van gouverneurs van de Molukken wordt Boeroe vaak 
bijnaa terloops genoemd. Geprobeerd wordt vreemde cultuurgewassen als indigo, peper en rijst 
alsmedee djati (teak) door de bevolking te laten verbouwen in plaats van de traditionele 
kruidnagelen.. Het worden allemaal mislukkingen of voortdurende zorgenkindjes. Debet 

11 De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan de gelijknamige titel van een verhaal van Maria Dermoüt in haar 
novellebundell Spel der tifa-gongs. Het vertelt de reis, die een krijgsheer van de vorst van het oude sultanaat 
Tematee maakt langs de aan de vorst schatplichtige Molukse eilanden. Van elk eiland neemt de krijgsheer voor 
zijnn koning een geschenk mee, maar de op Boeroe met een geheimzinnig waas omgeven 'Boom des levens' of 
slechtss een klein takje hiervan vindt hij niet. Het verhaal van Maria Dermoüi is gebaseerd op een oude sage die 
bijzonderee kracht toekent aan een zwart hout dat alleen voorkomt op Boeroe. Ook Rumphius, een befaamde 
zeventiende-eeuwsee natuuronderzoeker van de Molukken, vertelt hierover: "Het zal van wonderbare 
eigenschappenn zijn, de mensen bij hare jonge kragten te behouden, en den ouderdom te beletten, ja zodanig, dat 
hett ook de oude lieden jonge kragten en sterkte wedergeven kan [. . . ]" (Rumphius via Buize 2001, pag. 233) 
"" De term 'tanata' dateert uit de Temataanse overheersing van het eiland voor de komst van de VOC. Het bijna 
minisculee eiland Temate, ongeveer 500 kilometer noordelijk van Boeroe in de Molukse archipel gelegen, is dan 
dee belangrijkste machthebber in de regio. De twee mohammedaanse hoofden zijn in die tijd de belastinginners 
voorr de sultan op Temate (Wilken 1875, pag. 7-8). 
33 Zie ook Schuiling 1889, pag. 501 
JJ Memories van overga\'e van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw 1987, pag. 43 en 82. 
55 Stapel 1938-1940, dl III, pag. 303-306 en Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de 
zeventiendezeventiende en achttiende eeuw 1987, pag. 276 
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hieraann zijn de slechte bodemkwaliteit, gewasziekten en de geringe animo bij de bevolking.' 
Hett eiland heeft alleen enige faam als leverancier van inheems ebbenhout dat wordt gebruikt 
voorr de bouw en versterking van vestingen en gouvernementsgebouwen. Na de Franse 
bezettingg van Nederland neemt het belang van de gehele Molukken sterk af omdat de 
kruidnagell een verliesgevend handelsproduct wordt. Nederland richt zich primair op de 
economischee exploitatie van Java. Boeroe blijft een achtergebleven gebied.2 

Alss onderdeel van een breder proces dat zich in heel Nederlands-Indië voltrekt, 
krijgenn de Molukken eind negentiende eeuw meer aandacht. Onder invloed van het moderne 
imperialismee bij de Westerse landen en mondiale economische ontwikkelingen vindt in grote 
delenn van de buitengewesten (de gebiedsdelen buiten Java, Madura en de Oostkust van 
Sumatra)) een bestuurlijke, militaire en economische expansie plaats.3 Het Nederlandse gezag 
datt voorheen in deze gebieden veelal slechts nominaal aanwezig is, wordt feitelijk 
geëffectueerdd in de hele archipel, niet zelden gewapenderhand.4 Hand in hand hiermee gaan 
initiatievenn tot grootschalige exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen (olie, tin, kopra, 
tabak,, thee, koffie, houtsoorten en harsen). Bij deze ontsluiting van de buitengewesten 
opererenn ondernemers, militairen en bestuursambtenaren veelal in nauwe samenwerking met 
elkaar. . 

Inn die periode ziet het Binnenlands Bestuur (BB)5 op de Molukken ook een 
zonnigee economische toekomst voor het gebied gloren, waarbij met name gedacht wordt aan 
dee exploitatie van bossen en het winnen van aardolie en koper. Toch bestaat er tevens de 
nodigee scepsis ten opzichte van het oprukken van het particulier initiatief. In 1910 merkt de 
residentt van Ambon in zijn memorie van overgave op: "De gehele boschexploitatie is meer 
dann vicieus [verdorven]".6 Naar zijn oordeel betalen vreemdelingen aan hoofden een 
habbekratss voor vergunningen, oefenen ongeoorloofde druk op hen uit en gaan met de winst 
strijken.. Hij is de eerste noch de laatste civiel gezaghebber met een dergelijke opvatting. De 
verondersteldee economische potenties van het eilandenrijk worden niet bewaarheid: in de 
jarenn twintig van de twintigste eeuw daalt de export weer, na twee decennia groei.7 In 1920 
merktt de rapporteur C.F. Staargaard van de regering in Batavia in het verslag van zijn 
dienstreiss over de Molukken op: "Economisch is voorlopig het geheele gewest van weinig of 
geenn belang".s Oorzaken van de tegenvallende ontwikkeling zijn de uitgestrektheid en 
geïsoleerdee ligging van het gebied met als gevolg hoge transportkosten voor de 
exportproducten,, de geringe vruchtbaarheid en de moeilijke bewerkbaarheid van de bodem, 
dee passieve houding van de lokale bevolking ten opzichte van commerciële arbeid en 
onvoldoendee deskundigheid van de bestuursambtenaren.9 

MemoriesMemories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw 1987. pag. 325. 
331,, 345, 346, 355, 363. 388-391 en 448; zie ook Broersma 1934, pag. 40 
"" Broersma 1934, pag. 14-24 
'' Voor een uitgebreide schets van dit proces, zie De Jong 1998, pag. 319-345 
Velee gebieden buiten Java waren tot in het begin van de twintigste eeuw in juridisch-volkenrechtelijke zin 

zelfstandigg mei een eigen vorst (Resink 1968, pag. 309-314) 
Binnenlandss Bestuur wordt als synoniem van gouvernement of regering gebruikt 

hh Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942 1997, dl I. pag. 247 
Voorr een uitgebreid overzicht van de economische ontwikkeling van de Molukken. zie Clemens en Lindblad 

1989,, pag. 248-262 
**  Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942 1997. dl II, pag. 163 

Clemenss en Lindblad 1989, pag. 268-272; Een aantal van deze oorzaken wordt ook genoemd in een schets van 
dee economische opkomst en ondergang van talrijke inheemse en Nederlandse cultuurmaatschappijen en 
handelss firma's op de Molukken gedurende de periode 1880-1925 (Broersma 1934. pag, 25-53). Hoe moeilijk het 
iss op de Molukken te opereren in de beginjaren van de twintigste eeuw blijkt uit hei boekje Eenjaar op de 
Molukken:Molukken: Persoonlijke ervaringen bij het vestigen eener cuïtuuronderneming van H.R. Roelisema. De auteur 
verteltt over de problemen waarmee hij wordt geconfronteerd bij het vestigen van een kopraptantage op de 
oostkustt van het Molukse eiland Halmaheira in de jaren 1912-1913. Niet inde laatste plaats ergert hij zich aan 
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Eindd negentiende eeuw verschijnen de eerste Nederlandse gezagsdragers op Boeroe: in 1882 
wordenn twee posthouders benoemd, overheidsdienaren uit zo'n beetje de laagste rang in het 
Binnenlandss Bestuur.' Het duurt nog 25 a 30 jaar voordat de overheid een systematisch beeld 
vann land en volk van Boeroe krijgt, eerst door een reisverslag van de hulpprediker J.H.W. van 
derr Miesen in 1908 en vervolgens door een militaire exploratietocht van kapitein G. van Wijk 
inn 1914.2 De economische opleving begin twintigste eeuw op andere eilanden van de 
Molukkenn gaat grotendeels voorbij aan Boeroe, De export van een traditioneel product, 
hardhout,, is nauwelijks noemenswaardig. Hetzelfde geldt, zij het in iets mindere mate, voor 
hett boomhars damar. Over de voor de winning van dit product in het verleden uitgegeven 
bosconcessiess bestaat in 1924 nog steeds onbehagen onder de bevolking. De memorie van 
overgavee van de assistent-resident H.C. Schmid, waarin dit wordt opgemerkt, eindigt in 
mineurr over Boeroe: "Economisch is van deze O.A. [de onderafdeling Boeroe] voorlopig niet 
veell te maken. Vruchtbare terreinen geschikt voor cultures zijn aan de kust slechts spaarzaam 
aanwezig".3 3 

Omm één ding geniet het eiland enige faam in Nederlands-Indië, de kajoe-
poetiholie,, het product waarmee Beb en Femand proberen zich een nieuw bestaan te 
verwerven.. Kajoe-poetih ontleent haar naam aan de spierwitte schors waarmee de boom is 
omgevenn (kajoe = hout, poetih = wit).4 De boom is de enige vertegenwoordiger van het meer 
dann 100 soorten omvattende geslacht met de Latijnse naam Melaleuca, waartoe ook de 
eucalyptuss behoort. Deze botanische soort komt in heel Nederlands-Indië voor, maar "is zo 
veranderlijkk van voorkomen en in elk van zijn onderdeden, dat het moeite kost zich 
vertrouwdd te maken met het denkbeeld, dat al die vormen behooren tot slechts één botanische 
soort".55 Alleen van het kleine of kleinbladerige type met de naam Melaleuca Cajeputi ROXB 
wordtt de om medicinale toepassingen bekende kajoe-poetiholie bereid. Buiten Boeroe is de 
kajoe-poetihh in de Indische archipel alleen te vinden op Ceram, echter op veel beperktere 
schaal.. De struikachtige boom komt over heel Boeroe voor, maar verreweg het meest op de 
drogee vlakten en heuvelruggen van het noordoostelijk deel, het gebied rondom de baai van 
Kajeli,, waaraan ook Namlea ligt, de woonplaats van de De Willigens. De groenachtige olie 
komtt als destillaat vrij bij het stoken van de bladeren in een ketel. De kleur wordt veroorzaakt 
doorr afgifte van koper van de desti 11 eerinrichting tijdens het bereidingsproces. Om het oog te 
behagenn wordt het groen dikwijls versterkt door in de opslagtanken ('tempajans') centen te 
leggen,, die koperverbindingen doen ontstaan.6 Verdunning, respectievelijk vervalsing van de 
oliee gebeurt door toevoeging van petroleum. De medicinale werking wordt toegeschreven aan 
cineol,, waaruit meer dan de helft van de olie bestaat.7 Het product wordt voor het grootste 
deell uitgevoerd naar de Verenigde Staten, maar is in Indië ook een veel gebruikt 
geneesmiddel,, in het bijzonder in de volksgeneeskunst. Beb zelf geeft de volgende 
beschrijving: : 

dee geringe bereidheid van de lokale bevolking om te gaan werken op de onderneming. Schampere en 
denigrerendee opmerkingen zijn haar deel. 
11 Een posthouder maakt wel deel uit van het BB, maar bezit in feite niet de formele bevoegdheden zijn gezag af 
tee dwingen. Zijn functie was in belangrijke mate symbolisch, tot uitdrukking komende in het hijsen en strijken 
vann de Nederlandse vlag (Van den Berg 1992, pag. 27) 
22 Zie respectievelijk Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942 1997, dl I. pag. 126-189 en pag. 316-
366.. De beschrijving van Boeroe in de bekende door J. Paulus geredigeerde Encyclopedie van Nederlands-Indië 
iss vrijwel geheel op Van Wijks verslag gebaseerd. 
'' Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942 1997, dl [. pag. 465 
AA Schmid 1914. pag, 35 
sHeynee 1927, pag. 1202 
"Schmidd 1914, pag. 37 
^^ Idem, pag. 33 
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Inn Europa is deze olie nog weinig bekend, ze vormt een bestanddeel van 
sommigee patentmedicijnen en wordt ook bij tijden in de parfumerie-
industriee gebruikt. In Nederlands-Indië helpt ze elke kwaal cureren in-
enn uitwendig, gedruppeld op wat suiker tegen buikpijn; in de huid 
gewrevenn tegen spit en reumatiek. De sterke geur verdrijft de muskieten 
enn een paar druppels in een bakje heet water maakt elke verkoudheid 
los.. Deze groene medicijn van Boeroe is het universele geneesmiddel in 
dee bruine huizen op alle eilanden, op plaatsen waar eens in het jaar een 
dokterr komt en men banger is voor hem dan voor de dood.' 

Niettegenstaandee de wonderbaarlijke eigenschappen van de olie, gaat ook aan dit product de 
economischee opleving in de archipel voorbij: de exportwaarde blijft in het begin van de 
twintigstee eeuw, behoudens enkele piekjaren, op een vrij stabiel niveau.2 Voor Boeroe is de 
oliee van redelijke economische betekenis, voor de Molukken als geheel is de opbrengst 
bescheiden. . 

Niett alleen economisch maar ook politiek is nauwelijks sprake van enige 
ontwikkeling.. Pas opgerichte politieke partijen als 'Sarekat Ambon' en het 'Indo Europees 
Verbond',, die op Ambon en Saparoea de nodige stof doen opwaaien, zijn blijkens de 
verschillendee memories van overgave en politieke verslagen van bestuursambtenaren in de 
periodee 1925-1935 niet actief op Boeroe. De invoering van een ordonnantie voor inlandse 
gemeentebesturenn wordt door het BB niet geschikt geacht voor Boeroe.3 Van verworvenheden 
vann de moderne samenleving is evenmin sprake. In 1924 bestaan slechts twee te voet of te 
paardd begaanbare weggetjes langs de noord- en zuidkust.4 In 1936 loopt slechts één behoorlijk 
verhardee weg langs de noordkust van Namlea tot Wamlana, die ook nog ongeplaveide 
gedeeltenn kent. Het gemotoriseerd verkeer bestaat in laatstgenoemd jaar uit twee 
vrachtwagens,, twee personenauto's en één motorfiets.5 

Zonderr overdrijving kan Beb dan ook voor het vertrek naar Boeroe opmerken: 
"Wee namen afscheid van de beschaving, van elektrisch licht en ijskasten, taxi's en bioscopen 
[.. . . ] om terug te keren tot de aller primitiefste vorm van leven: het zelf gebakken brood 
[ . . . ] ;; ziekte en de vrees voor de dood in zijn pijnlijkste vorm, de naaste dokter een dag varen 
verr en eens in de twee weken bereikbaar".6 

DeDe reis naar Boeroe 

Bebb en Fernand reizen met de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), de maatschappij 
diee van het gouvernement vrijwel een monopolie voor het vervoer binnen de Indische archipel 
heeftt gekregen. In het interbellum is deze scheepvaartmaatschappij, ook in buitenlandse ogen, 
éénn van de belangrijkste economische machtsfactoren in het Verre Oosten. Evenals 
bijvoorbeeldd de eerder genoemde cultuurondememing P & T, heeft de maatschappij door een 
sterkk autarkisch gericht bedrijfsbeleid een groot aantal eigen voorzieningen en 
toeleveringsbedrijven.77 Tussen deze scheepvaartmaatschappij en hel gouvernement bestaat 
vanaff de oprichting eind negentiende eeuw een symbiotische relatie ten behoeve van de 

Bebb Vuijk liet laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 185 
""" De olie brengt doorgaans jaarlijks niet meer op dan ( 100.000T-op een totale gemiddelde exportwaarde van de 
Molukkenn ad f 2.000.000,- a f 4.000.000,- (Clemens en Lindblad 1989. pag. 248-250 en 254) 
11 Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942 1997. dl III. pag. 26-48. pag. 64-73 en pag. 104-110 
44 Idem, dl II. pag. 459 
•• Idem. dl III, pag. 477 
Bebb Vuijk He! laatste huis van de wereld'm Verzameld werk 1981. pag. 160 

'Mulderr 1991, pag. 19-21 
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wederzijdsee belangen. In de eerste 25 jaar van haar bestaan subsidieert de regering 
scheepvaartlijnenn van de KPM. Als tegenprestatie moet de KPM onder meer zorgdragen voor 
troepentransporlenn bij de verschillende pacificaties, respectievelijk het neerslaan van 
opstandenn in de buitengewesten, onder meer bij de Atjeh-oorlog op Sumatra en de Boni
opstandd op Celebes (thans Sulawesi). Daarnaast moet de maatschappij lijnen onderhouden die 
hett gouvernement vanuit economisch oogpunt van belang acht. Zo zorgt de KPM ten tijde van 
dee enorme expansie van cultuurondernemingen op de Oostkust van Sumatra voor het 
koelievervoerr naar de ondernemingen en het vervoer van de daar verbouwde producten als 
rubber,, tabak en palmolie.' Zonder overdrijving kan worden gesteld dat de KPM  voor het 
gouvernementt een onmisbare rol heeft vervuld in de militair-maritieme, bestuurlijke en 
economischee expansie over de archipel. In het in 1915 afgesloten contract tussen 
gouvernementt en KPM wordt bepaald dat laatstgenoemde 30 scheepvaartlijnen in de archipel 
moett onderhouden. 

Bebb en Femand gaan eerst naar het op Celebes gelegen Makassar, al eeuwenlang 
dee in- en uitvoerhaven voor de Molukse archipel." Vanuit deze stad lopen tien 
scheepvaartlijnenn van de KPM. Beb en Fernand nemen vermoedelijk de lijn 27-29, die loopt 
vann Makassar naar de zuidkust van Boeroe (de plaats Leksoela), verder naar Ambon, dan de 
noordoostkustt van Boeroe (Namlea), weer terug richting Ambon naar de Banda-eilanden, 
verderr naar de zuidoostelijke kust van Nieuw Guinea, Merauke, de Aroe- en 
Tanimbereilandenn met eindbestemming Kisar bij Timor. Ze moeten drie dagen wachten op 
dee aansluitende verbinding, de gebruikelijke overstaptijd tussen aankomst uit Java en vertrek 
uitt Makassar. Ze reizen met de 'Rochussen', één van de grootste KPM-schepen in die tijd. 
Zoalss gebruikelijk op de KPM-lijnen is het een schip dat zowel vracht als passagiers vervoert. 
Dee passagiersaccommodalie bestaat uit 24 eersteklas- en 26 tweedeklas-plaatsen.4 De 
inheemsee bevolking reist derdeklas op het dek, waarop zich geen passagiersverblijven 
bevinden. . 

Bebb heeft van haar in 1933 gemaakte bootreis naar Boeroe tweemaal een 
impressiee gegeven.5 De eerste keer in het laatste hoofdstuk van Duizend eilanden en 
vervolgenss in het eerste hoofdstuk van Het laatste huis van de wereld, het in 1939 
gepubliceerdee boek over het leven en werk van Beb en Fernand op Boeroe. In Duizend 
eilandeneilanden maken de romanpersonages Ab en Carl de reis naar Ambon om een nieuw bestaan 
opp te bouwen op een eiland in De Molukken, in Het Laatste huis van de wereld wordt de door 
Bebb en Femand zelfgemaakte tocht naar Boeroe beschreven. 

Dee uitgebreide weergave van de reis in het laatste hoofdstuk van Duizend 
eilandeneilanden is niet alleen van belang vanwege het sfeervolle en natuurgetrouwe karakter, maar 
ookk vanuit literair oogpunt: Bebs schrijven wordt eenvoudiger, kernachtiger, minder 
gekunsteld,, een stijl verandering die de literator Du Perron ook opvalt.6 Hoe Beb door 
beknoptheidd en met sober taalgebruik in Duizend eilanden sfeervolle beelden weet te creëren, 

11 Mulder 1991. pag. 16 
:: Broersma 1934, pag. 45 
33 De Boeren Westermann 1941, pag. 237 (Gedenkboek KPM 1891-1941) 
44 Mulder 1996, pag. 78 
55 De bootreis Java-Boeroe is door Beb nog tweemaal beschreven. In de in het maandblad De huisvrouw van 
Ind'iëInd'ië gepubliceerde brieven geeft ze er een verslag van als ze haar terugreis in 1938 beschrijft van een kort 
verloff in Holland (zie hoofdstuk 'Op verlof in Nederland'). Dit verslag is veel minder 'literair' dan in de 
beschrijvingg in Duizend eilanden en Het laatste huis van de wereld. Er worden eigenlijk alleen een aantal 
feitelijkhedenn vermeld. Bebs meest gedetailleerde en uitgebreide beschrijving is te vinden in haar in 1948 
verschenenn jeugdboek De kinderen van Boeron Leon, dat grotendeels is gebaseerd op Femands jeugd (zie het 
hoofdstukk 'De kinderen van Boeton Leon'). 
hh Zie hoofdstuk 'Du Perron en duperronnisten* 



54 4 

blijktt uit haar historische terugblik op de zeevaart in de Molukse archipel als ze de haven van 
Makassarr beschrijft: 

Verderopp rukken vreemd gebouwde Mandarprauwen aan hun anker, het 
achterdekk hoog als de campagne van een Oostindië-vaarder, inlands van 
bouw,, maar als schoener getuigd. Vroeger waren zij talrijker en 
beheerstenn zij bijna de gehele molukse handel. Hun anachonda 
[schipper,, stuurman] was kapitein en tevens eigenaar, de moesnaits' 
warenn matrozen zonder loon, doch delend in de winst. Met de 
Westenwindd voeren zij naar de eilanden van het Oosten, naar Ambon, 
Boeroe,, Ceram, tot de verre kusten van Halmaheira en Papoea toe. 
Volgeproptt met sarongs en katoentjes, met borden en pannen, rijst, 
suikerr en petroleum, die zij ruilden tegen copra en bosprodukten. Hun 
komstt wekte de slaperige bevolking tot een kortstondige bedrijvigheid, 
eindigendd als de prauwen heen voeren, de rode zeilen gehesen en met 
gongss de luide stemmen roepend om de goede wind. [ . . . ] . Daarna 
verdreeff de KPM hen van hun plaatsen [.. . ]. 

Evenn treffend is Bebs schets van het sociale leven op het dek: 

Hett tweede-klasdek is slechts enkele meters groot, vlak voor de keuken 
enn smoorheet. [ . . . ] . Op de luiken maken de mensen het zich 
gemakkelijk,, Javaanse soldaten op weg naar het garnizoen te Ambon 
mett vrouw en kroost, jongere kerels van Boeton op reis om werk te 
zoekenn in de kajapoetih-stokerijen van Boeroe of in de klappertuinen 
langss de kust van Ceram en Halmaheira. Chinezen en Arabieren, 
Ambonesee vrouwen in haar lange, losse kabaja's, met de mannen die 
namenn dragen van alle profeten en martelaren, aartsvaders en apostelen. 
Habakuk,, Maleachi en Obednego, Jesaja, Josua en Efraïm. Ze rollen 
hunn matjes open, bollen hun kussens op en pakken hun pannetjes uil. 
Naastt elkaar in kleine groepjes, mannen, vrouwen en kinderen, met 
papegaaienn en kippen, met petroleumblikken vol rommel, etensdragers 
enn bundeltjes kleren. Langs de reling hebben de bezitters van 
veldbeddenn hun ligplaatsen opgeslagen. Op het grote middenluik zit een 
groepjee sol daten vrouwen te ruziën, meer naar voren heeft de bemanning 
haarr vaste plaats.3 

Dee reisimpressie in Het laatste huis van de wereld \s aanzienlijk beknopter. Bovendien staat 
niett de boottocht zelf, maar de aankomst op de Molukken centraal. Wanneer de boot Leksoela 
opp de zuidkust van Boeroe nadert, schrijft Beb: 

11 Moesnaits, een specifieke term in het Molukse Maleis, betekent matrozen (zie F.S.A, de Clercq Het Maleisen 
derder Molukken in Tahitu 2001. pag. 94). 
22 Beb Vuijk Duizend eilanden in Verzameld werk 1981, pag. 149. Beb suggereert dat de inheemse prauwvaart 
hett heeft afgelegd tegen de KPM. Dil is slechts ten dele waar. Lijkt de KPM in een meedogenloze 
concurrentiestrijdd in de jaren twintig de inlandse schepen te hebben verdreven, in de jaren dertig volgt een 
ommekeer.. De prauwvaart gaat op grote schaal tot motorisering over, hetgeen, samen met de lage arbeidskosten 
enn de geringe investeringsbehoefte, tot een sterke opleving van deze vorm van vervoer leidt. Aan het eind van de 
jarenn dertig bestaat nog maar 40% van de gemotoriseerde kustvaart uit KPM-schepen (zie Klein 1995, pag. 709-
710). . 
33 Beb Vuijk Duizend eilanden in Verzameld werk 1981, pag. 150 
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Leksoelaa is de eerste plaats in de Molukken die we aandoen. Hoge 
bebostee bergen en een smal blinkend strand en in de witte branding 
kleinee begroeide eilandjes, resten van een weggeslagen kust. Huizen 
liggenn half bedolven onder het vele groen en nog voor de beide ankers 
neergerateldd zijn, schiet een vloot van kleine prauwtjes op ons toe. 
Dekpassagierss met al hun barang in blikken en bundels springen op 
tegenn de slingerende buitentrap. Het rappe Maleis van Ambon, met 
Portugesee en Oud-Hollandse woorden sterk vermengd, slaat als een 
brandingg van klanken tegen ons op. [. . . ]. Tegen het strand, onhandig 
alss krabben, liggen vlerkprauwen opgetrokken, onder ketapangbomen 
[inheemsee boomsoort] die hun bladeren laten vallen. Links van de weg 
staann huizen, de gaba-gaba1 uitgebleekt van ouderdom, de atap2 van de 
dakenn verwaaid en gerafeld, een verlaten en armoedige kampong, 
gebouwdd op een zanderige, onvruchtbare grond. Daar buiten loopt de 
wegg door verwaarloosde klappertuinen langs een kleine, dichtgegroeide 
poel,, die naar krokodillen stinkt. [ . . . ] . Dit is het laatste land van de 
wereld,, nauwelijks een land, losse verspreide eilanden, achteloos 
neergeworpenn in een blauwe, brandende zee. Dor en desolaat en 
aangevretenn door bederf.3 

Hett sombere stemmingsbeeld in de laatste zinnen verdwijnt als de De Willigens, na ronding 
vann de zuidoostelijke kust van Boeroe, in Namlea aan de noordkust aankomen. Daar wacht 
henn een vrolijke ontvangst door bekenden van Fernand. Opgetogen schrijft Beb: "Het wijde 
bewegelijkee water, het lichte groene land er om heen. Leksoela was dood, hier leeft alles".4 

Omm drie uur in de middag op 11 februari 1933 komen Beb en Fernand te Namlea aan.5 Een 
mandoerr haalt hen met een prauw van de KPM-boot. 

Huis,Huis, haard en koloniale gemeenschap 

Hett huis van Beb en Fernand ligt even buiten de kampong Namlea, op nog geen vijf meter 
vann het strand, voorbij de grote witte woning van de bestuursambtenaar. Wanneer Beb direct 
naa aankomst het huis uit de verte ziet, schrijft ze in Het laatste huis van de wereld: "Een bruin 
huis,, bruin als de aarde en een groene tuin, levend en beweeglijk van de wind. Een zanderig 

11 Gaba-gaba zijn de stelen of hoofdnerven van palmbladeren die gebruikt worden voor de versteviging van 
wandenn en het dak van huizen. 
22 Atap zijn de palmbladen van de sagoboom die dienen als dakbedekking. 
11 Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 161 en 162 
44 Idem, pag. 162 
!! Ten Dam 1997, pag. 225 
66 Veel van de volgende hoofdstukken over het leven van Beb en Fernand is ontleend aan de (bewaard gebleven) 
brievenn die Beb Vuijk heeft geschreven aan haar broer en schoonzuster Wilton en Jo Vuijk en de, door de 
familiehistoricuss Ten Dam behandelde, correspondentie tussen familieleden over door Beb aan hen in (verloren 
gegane)) brieven vertelde ervaringen. Evenzeer van belang zijn geweest Bebs brieven in de jaren 1930-1940 aan 
dee literator Anthonie Donker (pseudoniem voor N. Donkersloot, later hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de 
Universiteitt van Amsterdam), de door haar gepubliceerde 'Brieven van huisvrouw op een buitenpost' in het 
MaandbladMaandblad voor de huisvrouw van Indië, afdeling Batavia (afdeling Batavia wordt hierna niet meer vermeld) 
gedurendee de periode september 1933-maart 1940, het in hei Haarlems dagblad gepubliceerde feuilleton 'In het 
laatstee huis van de wereld: brieven uil de Molukken door Beb Vuyk' (verschenen tussen 14-10 en 4-11-1937 
tijdenss een verlof in Nederland), haar twee in De Indische courant verschenen terugblikken 'Indië en mijn werk: 
Dee buitenbezittingen zijn van een andere wereld' en 'Vacantie op Boeroe' (verschenen respectievelijk 31-5 en 
25-6-1941)) alsmede Bebs autobiografische boeken over haar leven op Boeroe, Het laatste huis van de wereld 
(1939)) en Het hout van Bara (1947), hier aangehaald uit het in 1981 verschenen Verzameld werk. 
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padd en onder lage antjakbomen [wilde vijgenboom] en rood ketapangloof een breed, licht 
strandd en achter vermoeiend blauw water een donkere streep aan de overkant, de mangrove 
bossenn aan het strand en het groen en blauw van de bergen er achter".1 De muren van het huis 
bestaann aan de onderkant uit ongeveer tachtig centimeter opgemetseld koraalsteen met 
daarbovenn gaba gaba. Het dak is van atap. Om de twee meter zijn de muren versterkt met 
ijzerhoutenn spijlen. De smalle, hoge ramen hebben geen glas, maar luiken. Vormgeving en 
materiaalgebruikk maken het huis koel en donker. Aan de voorkant is, bijna in de vorm van een 
vierkant,, een galerij uitgespaard. 

Minn of meer door de financiële nood gedwongen richt Beb het huis sober in. 
Vanwegee de hoge vrachtprijzen van de ICPM hebben de De Willigens slechts het hoogst 
noodzakelijkee meubilair uit Java meegenomen: twee rotanstoelen en het bed.2 Dezelfde 
scheepvaartmaatschappijj is er debet aan dat, tot Bebs ergernis, tijdens de overtocht van de 
nogall wat kapot is gegaan.3 Op Ambon hebben ze vier stoelen en een kast van het 
allergoedkoopstee hout gekocht. De Chinese meubelmaker verbieden ze de meubels te 
politoeren.. Dat is Beb te goedkoop. Ze schildert het ameublement rood. De djatihouten 
pakkisten,, waarin de spullen tijdens de bootreis zijn vervoerd, worden tot open kasten 
vertimmerd.. Het resultaat van Bebs afwijkende opvatting over de inrichting van het huis mag 
err zijn. Tevreden roept ze uil: "Ons effen geel eetservies zal alleraardigst staan in een open 
kast.. En wat zal al dat rood prachtig uitkomen tegen het witte muurtje, de glanzende, bruine 
gabaa gaba en het bijna zwarte ijzerhout van balken en houtwerk".4 

Dee grond van Femands kajoe-poetihplantage krijgt zijn vader in 1918 in 
erfpacht.55 Het perceel wordt aangeduid met de naam Manniwel en heeft een omvang van 59 
bouw,, ongeveer 42 hectare.6 Opvallend is dat deze in het grondregister aangegeven omvang 
nogall afwijkt van de omvang die Beb aangeeft in Het laatste huis van de werelden enkele 
interviewss uit de jaren '70 en '80. Daar noemt zij een oppervlakte van 850 hectare, ongeveer 
hett twintigvoudige.7 Overigens bezit niet alleen Fernands vader, maar ook zijn moeder grond. 
Inn het 'doesongregister'8 van de Molukken wordt A. Limba ("echtgenote van De Willigen") 
alss eigenaresse vermeld van de doesong 'Lattar', gelegen in kampong Roematiga aan de 
noordelijkee kant van de binnenbaai van Ambon.9 Ook ten aanzien van het grondbezit op 
Ambonn suggereert Beb meer dan feitelijk het geval is: zij spreekt in een interview over 
'gronden'' van haar schoonouders op Ambon. Er is maar sprake van één stuk grond, waarvan 
dee omvang overigens niet nader wordt aangegeven. Een aardige bijzonderheid is dat Beb 
spoedigg na haar aankomst op Boeroe zelf ook 'grondbezitster' wordt, een uitdrukking van 

11 Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 163 
** Beb Vuijk 'In het laatste huis van de wereld: brieven uit de Molukken door Beb Vuyk' Haarlems dagblad 16-
10-1937 7 
'Tenn Dam 1997, pag. 226 
44 Idem 

MemorieMemorie van Overgave van Gouverneur L.H. W. Van Sandick 1926, Hoofdstuk VII bijlage Ia pag. 1. De 
oorspronkelijkee erfpachtaanvraag is verloren gegaan. Vermoedelijk hebben zich in het karakter van het 
'grondbezit'' van de De Willigens in het begin van de twintigste eeuw wijzigingen voorgedaan als gevolg van een 
veranderingg in de algemene aard van (grond-)exploitatie in de kajoe-poetih op Boeroe (zie voor een nadere 
uiteenzettingg hierover bijlage 3). 
** Een bouw is een oude Javaanse oppervlakte van circa 71 are of 7100 m2 

Eenn mogelijke verklaring dat het grondbezit in latere jaren is uitgebreid lijkt niet waarschijnlijk. Geen van de 
anderee erfpachtpercelen voor de winning van kajoe-poetih heeft blijkens het hiervoor, in de Memorie van 
OvergaveOvergave van Gouverneur L.H. W. Van Sandick vermelde, grondregister een grotere omvang dan 127 bouw. Aan 
hett einde van de twintiger jaren is er bovendien een recessie in de kajoe-poetihwinning welke geen stimulans zal 
zijnn geweest om de perceelomvang uit te breiden. 
MM Doesongs (in de huidige Indonesische spelling dusun) zijn gronden met een meerjarige aanplant of gewassen. 
Inn Nederland zou men van tuinen en/of boomgaarden spreken. Het gaat vooral om kruidnagel-, klapper- en 
bananenruinen.. In het doesongregister is niet de omvang en wijze van gebruik vermeld. 
** Memorie van Overgave van gouverneur van Sandick 1926, Hoofdstuk VII bijlage III pag. L. 
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Bebss economische zelfstandigheid binnen de op huwelijkse voorwaarden gesloten verbintenis 
tussenn haar en Femand. Bij besluit van 31 juli 1933 krijgt ze in Namlea een stuk domeingrond 
inn huur van 1 hectare tegen de somma van f 11,24.' Op dit perceel doelt Beb vermoedelijk als 
zee in haar tweede autobiografische boek over haar leven op Boeroe, Het hout van Bara, 
schrijftt over de klappertuin aan de overkant van de baai waaraan de De Willigens wonen.2 

Wederomm geeft ze in het boek geen juiste voorstelling van de omvang. Gesproken wordt over 
500 bouw, ongeveer 35 hectare. Nog weer later, bij besluit van 2 februari 1939, wordt ze 
erfpachtsterr van 2000 vierkante meter rondom het woonhuis van de De Willigens.4 Het is 
onduidelijkk waarom Beb, die nooit expliciet melding heeft gemaakt van haar status als 
'grondbezitster,, voortdurend een onjuiste voorstelling van zaken geeft over de omvang van 
hett grondbezit van de De Willigens en haarzelf. Is het haar onbekendheid met de verschillen 
tussenn Indische en Hollandse oppervlaktematen? Of de behoefte de werkelijkheid 'mooier' 
voorr te stellen? 

Fernandss vader is in 1926 één van de twee Europese ondernemers op Boeroe. Uit 
Bebss beschrijving in Het laatste huis van de wereld komt hij naar voren als een man met 
gezagg en aanzien op het eiland. Hij wordt aangesproken met Bapak Kaptein ['Vader 
kapitein']] en Toean Tandjong ('Heer van de Kaap'). Femand en Beb worden de Sinjo en 
Nonniee Tandjong genoemd {'Jongeheer en Jongedame van de Kaap')- Niet zonder trots vertelt 
Bebb over Frank de Willigen. Hij is raadgever, steun en toeverlaat van de bevolking in 
moeilijkee tijden en kwesties, naar het schijnt machtiger dan de inlandse hoofden of de 
bestuursambtenaar:: bijna de pater familias van het eiland.5 Hij heeft een positie met een 
onmiskenbaree autoriteit en macht, met daaraan ook verbonden de rol van weldoener en 
beschermheer. . 

Dee andere ondernemer is G.J. Stubs, die een erfpacht en concessie heeft voor 
houtkapp en de winning van damar. Van de in 1926 vierentwintig uitgegeven erfpachten en 
concessiess voor kajoe-poetih zijn er drieëntwintig in handen van Chinezen en Arabieren. 
Enkelenn van hen hebben meerdere, soms zelfs vier, concessies en/of erfpachten.6 Zonder 
overdrijvingg kan worden gesteld dat het economische leven op Boeroe wordt gedomineerd 
doorr vreemdelingen. Overigens spelen al vanaf de achttiende eeuw de Chinezen en Arabieren 
inn de gehele Molukse archipel een vooraanstaande rol op economisch terrein. Bij deze 
bevolkingsgroepp staat de inheemse bevolking vaak zwaar in het krediet.7 

Evenalss bij de in het hoofdstuk 'Boeroe' vermelde damarconcesssies is over de 
kajoe-poetihondernemingenn onder de bevolking altijd veel te doen geweest. In memories van 
overgavee wordt een aantal malen opgemerkt dat de concessionarissen zich gedragen als de 
eigenaarr van de grond en de inheemse bewoners ervan verjagen, een eigenmachtig en 
onwettigg optreden omdat met het verlenen van een concessie niet het bezits- of gebruiksrecht 
vann de bevolking op grond vervalt. Behalve conflicten met de bevolking hebben 
concessionarissenn ook onderling gekrakeel over de afbakening van de percelen. Al deze 

11 Overeenkomst van Huur en Verhuur van Gouvemementsdomeingrond in het Gouvernement der Molukken 
besluitt No 6/1933, 31-7-1933. ON (doos 2464) 
22 Beb Vuijk Het hout van Bara in Verzameld werk 1981. pag. 270-271 

Inn de passage van Het hout van Bara vermeldt Beb ook het bezit van een bij de woning gelegen klappertuin van 
1000 bouw, ongeveer 70 hectare, een onwaarschijnlijke omvang voor een tuin bij de woning. 

44 Overeenkomst van huur en verhuur van Landsdomein, nummer 57, d.d 2-2-1939, ON (doos 2464) 
"" Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld'm Verzameld werk 1981, pag. 173 
bb Memorie van Overga\'e van Gouverneur L.H. W van Sandick 1926, Hoofdstuk VII bijlage Ha 
'' ZieBroersma 1934, pag. 12. 17, 26 en 42.. Illustratief is dat vrijwel de gehele handel in kopra, het belangrijkste 
productt van de Grote Oost, in handen is van Chinezen. Zij kopen de kopra van de plaatselijke bevolking. 
Vanwegee ontvangen voorschotten staat deze zwaar in de schuld bij de Chinees. De Chinese handelaar krijgt zijn 
inkomstenn niet zozeer door de bevolking te lage prijzen voor de kopra te betalen maar uit de interest op de door 
hemm verstrekte voorschotten, die feitelijk nooit worden afgelost (zie De Boeren Westermann 1941. pag. 244-
248). . 
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onenigheidd mondt vrijwel elk jaar uit in onderlinge wraakoefeningen door het in brand steken 
vann kajoe-poetihbossen. In 1930 grijpt het BB in deze situatie van anarchie eindelijk in met 
hett tijdelijk niet verlengen van concessies. 

Inn het begin na hun aankomst zijn Beb en Femand druk met het kennismaken 
mett oude bekenden van Frank de Willigen: Arabische en Chinese handelaren, inlandse 
hoofdenn en oude bedienden.2 Geheel volgens de koloniale etiquette brengen ze één van de 
eerstee avonden ook een bezoek aan de bestuursambtenaar, met de militaire commandant de 
enigee andere Europeaan in Namlea.3 Het contact verloopt stroef. Als Fernand tijdens de 
kennismakingg informeert naar het reilen en zeilen van de kajoe-poetihwinning op het eiland, 
gaatt de gezaghebber er nauwelijks op in. Een paar dagen later op het strand ontwijkt hij de De 
Willigens.. Tijdens een bezoek aan het kantoor van de gezaghebber, waar Femand 
gronddocumentenn wil inzien, vraagt de gezaghebber: "Wat wenst U, dat ik voor U zal doen?", 
waaropp Fernand verbaasd antwoordt: "U hoeft niets voor mij te doen. Ik kom slechts om 
verschillendee informaties".4 Waarom de vraag van de bestuursambtenaar verbazing wekt bij 
Fernandd is niet duidelijk. Behalve als een mogelijke toespeling op een incorrect 
overheidshandelen,, kan de opmerking ook opgevat worden als een gebruikelijke 
beleefdheidsfrase.. Beb verbindt het optreden van de gezaghebber evenwel met de 
opmerkingenn die zij de volgende tijd over de gezaghebber hoort. Zij verneemt dat de 
gezaghebberr en Chinese en Arabische handelaren elkaar over en weer diensten bewijzen. 
Voordall ze meer duidelijkheid over 's mans handelswijze krijgt, wordt hij overgeplaatst. Met 
zijnn opvolger, waarover Beb in Het laatste huis van de wereld niet rept, kunnen de De 
Willigenss het goed vinden.5 

Mett de tijdens de aankomst van de De Willigens in functie zijnde plaatselijk 
militairee commandant, een luitenant, is de relatie aanzienlijk beter. De reden is dat "hij de 

11 Ook het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap meldt in 1908 dat zich elk jaar in de maanden oktober en 
novemberr reusachtige branden in de kajoe-poetihbossen voordoen. Dit maakt de verwerking van de jonge kajoe-
poetihh bladeren maandenlang onmogelijk, terwijl juist de jonge blaadjes de meeste olie opleveren (Heyne 1927, 
pag.1200) ) 
11 Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 173. Naar aanleiding van de 
ontmoetingg met inlandse hoofden geeft Beb een korte historische schets van de, tijdens en na de Temataanse 
bezettingg van Boeroe, gegroeide verhoudingen tussen de oorspronkelijke Alfoerse bevolking en nieuwkomers 
vann andere eilanden (Boetonnezen, Soelanezen etc). De geschiedenis die zij vertelt komt overeen met wat 
historischee bronnen hierover vermelden, op één uitzondering. Hel door Beb genoemde Alfoerse hoofd de 
'Hinolong'' is in geen enkele publicatie terug te vinden. 
33 In juridische zin worden alle blanken en hun Indo-europese voor de wet erkende afstammelingen in 
Nederlands-Indiëë aangeduid als Europeanen. Dit vanwege de omstandigheid dat voor de twintigste eeuw ook 
veell personen uit andere Europese landen zich in de kolonie hebben gevestigd. Opvallend is dat Beb nergens 
meldingg maakt van de eerder vermelde andere Europese ondernemer Stubs. Is deze ten tijde van Bebs komst niet 
meerr actief? Of verblijft hij elders en heeft een inheemse opzichter de leiding over de onderneming? 
44 Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld'm Verzameld werk 1981, pag. 178 
55 Over deze opvolger, L.J. Huizinga, die gezaghebber is tot 30-5-1934, schrijft Fernand in het. door hem in 1947 
opgestelde,, rapport "Verslag Kajoepoetihonderzoek op het eiland Boeroe in opdracht van de Dienst v.h. 
Boswezenn augustus t/m november 1946' lovende woorden (zie voor dit rapport verder hoofdstuk 'Fernand op 
Boeroe').. Op hem doelt Beb waarschijnlijk als zij het recent plaatsgevonden vertrek van een vegetarische 
gezaghebberr beschrijft in 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van 
IndiëIndië april 1935, pag. 294-295. 
Overr het verloop van gezagsdragers maakt Beb overigens in een brief aan N. Donkersloot (Namlea, 29-7-1934) 
eenn merkwaardige opmerking: "In het jaar dal we hier zitten zijn we reeds aan de vierde luitenanten de vijfde 
gezaghebberr toe. Voor ons is dat tenminste nog een heele afwisseling". Een dergelijk ras tempo in wisseling van 
dee wacht moet alleen al om fysieke en logistieke redenen onwaarschijnlijk worden geacht. Ook Bronnen 
betreffendebetreffende de Midden-Molukken 1900-1942 1997. dl IV. pag. 50 staven Bebs opmerking niet voor zover het de 
civielee gezaghebbers op Boeroe betreft (de militaire gezagdragers op Boeroe worden in dit boek niet vermeld). 
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typisch-Indischee levenshouding mist".1 Wat Beb hiermee bedoelt geeft ze direct 
daaropvolgendd aan in een observatie van het koloniale leven, wellicht één van de scherpste uit 
dee Indisch-Nederlandse literatuur: 

Vrijwell iedereen die in Indié' aankomt met het doel hier een werkkring 
tee vinden, is reeds begonnen te veranderen. De bescheiden man die zich 
tee Genua heeft ingescheept, is vele graden belangrijker geworden, 
wanneerr hij te Priok [de haven van Batavia] aan wal stapt. Het is een 
oxydatieprocess van de ziel, waaraan geen mens ontkomt. [ . . . ] . 
Driehonderdd jaar lang is iedere nieuweling bij aankomst in Indië 
automatischh hoofdman geworden, een leider, een zeer belangrijk 
persoon.. Op het moment dat hij Europa verliet is hij Europeaan 
geworden.. Maar op de Buitenbezittingen, in de rubbertuinen van Deli, 
langss de rivieren van Borneo, op de hete dorre eilanden in de Molukse 
zeeën,, achter de muskietenmoerassen van Nieuw-Guinea is nog iedere 
Europeaann een vertegenwoordiger van het Gezag, mens en symbool 
tegelijkk en dit symbolisme wordt de meesten fataal. Op deze plaatsen is 
dee belangrijkheid van de Europeaan omgekeerd evenredig aan het 
aantall en waar dit tot een of twee teruggelopen is, wordt het gevaarlijke 
oxydatieprocess zeer versneld. [ . . . ] . Hoe eenvoudiger het milieu is 
waaruitt hij komt en hoe geringer zijn ontwikkeling, hoe sneller het 
verloop,, [. .. ] indien zijn zelfkritiek zwijgt is er niemand die kritiek 
uitoefentt op zijn daden. [ . . . ] . Geen vriend raadt hem, geen vijand 
hoontt openlijk zijn dwaasheid. Eenzaam is hij onder duizenden, die als 
eenn vorst tegen hem opzien. [ . . . ] . Slechts enkelen zijn door hun 
aanlegg en karakter voorbeschikt om het invreten van hun eigen 
hoogwaardigheidd te doorstaan.2 

Inn zijn nuchterheid en scherpte is deze typering pregnanter dan de met woede en sarcasme 
overladenn karakteriseringen van koloniale Nederlanders in het in 1900 verschenen boek Het 
levenleven in Nederlandsch-Indië van Bas Veth. Ook in een brief aan Anthonie Donker medio 
19344 is Beb niet zuinig met commentaar op haar Europese omgeving. De literaire 
ontwikkelingg van gezaghebbers en luitenants "is ongeveer die van een dienstmeisje [ , . . ] . Plat 
gezegdd loopt echter door de meesten een streep, de helft is aan de drank, tenminste zo zou je 
datt in Holland opvatten, hier zegje, hij lust graag een biertje".3 In haar rubriek in het 
MaandbladMaandblad voor de huisvrouw in Indië in die jaren laat ze wijselijk de typering van het 
kolonialee milieu buiten beschouwing, ongetwijfeld omdat het conservatieve lezerspubliek van 
hett huisvrouwenblad haar dat niet in dank zou hebben afgenomen. En het zou wellicht 
consequentiess hebben gehad op de positie van de De Willigens. 

11 Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 179. Overigens heeft ze met een andere 
luitenant,, vermoedelijk de voorganger van de hier bedoelde, wel een. niet in Het laatste huis van de wereld 
beschreven,, conflict gehad. In een brief van april 1934 aan haar broer en schoonzuster merkt Beb op dat, als 
Fernandd en zij terugkomen van een uitje naar Ambon, ze de nieuwe luitenant tegenkomen van wie ze horen dat 
dee oude luitenantsfamilie "waar we hevig ruzie mee hadden overgeplaatst was. Gisteren (23/4) hebben de 
verwoestingg en het bederf Namlea verlaten, de nieuwe luitenant is een reuze kerel" (Brief Beb Vuijk aan W. en 
J.. Vuijk (Namlea 24-4-1934)). Uit het hiervoor vermelde over wisselingen in het burgerlijke en militaire bestuur 
kann worden afgeleid dat Beb in Het laatste huis van de wereld niet de verhouding van de De Willigens met de 
opeenvolgendee gezagsdragers beschrijft. Mei andere woorden in dil 'autobiografische' werk is het fictionele 
arrangementt niet geschuwd. Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 'Het laatste huis van dewereld', 
22 Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981. pag. 179-180 
33 Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 29-7-1934). 
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Bebss typering van het koloniale milieu roept direct de vraag op of zijzelf tot de "slechts 
enkelen"" behoorde bij wie het oxidatieproces niet heeft plaatsgevonden. Jammer is dat er geen 
getuigenissenn van derden zijn over Bebs eigen gedrag in de kolonie. We moeten het doen met 
haarr eigen retrospectieve opmerkingen. In haar interviews uit de jaren zeventig en tachtig gaat 
zijj regelmatig prat op haar weinig 'koloniale1 en ongedwongen omgang met de bevolking. In 
19844 verklaart ze onder meer: 

Wijj leefden op Boeroe niet als Europeanen, die vreemdelingen, maar 
alss mensen die eindelijk teruggekomen waren in hun eigen streek 
[ . . . ] .. Europeanen leefden in Indië in een soort enclave. Ze hadden wel 
zakelijkee contacten met bedienden, koelies en klerken [ . . . ] , maar 
hoogstt zelden sociale contacten met deze mensen [ . . . ] . In Boeroe 
leefdenn wij zoals je in Nederland in een klein dorp leeft. Je neemt deel 
aann alle dorpsactiviteiten.[. . . ]. We waren bevriend met de Javaanse 
dokter,, met de Ambonese jachtopziener, met de Bandanese klerk van 
hett postkantoor [ . . . ] . We jaagden op herten en wilde zwijnen met de 
Alfoersee stammen [ . . . ] . 

Bijj andere gelegenheden duidt ze de sociale verhoudingen echter ook op een andere manier: 
"Gezienn over een tijdsafstand van vijftig jaar was onze positie op Boeroe meer feodaal dan 
koloniaal".22 Als Beb in weer een ander vraaggesprek opmerkt dat zij op Boeroe gewoon 
omgingg met de inlanders, lief en leed met hen deelt en met hen slaapt als ze op reis gaat, voegt 
zee er aan toe dat haar zoontjes wel met 'toean' worden aangesproken en vervolgens: "Feodale 
verhoudingenn bestonden dus wel".3 Zonder het zich misschien zelfbewust te zijn geweest, 
geeftt ze in Het laatste huis van de wereld een voorbeeld van een 'feodaal' gekleurde relatie 
bijj de beschrijving van de band tussen Femands vader en de figuur Heintje. De laatste is een 
Ambonesee vriend van Frank de Willigen, die hem helpt bij de opbouw van de plantage. Ze 
doenn alles samen, Heintje wijkt niet van Franks zijde. Maar hij is en blijft afhankelijk van de 
toean:: kompaan, maar ook schildknaap en knecht. Beb geeft met haar karakteriseringen aan 
datt de 'gewone' omgang met de inheemse bevolking plaatsvindt vanuit een ander, een 'meer 
enn beter1 zijn. Er is geen gelijkwaardigheid tussen de De Willigens en het hen omringende 
socialee milieu. Een parallel van een dergelijke verhouding is het 'gewone en spontane1 

optredenn van de burgemeestersvrouw onder een dorpsbevolking. Veelzeggend is dat, zoals 
Bebb zelf opmerkt, het besef van het min of meer feodale karakter van de verhoudingen pas op 
lateree leeftijd bij haar is doorgedrongen. 

HuisvrouwHuisvrouw op Boeroe 

Bebb stort zich op de tuin bij het huis, met zijn oppervlakte van een hectare naar Hollandse 
begrippenn nauwelijks meer een tuin te noemen. Ze doet het met liefde én beleid, zo blijkt uit 
dee rubriek 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost1, die zij vanaf september 1933 voor 

11 Interview Beb Vuijk door Cees Veltman HN magazine 25-2-1984, In soortgelijke bewoordingen laat ze zich uit 
inn hel Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985)pag. 2-13 en het Interview 
Bebb Vuijk door Jan Verstappen De nieuwe linie 17-12 en 26-12-1973 
22 Beb Vuijk Reis naar het vaderland in de verte 1990. pag. 70. Vrijwel dezelfde opmerking maakt ze in haar 
verhaall 'De uittocht7 Tweede ronde 9 (1985) pag. 37-44 (later opgenomen in Kampdagboeken 1989, pag. 14) en 
hett Radio-interview Beb Vuijk BRT 17 en 24-12-1985. 
11 Interview Beb Vuijk door Jan Verstappen De nieuwe linie 19-12 en 26-12-1973 
44 Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-12 en 24-12-1985 
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hett Maanblad voor de huisvrouw van Indië schrijft. De tuin op de Molukken is veelal een 
rommeligg gebeuren met her en der groeiende vruchtbomen, mais en aardvruchten. De 
vruchtenn wekken een bijna lyrische verrukking bij Beb op. Ze mist evenwel groenten. Deze 
zijnn ook niet te krijgen op het eiland. Direct de morgen na de aankomst zaait ze al spinazie, 
diee drie weken daama tot haar grote vreugde geoogst kan worden. De tuinontginning wordt 
voortvarendd ter hand genomen. De grond wordt omgeploegd en tuinbedden aangelegd, waarin 
eenn grote variëteit aan groenten wordt gezaaid: behalve de spinazie ook selderij, peterselie, 
komkommer,, chinese kool en sesawi poetih (mosterdzaadplant). 

Eindd april vertrekt Beb naar Ambon om te bevallen. Vergezeld van Femand 
maaktt ze de tien uur durende overtocht van tachtig zeemijlen (honderddertig kilometer) in een 
prauw,, wel erg oncomfortabele omstandigheden voor een hoogzwangere vrouw. Beb gaat 
logerenn bij een vriendin van een vroegere directrice van de SOG. De bedoeling is dat ze in 
eenn kliniek bevalt, maar haar gastvrouw raadt dit af vanwege het slechte eten en de vervuiling 
daar.. Beb besluit dan op het logeeradres te bevallen, wel met doktershulp en omringd door de 
goedee zorgen van de vrouw des huizes.2 Op 17 mei wordt haar zoon Hans Christiaan geboren, 
genoemdd naar de Deense sprookjesschrijver Hans Christiaan Andersen. De bevalling verloopt 
buitengewoonn voorspoedig. De weeën zijn nauwelijks begonnen of het kind is er al. Blij 
schrijftt Beb: "Zeventien mei hebben wij een zoon gekregen, een bijzonder sterk en gezond 
kind.. We hebben wel een heleboel pech gehad dit jaar, maar met de jongen boffen we 
geweldigg en dat is toch het voornaamste, want wat zouden we met een ziek kindje moeten 
beginnenn in dit primitieve land, waar je ziek wordt, dood gaat of beter wordt zonder dokter, 
alleenn met de hulp van Onzen Lieven Heer, custosolie en kinine".3 In deze passage geeft Beb 
all een vooraankondiging van de angsten, die het ontbreken van een goede medische zorg bij 
haarr kan oproepen. De week na de bevalling is Beb zo ongedurig in bed dat de dokter haar 
laatt vastbinden en de boeken bij haar laat weghalen. Op 3 juli keren Beb en Fernand terug 
naarr huis. 

Bebb is een gelukkige moeder. Hans Christiaan, bij de geboorte al met 8 acht pond 
enn zestig gram flink uit de kluiten gewassen, groeit als kool en is na een maand al uit zijn 
kleertjess gegroeid. Hij lijkt 'een aardje naar zijn moertje' te hebben, want aan haar broer en 
schoonzusterr schrijft ze: "Bar beweeglijk en reuze driftkop, maar hij huilt alleen om een 
reden".. Ook in haar latere brieven aan het thuisfront is Beb een trotse en liefdevolle moeder, 
diee met smaak over de wederwaardigheden en de eetlust van haar zoontje verhaalt. Na een 
jaarr wordt, nogal bijzonder voor die tijd, door een vriend van Fernand een filmpje van Hans 
gemaakt.. Beb en Fernand zijn bij het eerste keer afdraaien van het filmpje zo zenuwachtig dal 
zee het filmpje niet helemaal goed hebben kunnen zien. De nacht voor de vertoning kunnen ze 
err zelfs niet van slapen.5 De naweeën van de geboorte van Bebs zoon doen zich overigens in 
dee loop van 1933 nog gelden. Beb wordt erg mager, mede door de grote dorst van de jonge 
spruit. . 

Terugg op Boeroe kan van de groenten gesmuld worden. De enorme 
verscheidenheidd aan groenten, een ongekend verschijnsel op het eiland, trekt ook de aandacht 
vann de Chinese handelaren. Zij kopen vrijwel alle chinese kool op. En Beb, niet zonder 
geldzorgen,, merkt verheugd op: "Alleen de verkoop van de petsai [chinese kool] bracht ons 

11 Alinea ontleend aan 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië 
dec.. 1933, pag. 55-57. Een tuin van een hectare is niet gering. Overdrijft Beb de omvang van de tuin. zoals ze dat 
ookk doet ten aanzien van het eerder vermelde grondbezit? 
11 Ten Dam 1997, pag. 228 
11 Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 2-7-1933) 
44 Brief Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Namlea 25-6-1933) 
'Tenn Dam 1997. pag, 231. Het filmpje bevindt zich in het familiearchief. 
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all zoveel op als de geheele aanleg van de bedden gekost had". Met nog meer energie stort ze 
zichh op de tuin. Groenbemesters, stalmest en kunstmest worden ingezet om de opbrengst te 
vergrotenn en het assortiment wordt uitgebreid met onder meer bieten en boerenkool. De 
groentenn worden verkocht aan boord van de schepen die Namlea aandoen. Beb denkt erover 
haarr producten, in het bijzonder de tomaten, ook op de markt van Ambon te brengen. De tuin 
levertt zoveel op dat zij "deze maand voor het eerst geen blandja-geld [huishoudgeld] noodig 
[had],, kon alles uit de dagelijksche overschotten van den groenteverkoop betalen".2 Toch 
looptt niet alles op rolletjes: "Van groenten verbouw hebben de menschen hier absoluut geen 
idee.. Aangelegde bedden, kweekbedden, groenbemesters wekten hun grootste verbazing op". 
Verderr vinden de Boeroenezen het dieven van planten dwaas. Gelukkig kan Fernand de 
nodigee tijd vrijmaken om toezicht op het tuinwerk te houden. Met een mengeling van ergernis 
enn ironie vertelt Beb anekdotisch dat tijdens een ogenblik afwezigheid van Femand de 
tuinjongenn de groenteplantjes wiedt en het onkruid zorgvuldig laat staan. 

Hett personeel is niet de enige bron van zorg. Ook allerlei ongedierte als slakken, 
mierenn en rupsen, vormen een voortdurende bedreiging voor Bebs trots. Aan het einde van 
haarr 'tuinexposé' komt de huisvrouw en huishoudlerares om de hoek kijken als zij opmerkt: 
"Zooo is de tuin onze trots en onze zorg, want er zijn zeer veel vijanden. Veel werk is er aan. 
maarr ook zeer veel voldoening, zeker niet in het minst in het feit, dat het zorgen voor de 
noodigee afwisseling in de maaltijden er belangrijk gemakkelijker door is geworden".4 Bebs 
tuininspanningenn beklijven evenwel niet. In de volgende 'Brieven van een huisvrouw op een 
buitenpost'' uit mei 1934 wordt er nauwelijks meer over gerept. Alleen wordt (weer) vermeld 
datt de groenten uit de tuin voor de (brood-)nodige variatie in de maaltijd zorgen. Een jaar 
laterr komt in het huisvrouwenblad de aap uit de mouw. De tuin is in feite een mislukking 
geworden,, omdat de grond toch te onvruchtbaar is en het klimaat met de droge winden te 
heet. . 

Dee zorg voor de tuin is bij Beb van het begin af verbonden met een ander 
probleemm dat haar voortdurend bezig houdt, namelijk de samenstelling van de maaltijd. 
Herhaaldelijkk wordt hieraan in de 'Brieven van een huisvrouw op eenn buitenpost' aandacht 
besteed.. Aardappelen zijn erg duur, vlees is maar eenmaal in de maand te krijgen "tenzij de 
jachtt wat oplevert of een kip geslacht wordt"." Beb en Fernand zijn voornamelijk aangewezen 
opp rijst en vis. Maar soms is ook de vis schaars. Dan gaat het echtpaar er zelf op uit om vis te 
vangen.. Dat gebeurt 's avonds bij zonsondergang voordat de landwind opsteekt. Beb weet 
zo'nn avondlijke vistocht schitterend te beschrijven: 

Jee weet niet waar je kijken moet, boven je naar de rood en goud en 
paarsenn hemel of beneden je naar de zeetuinen, waar tusschen het roode 
orgelpijpkoraall de oranje en groene kleine visschjes heen en weer 
schieten,, en hel water zoo helder en rimpelloos is, dat je je eigen 
schaduww ziet bewegen over het lichte zand. [ . . . ] . Een uur na 
zonsondergangg steekt de 'siboesiboe', de landwind op, een woelige 
windd die de baai onrustig maakt, zoodat de vlerken van de prauw om de 
beurtenn tegen het water slaan. Tegen achten gaan we naar huis, zeilend 
mett de siboesiboe of als de wind laat is pagaaiend, terwijl onze oude 
mandoerr om de wind fluit. Soms trekt de maan een blinkend wit pad. 

'' Beb Vuijk 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost* Maandblad voor de huisvrouw van ïndië dec. 1933. 
pag.. 55-57 
:: Idem 
'idem m 
xx Idem 
ss Idem. mei 1934. pag. 234-236 
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lichtendd en koud als onbereden ijs, maar de feestelijkste thuisvaart 
genietenn we in de donkere nachten zonder maan en zonder sterren, doch 
mett een lichtende zee, waar de visschen snelle sporen in stippelen, de 
vlerkenn van de prauw en de pagaaien zilveren druppels in slaan en je 
vooroverr gebogen over het zwarte water in de donkere onderzeesche 
zalenn tienduizend Kerstboomen stralen ziet.1 

Haarr man zorgt bij tijd en wijle voor vlees door met Alfoeren uit het binnenland aan de 
overkantt van de baai te gaan jagen. Bij de eerste jachtpartij van Feraand is Beb voor het eerst 
'ss nachts alleen. Wanneer zij 's avonds op de open achtergalerij zit, met Hans Christiaan aan 
haarr borst, geeft zij uitdrukking aan haar romantische stemming: "Er is een gemeenschap in 
gedichten,, een verbondenheid in eenzaamheid, die boven de woorden uitstijgt en troost als 
muziek.. Ik lees hardop Rilke: In diesem Dorfe steht das letzte Haus, so einsam wie das letzte 
Hauss der Welt".2 Voor het eerst geeft Beb te kennen dat ze ook minder gelukkige momenten 
heeftt op Boeroe: "De thuiskomst na zo'n tocht [jacht] is bijzonder vreugdevol, want voor mij 
warenn deze vijf dagen extra [cursiveringg auteur] eenzaam, vooral in den eersten tijd, toen ik 
nogg geen Maleisch sprak".3 

Wanneerr het jagen achter de rug is, kent het huis de bedrijvigheid van een 
slagerij:: het vlees moet worden klaargemaakt, gedroogd en geconserveerd. Niet alleen de 
'gewone'' maaltijd heeft de voortdurende aandacht, ook de ingrediënten en de bereiding van 
allerleii zoete en hartige Ambonese lekkernijen, de voedzame 'snack' tussen de rijsttafel van 
halféénn en het avondeten van acht uur, worden uitgebreid beschreven.4 Beb kookt, nogal 
ongebruikelijkk voor een blanke huisvrouw in de kolonie, de warme maaltijd zelf, 
noodgedwongenn want evenals de tuinjongens zijn de keukenhulpen niet het meest 
vakbekwamee personeel: "Hollandsch eten heb ik haar geleerd, maar telkens doet ze [de 
keukenhulp]] het fout en van de Javaansche rijsttafel heeft ze geen benul, want hier eten de 
menschenn sago".6 

Eenn andere afleiding is de maandelijkse komst van de KPM-boot. In vrijwel 
identiekee bewoordingen vertelt Beb er over in 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' 
vann februari 1935 en in Het laatste huis van de wereld: "Het is de grootste, belangrijkste dag 
vann de maand. [ . . . ] . We gaan er eten, we krijgen bezoek, een dag behoren wij ook tot de 
wereld.. Nauwelijks hebben wij de ankerketting horen rammelen of wij vliegen naar de 
badkamer,, om met de eerste motor aan boord te kunnen gaan". De belangrijke sociale functie 
vann het schip wordt bevestigd door een andere, niet geheel onbevooroordeelde bron, de K.PM 
zelf: : 

11 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad vaar de huisvrouw van Indië mei 1934, pag. 234-
236.. De passage over de visvangst is met een aantal kleine wijzigingen, ook terug te vinden in Het laatste huis 
vanvan de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 207-208. De term 'oude mandoer' is bijvoorbeeld hierin vervangen 
doorr de romanfiguur 'Heintje1 en 'Kerstbomen' door 'kaarsen'. 
22 Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 204-205 
33 Beb Vuijk 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië mei 1934, 
pag.. 234-235 
44 Idem, juli 1934, pag. 325-326 
55 De koloniale vrouw des huizes belast zich met de dagelijkse samenstelling en de inkopen voor de maaltijd, het 
kokenn zelf wordt overgelaten aan de bedienden. 
66 Brief Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Namlea 9-2-1935) 

Bebb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 219. zie ook 'Brieven van een 
huisvrouww op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië feb. 1935, pag. 175-177. In een eerdere 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' (juli 1934, pag. 325-326) wordt de aankomst van de KPM-boot 
inn neutrale zin vermeld. 
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Overall op de tallooze afgelegen eilandjes en eilanden van de Groote 
Oostt [. .. ] waar de verbindingen over land nog moeilijk of onmogelijk 
zijn,, waar [.. . ] met recht de zee is die verbindt, en het land dat 
scheidt,, daar overal brengen de schepen der K.P.M, de verbinding tot 
stand.. Voor bestuursambtenaar, handelsagent en bevolking 
bewerkstelligenn zij in hun geregelde maandelijksche, 
halfmaandelijkschee of wekelijksche komst het contact met de 
buitenwereldd [.. . ] post brengend, couranten en nieuws, en de 
onontbeerlijkee provisiën en Westersche artikelen, en weghalend de aan 
dee kust verzamelde producten van het land.' 

Bebb schetst de drukke uitwisseling van producten tussen de op het schip meereizende 
handelarenn uit Makasser en de negotie drijvende middenstand in Namlea, een beschrijving 
diee we ook aantreffen bij Broersma in zijn artikel over de koopvaardij in de Molukken." Nog 
leukerr echter dan de KPM-boot vindt Beb de komst van de witte gouvemementsboot, de 
'kapall poetih'. De gehele bemanning van de boot komt koffie drinken bij de De Willigens. 

Eenn oude collega van Beb op de SOG, juffrouw Sternberg, komt ook een paar 
maall bij haar logeren. Van haar ervaringen maakt ze in een brief Bebs moeder deelgenoot, die 
dee laatste vervolgens doorbrieft aan Bebs broer en schoonzuster. Volgens Bets Vuijk is 
Sternbergg erg lovend over Fernand: "Een kalme en sympathieke man, erg eerlijk in zaken 
doen.. Hij was erg bemind bij de bevolking, zij kwamen met hun zaken eerst bij hem, voordat 
zee naar de gezaghebber gingen. Zij vondt het een uitstekende man voor de driftige natuur van 
Bebb en wij hadden voor Beb nooit geen betere man kunnen uitkiezen".4 Sternberg deelt Bebs 
moederr ook mee dat Beb haar ouders erg mist en graag zou willen dat zij voor een langere tijd 
naarr Namlea zouden overkomen. 

WesterseWesterse ondernemingszin in een oosterse cultuur 

Bijj het weer op poten zetten van de plantage wordt Fernand direct geconfronteerd met een 
probleem.. Na het vertrek van zijn vader in 1922, is de kajoe-poetihconcessie {onder-jverhuurd 
aann de Arabier Bader. De laatste heeft naar zijn zeggen voortdurend verlies geleden op het 
stokenn van de kajoe-poelih en wil hiervoor compensatie. Beb laat er in Het laatste huis van de 
wereldwereld geen enkel misverstand over bestaan dat naar haar oordeel de Arabier de zaak 
beduvelt.. Na een week onderhandelen komt het tot een akkoord tussen Fernand en Bader, 
waardoorr de eerste op de helft van de concessie kan beginnen.6 

11 De Boer en Westermann 1941, pag. 240. In een voetnoot bij deze passage vermelden de schrijvers van dit 
KPM-gedenkboekk (Een halve eeuw paket-vaart) dat Beb Vuijk in Hel laatste huis de wereld de komst van de 
KPM-boott op dezelfde wijze schetst. 
11 Broersma 1934, pag. 47 
** Ten Dam 1997, pag. 241 
"" Brief Bets Vuijk-Rotscheid aan W. en J. Vuijk (Heemstede 26-11-1933) via Ten Dam 1997, pag. 229. Bebs 
voormaligee collega is ook bijzonder gesteld op Hans Christiaan. Later wordt zij de particuliere onderwijzeres 
vann Hans.om daarna een eigen dorpsschooltje in Namlea op te richten (zie verder het hoofdstuk 'De dessa 
Ngawang". . 
"" Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 182 
66 Een bevestiging van Bebs verhaal kan worden gevonden in een, in de ON (doos 2464) aanwezig, notarieel 
verledenn contract ('Obligatie en verhuur en huur No. 11') tussen Sech Bader bin Saleh en Jan Liebrecht KarcI 
Frankk de Willigen uit 1921 dat op 13-2-1934, nu met Fernand als comparant, ten overstaan van de gezaghebber 
L.J.. Huizinga wordt herbevestigd. Hierin is bepaald dat de vader van Fernand zijn schuld ad f 5000?- aflost aan 
Baderr en de laatste voor de duur van 5 jaar alle op hei concessieterrein Batoeboi gelegen ketels huurt tegen het 
gebruikelijkk tarief. Blijkbaar heeft Femands vader economische verplichtingen jegens Bader, die waarschijnlijk 
niett tot uitvoer zijn gebracht door het vertrek van De Willigen. 
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Bebb en Femand stellen zich tot doel, met een op westerse leest geschoeide bedrijfsvoering, 
hoogwaardige,, niet met petroleum bijgemengde, kajoe-poetiholie te produceren voor de 
exportmarktt in Makasser. Van begin af ondervinden ze hierbij grote, naar later zal blijken, 
onoverkomelijkee weerstanden. De essentie van de problemen die ze ontmoeten, is terug te 
voerenn op de botsing tussen de westerse ideeënwereld van waaruit de De Willigens opereren 
enn de historisch gegroeide verhoudingen in de kajoe-poetihwinning. De eerste confrontatie 
vindtt meteen al plaats bij de werving van ketelstokers voor de plantage. Deze eisen een 
voorschott op hun loon en de verstrekking van levensmiddelen. Deze situatie heeft in de 
traditionelee kajoe-poetihwinning ertoe geleid dat ketelstokers in een, door schuld 
veroorzaakte,, verregaande afhankelijkheid van Chinese en Arabische handelaren zijn 
geraakt.11 Ofschoon Beb en Femand zich vast voornemen geen dergelijke situatie op hun 
ondernemingg te laten ontstaan, moeten ze na enige tijd toch water bij de wijn doen. Met grote 
tegenzinn geven ze, na lange onderhandelingen, kleine voorschotten om de stokers in de 
gelegenheidd te stellen oude schulden te vereffenen en leveren hen etenswaren en goederen. 
Wanneerr de stokers aan het werk zijn, krijgen ze te maken met een andere noviteit uit de 
westersee bedrijfsvoering: Fernand houdt, in tegenstelling tol de Chinese en Arabische 
handelaar,, streng toezicht op het stoken om zich te verzekeren van een goed product. 

Inn Het laatste huis van de wereld onderkent Beb een aantal malen dat de, vanuit 
eenn westerse zienswijze, irrationele praktijken in de traditionele kajoe-poetihwinning voor 
stokerss en handelaren een functie vervullen. Doordat bijvoorbeeld controle bij de Chinees en 
Arabierr ontbreekt, kan de stoker olie achterhouden en deze, vaak tegen een hogere prijs, aan 
eenn andere handelaar verkopen. Beb doorgrondt deze situatie met de opmerking: "Jij bedriegt 
enn ik bedrieg, waarom zouden we geen vrienden blijven1*." De Chinees en stoker gaan in 
zekeree zin op kameraadschappelijke wijze met elkaar om: "Wel wordt de stoker uitgebuit 
doorr de Chinees, maar in diens toko is hij kind in huis. Halve dagen hurkt hij neer, dobbelt 
onderr het afdak, slaapt tussen toonbank en kasten en snoept van de katjang uit de 
stopflessen".33 De mogelijke functie van de jaarlijks terugkerende branden op de kajoe-
poetihgrondenn lijkt Beb minder scherp te doorzien. De brandstichtingen ziet ze vooral als een 
wraaknemingg van de geknechte stoker op de handelaar of als onderlinge afrekening tussen 
handelaren.. Beb staat er onvoldoende bij stil dat de branden (mede) tol doel kunnen hebben 
eenn overproductie van kajoe-poetih te voorkomen, met als gevolg dalende inkomsten voor 
handelarenn en lagere lonen voor de stokers. Gelet op de sterk fluctuerende wereldmarkt voor 
kajoe-poetiholiee lijkt een dergelijke regulerende functie zeker niet uitgesloten. Alleen in het 
laatstee hoofdstuk van Het laatste huis van de wereld suggereert Beb deze mogelijkheid even: 
"Dann komt de tijdelijke opleving [ . . . ] . Door de grote branden van het vorige jaar zijn 
uitgestrektee complexen kajoepoetihblad verwoest waardoor een soort van natuurlijke restrictie 
ontstaat.. [ . . . ] . Maar de stijging vindt niet alleen haar tijdelijke oorzaak in deze olieschaarste, 
zee houdt verband met de vermeerderde vraag in Europa".4 

Bijj haar beschrijving van wantoestanden signaleert Beb vaak scherp, maar de 
toonn is er één van onbegrip: ze heeft een, overigens zeker niet onbegrijpelijke, onmacht tot 
inlevingg in de dwang die een door traditie overheerste samenleving uitoefent op haar leden. 
Mett haar westers gedachtegoed blijft ze een buitenstaander. In het verlengde van Bebs 
perceptiee van de traditionele kajoe-poetihproductie ligt haar oordeel over de leefwijze van de 
bevolkingg op de Molukken en Boeroe. Beb verbaast zich, niet zelden met een ondertoon van 
ergernis,, in het bijzonder over de geringe bereidheid van de eilandbewoners tot het verrichten 

11 Ziee voor een nadere uiteenzetting bijlage 3 
"" Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld m Verzameld werk 1981. pag. 188 
33 Idem, pag. 188 
JJ Idem, pag. 241. Beb vermeldt verder dat niet alleen de kajoe-poetih. maar ook de damar en kopra door de grote 
vraagg op de wereldmarkt sterk in prijs stijgen. 
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vann arbeid. De geringe empathie met de levenswijze van de bevolking en verklarende 
achtergrondenn ervan is bepaald geen 'jeugdzonde': Bebs opvattingen in Het laatste huis van 
dede wereld keren met grote regelmaat terug in de vele publicaties die nadien nog van haar hand 
overr de Molukken verschijnen. Al direct bij Bebs kennismaking met de oude vriend van 
Frankk de Willigen, Heintje, wordt een minder positieve tekening gegeven van zijn 
familiemilieuu en de inheemse samenleving. Hij komt uit een gegoede Ambonese familie en 
woontt in een dorp "waar het leven in verlangzaamd tempo ging. Suiker koken en sago 
kloppen,, vissen op een maanheldere nacht bij opkomend water, en als amusementen de 
Zondagsee kerk en eindeloze familieruzies en kampongkletspraatjes. Hel was een bestaan, 
alleenn geschikt voor oude mannen en geboren luiaards. [ . . . ] . De beste jongeren tekenden bij 
dee Compagnie [het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger] en vochten tegen de Atjeher om te 
ontkomenn aan de lusteloosheid in een land waar sago groeit en werk geen zin had".' Wanneer 
Frankk van Boeroe vertrekt "kwam er [bij Heintje] iets terug van de oude nutteloosheid. Eten 
wass er voldoende en een weinig geld om kleren te kopen, de zon gaf warmte, de maan licht en 
dee aarde bracht sago voort". Even later wordt de al jarenlang voor de De Willigens werkende 
bediendee Engellina Barends, als exemplarisch voor de kampongsamenleving en 
kampongvrouww in het algemeen, weinig vleiend neergezet: "Zij is even vies, gemakzuchtig en 
kwcbbelachtigg als de eerste beste kampongvrouw, maar zij bakt uitstekend brood en is 
volkomenn toegewijd en voor het leven aan ons verbonden".3 Bebs opvatting over de 
ongunstigee persoonlijke karaktereigenschappen van haar bediende, die worden goed gemaakt 
doorr haar uitstekende functionele kwaliteiten, past in de, bij een semi-feodale verhouding 
behorende,, onverbrekelijke en toegewijde band tussen heer en knecht, meesteres en dienster. 

Ookk de ketelstokers die zich aanmelden om voor hen te stoken, kunnen maar 
moeilijkk de toets der kritiek doorstaan. Met een ondertoon van ergernis worden de problemen 
beschrevenn die ze met de stokers hebben. De stokers proberen het werk zo lang mogelijk uit te 
stellen,, werken niet als Femand afwezig is, doen langer over het werk dan afgesproken, 
vertrekkenn zonder enige vooraankondiging naar een feest ter gelegenheid van een huwelijk of 
begrafeniss en blijven dan een paar weken weg. Eén bevolkingsgroep mag zich wel op de 
waarderingg van Beb verheugen, de Boetonezen, ook een bekend volk van zeevaarders in de 
kolonie.. Wanneer deze zich aanmelden om Fernands ketels te stoken merkt ze op: "Het zijn 
donkeree en krachtige mannen [ . . . ] . Van Boeton en de omliggende eilanden, schraal en 
waterarm,, reizen ze naar het Oosten, op zoek naar werk in de klappertuinen van Halmaheira, 
dee petroleumwinning op Boela en de nieuwe concessies op Papoea. Een ijverig en sober volk, 
spaarzaamm in de werkdagen, maar roekeloze dobbelaars op de feesten [ . . . ] . Zwervers van 
eilandd tot eiland [ . . . ] . Het zijn eerlijke mannen, harde werkers en trouw aan hun gegeven 
woord".44 Maar als zij zich ergens definitief vestigen en zich vermengen met de Molukse 
bevolkingg "verliezen zij hun beste eigenschappen, worden lui en leugenachtig als de 
kustbevolkingg en leren sago eten". In haar latere werk zal Beb de kwaliteiten van dit volk en 
dee prauwen, waarmee ze de Indische archipel bevaren, bijna lyrisch beschrijven. 

Dee weinig actieve instelling van de Molukse eilandbevolking mag waar zijn, Beb 
steltt niet de vraag naar het 'waarom'. Is dee houding van de stokers niet hun vorm van verzet 
tegenn de afhankelijkheidsrelatie waarin ze al tijden verkeren en geen perspectief tot 
veranderingg bestaat. Maakt hun houding de situatie waarin ze verkeren niet een beetje 
leefbaar?? Mag je van een inheemse bevolking in een traditionele samenleving verwachten dat 
zijj bij een volstrekt nieuwe prikkel uit een 'andere' wereld, waarmee altijd slechte ervaringen 

Bebb Vuijk Hel laatste huis van de wereld in Verzameld werk ] 981, pag. 167 
""  Idem, pag. 168 
"" Idem. pag. 171 
JJ Idem. pag. 198 

Idem m 
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zijnn opgedaan, in casu het nagestreefde moderne ondernemingsbeleid van de De Willigens, 
eenn eeuwenlang gegroeid en veiligheid biedend gedragspatroon in een paar jaar over boord 
zet?? Is, meer in het algemeen gesproken, in die tijd niet sprake van een traditionele 
samenlevingg die, vanuit westers perspectief, eigenlijk ook geen structurele potentie tot 
fundamentelee verandering heeft? 

Heell Bebs zienswijze op de Molukse samenleving is doortrokken van een 
westerss arbeidsethos. Ledigheid is des duivels oorkussen. Beb en Femand beschouwen hun 
aanwezigheidd op Boeroe bijna als een roeping, waarin idealisme en pioniersgeest om de 
voorrangg strijden. Met hard werken kan het eiland vooruit worden geholpen. Illustratief is een 
passagee in Bebs 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' uit januari 1937 wanneer het 
echtpaarr al de nodigee teleurstellingen heeft moeten verwerken bij het runnen van de 
onderneming.. In die periode dient zich plotseling een grote vraag naar kajoe-poetiholie op de 
wereldmarktt aan. Beb slaakt dan de zucht, bijna wanhoopskreet: 

Dee kajoepoetih-prijzen loopen omhoog, de klapper stijgt [ . . . ] . Tegen 
dee hellingen groeit de kajoepoelih en van de mangrovebosschen aan het 
strandd tot den grensketel Toebahoni strekt zich de vlakte uit, 200 bouws 
alang-alang,, waarvan 10 bouws gereed zijn gemaakt om na de de eerste 
regenss met klappers beplant te worden. [ . . . ] . Er is grond in overvloed, 
wasdomm en een oploopende markt, maar geen menschen, die een patjol 
kunnenn vasthouden noch hakkers om het bosch om te kappen, noch 
handenn om het onkruid te wieden. Door de wereld gaat een kreet om 
werk.. Maar in de Molukken eet het volk sago en hoeft niet te werken. 
Wiee verlost dit land van zijn oude vloek.' 

Dee blik waarmee Beb naar de bevolking en het werkvolk kijkt, doet sterk denken aan het 
protestantsee roepingsbesef, één van de ondertonen van het sinds 1905 gevoerde zogenaamde 
Ethischee Beleid in Nederlands-Indië, waarin wordt getracht het scheppen van ruimte voor 
particulieree economische initiatieven te harmoniëren met ethische beginselen als sociale 
vooruitgangg en rechtvaardigheid.2 Een sterk ontwikkeld, door de protestantse ethiek 
geïnspireerd,, arbeidsethos wordt door velen verbonden met de dynamiek en ontwikkeling van 
dee westerse kapitalistische maatschappij. Het is een geesteshouding die, zo blijkt uit een 
hiernaa nog volgend hoofdstuk 'Ups en downs in de kajoe-poetih\ op het Boeroe van de jaren 
dertigg geen vruchtbare voedingsbodem heeft. 

EenEen moeilijk en angstig jaar 

Beginn 1934 raakt Beb zwanger van haar tweede kind. Het leidt tot een bijzonder zware 
confrontatiee met zichzelf. Beb kan niet, zoals bij de bevalling van Hans Christiaan, naar het 
ziekenhuiss in Ambon vanwege de slechte financiële positie van de De Willigens en de tijd die 
dee onderneming van Fernand vergt: 

Err is geen denken aan, dat wij nu naar Ambon kunnen, er is geen geld 
enn geen tijd. Vier, vijf dagen per week is mijn man op de concessie en 
'ss nachts in de pondok [klein huis, noodwoning]. We hebben ook de 
anderee helft van Batoeboi overgenomen, het hele terrein is volop in 
productiee om de onkosten van cijns en grondhuur te drukken [ . . . ] . 

11 Beb Vuijk 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië jan. 1937, 
pag.31-33 3 
:: Clemens en Lindblad 1989, pag. 8 
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Iederee maand vallen de prijzen. Winst wordt niet meer gemaakt. We 
terenn in op ons kapitaal, hoewel wij als inlanders leven van rijst en 
groentenn en wat de jacht en visvangst opleveren. 

Mett het kind dat verwacht wordt, heeft Beb van begin af een problematische relatie: "Sedert 
tweee maanden weten wij, dat Hans Christiaan niet alleen zal blijven. Mijn man is primitief 
genoegg om zich te verheugen, ondanks de zorgen. Ik huil 's nachts, omdat ik het kind haat. Er 
iss een geheime angst, dat hij mij daarom doden zal"." Met name het feit dat zij geen medische 
hulpp bij de bevalling zal krijgen, leidt tot een bijna panische angst. De eigen situatie wordt 
onverhuldd verbonden met haar woede op een overheid, die te laks is in het creëren van een 
adequatee medische zorg op Boeroe: "Maar wie zal voor mij zorgen als dit nieuwe kind 
geborenn wordt? ]k weet, dat voor dit jaar een dokter en een klein ziekenhuis op de begroting 
vann de Onderafdeling Boeroe staan. Bij een particulier zou in enkele maanden die plaats bezet 
zijn,, een ambtenaar haast zich nooit".3 In Bebs latere werk zullen de medische voorzieningen 
altijdd een belangrijk aandachtspunt blijven. De angst voor de naderende geboorte blijft haar 
vervullenn en neemt een depressief karakter aan. Een kleine drie maanden voor de geboorte 
schrijftt zij aan Anthonie Donker: "Het ergste begint opnieuw, want eind October verwachten 
wee onze tweede baby. Het is een ramp op zichzelf, want een dag varen in de omtrek is er geen 
medischee hulp te krijgen en ik ben er zoo wanhopig onder dat ik eenvoudig de boel de boel 
laat".4 4 

Err moet na het bekend worden van haar nieuwe zwangerschap het nodige aan de 
handd zijn geweest. Van begin maart tot half april schrijft Beb geen brieven naar haar ouders. 
Inn deze periode brengt ze met Fernand ook een bezoek aan Ambon, waarover, tegen haar 
gewoontee in, verder niets wordt meegedeeld. Bijzonder merkwaardig is dat ze haar ouders tot 
vlakk voor de geboorte niet op de hoogte stelt van haar zwangerschap. Pas veertien dagen voor 
zijj is uitgeteld, waarschijnlijk 15 oktober 1934, moet ze de brief met een mededeling over de 
aanstaandee bevalling in Namlea op de post hebben gedaan.5 Deze brief wordt na de geboorte 
vann haar kind, eind oktober, door haar ouders ontvangen. Op de reden voor deze wel heel late 
aankondigingg gaat zij in haar latere brieven aan haar broer en schoonzuster niet in. Is bij Beb 
sprakee geweest van een bijna panische angst voor de geboorte, waarmee zij haar ouders niet 
onnodigg heeft willen belasten? Is ze bang geweest haar kwetsbaarheid te tonen? 

Vermoedelijkk zit de familiehisloricus Ten Dam er niet ver naast als hij 
constateert,, dat Beb waarschijnlijk in een depressieve paranoïdale toestand heeft verkeerd, 
waaraan,, behalve de aanstaande geboorte, mogelijk ook de vele onzekerheden en 
moeilijkhedenn in het voor haar nieuwe bestaan in Nederlandsch-Indië en op Boeroe debet zijn 
geweest.66 Zelfheeft Beb slechts in één interview opgemerkt dat het bestaan op Boeroe haar 
niett onberoerd heeft gelaten. Met name heeft ze angst gehad over de economische positie van 
dee De Willigens op Boeroe. Weliswaar lijden zij geen moment honger, hebben een eigen huis 
etc,, maar er knaagt een voortdurende onzekerheid over de mogelijkheid een blijvend redelijk 
bestaann op het eiland te kunnen opbouwen. Ook zegt Beb zich zorgen te hebben gemaakt over 
dee opvoeding van de kinderen als deze op wat oudere leeftijd zouden komen. 

11 Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld'm Verzameld werk 1981, pag. 228-229 
** Idem, pag. 228 
11 Idem. pag. 230 
JJ Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 29-7-1934) 

Zoalss eerder opgemerkt zijn de brieven van Beb aan haar ouders verloren gegaan, De familiehisloricus Ten 
Damm heeft op basis van de dalering van een brief van Bebs vader aan zijn zoon en schoondochter Wilton en Jo 
Vuijkk en de KPM-dienstregeling op Boeroe de datering van bedoelde brief kunnen nagaan (Ten Dam 1997. pag. 
232-233) ) 
hh Ten Dam 1997, pag. 234-236 
'' Interview Beb Vuijk BRT 17-12 en 24-12-1985 
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Tochh moet er meer aan de hand zijn geweest. De brief aan Anthonie Donker eind oktober 
19333 geeft daarvoor een aanwijzing. Ze is dan begonnen met het schrijven van Duizend  Duizend 
eilanden.eilanden. Beb vordert echter langzaam "door alle zorgen en bekommernissen die honderd 
procentt van mij eischen om staande te blijven".' Ze geeft aan dat ze veel alleen is omdat haar 
mann op Batoeboi is. Er is daar een reusachtige brand geweest, vermoedelijk een 
wraakoefeningg door een Chinese handelaar met wie ze ruzie hebben gehad. Het is de reden 
"datt ik mij erg beangst voel de tijd dat mijn man er niet is en met mijn hand om de kolf van 
mijnn revolver 's nachts geen kwartier rustig durf te slapen".2 Is deze situatie de reden geweest 
datt Beb en Femand er geen tweede kind bij willen. Want Beb laat in een brief aan haar broer 
enn schoonzuster duidelijk blijken wat ze niet in het boek zegt: haar zwangerschap komt geheel 
onverwacht.. Als ze vraagt of haar broer en schoonzuster niet staan te kijken van de 
plotselingee mededeling van de geboorte van het nieuwe kind, merkt ze op: "Een vergissing 
hoor,, maar nu hij er eenmaal is, zijn we erg blij met hem".3 Er is nog een andere aanwijzing 
voorr een niet altijd rustig verlopen bestaan. Vergeleken met de brieven aan haar broer en 
schoonzusterr vanuit Soekaboemi en Pagilaran zijn die vanuit Boeroe minder sprankelend, 
minderr enthousiast, minder gelardeerd met humoristische en ironische opmerkingen. Mede 
debett hieraan kan ook zijn dat in de brieven vanuit Boeroe een 'rijpere', moeder geworden, 
vrouww spreekt voor wie de huishoudelijke en ouderlijke zorgen en de familiebesognes in 
Nederlandd belangrijker zijn geworden. 

Dee angst belemmert Bebs beleving van haar avontuurlijk bestaan: 

Ikk ben alleen met Hans Christiaan en dit nieuwe kind, dat ik niet ken en 
niett liefheb [ . . . ] . Ik leef in een koel huis, in een grote tuin, die ons 
klappers,, vruchten en groenten levert, eieren en kippen. Soms vaart de 
prauww onverwachts thuis met een varken op de uitleggers gebonden, of 
eenn hertenbout achter de mast. Dit is het goede van dit leven, de groene, 
wildee geur van het avontuur. Als dit nieuwe kind er niet was, zou ik 
onbekommerdd kunnen genieten, door de eenzaamheid niet gedeerd, 
doorr geldzorgen slechts zelden verontrust, omdat ik in wezen het 
avontuurr zoek en geld alleen de burger kwelt.4 

Vlakk voor de geboorte wordt Beb toch enigszins gerustgesteld. Er arriveert in Namlea een 
schipp van de gouvernementsmarine met een officier van gezondheid aan boord, die haar 
onderzoekt.. Hij bevindt alles in orde: "Hij laat mij naar de hartslag van het kind luisteren, een 
kleinn snel hart. Dit is een eerste tederheid. Een klein, snel hart van een kind".5 Zes dagen 
daarna,, op 27 oktober 1934, na een vrij lange bevalling met hevige koortsaanvallen, komt de 
geboortee van haar tweede zoon, Rudolph Liebrecht, vernoemd naar de beide grootvaders, als 
eenn bevrijding. Naar eigen zeggen leest Beb tijdens de weeën het gedicht van Marsman 'In 
memoriamm P.M.-S', een vijf pagina tellend gedicht, waarin de belevingswereld van een vrouw 
inn het aanzien van de dood wordt beschreven. Het geeft Beb troost en verlichting.6 Omdat de 

11 Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 22-10-1933) 
"" Idem. Ook in een brief bijna anderhalfjaar later aan haar broer en schoonzuster merkt ze op met een revolver 
onderr het hoofdkussen te slapen (Brief Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Namlea 9-2-1935), familiearchief) 
11 Brief Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (30-12-1934). familiearchief, geen plaatsaanduiding 
JJ Beb Vuijk Het lamste huis van de wereld in Verzameld werk 1981. pag. 230 
55 Idem 
hh Als Beb op latere leeftijd een exemplaar van Hel laatste huis van de wereld aan de vrouw van Marsman stuurt 
omm haar waardering voor dit gedicht tot uitdrukking te brengen, krijgt ze van haar de dichtbundel Tempel en 
kruis.kruis. Deze dichtbundel mag ze zelfs in het Japanse kamp behouden omdat vanwege de religieuze omslag van de 
bundell de Japanners niets verdachts zien in het boekwerk (Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van 
Soestt Sarafaan 1 (1. 1985/1986), pag. 2-13). 



70 0 

nageboortee door de bevolking gebruikt wordt als medicijn en tovermiddel onder het 
aanroepenn van de duivel, laten Beb en Fernand deze, verzwaard met stenen in de zee gooien. 
Dee bediende gooit de placenta echter niet ver genoeg in zee. De placenta spoelt terug naar het 
strandd en op de bloedgeur komt een boeaja (krokodil) af, die door Fernand wordt 
doodgeschoten.. Beb slaakt de verzuchting én vreugdekreet: ""Boeaja, boeaja". Het kind is 
geborenn en ik leef! Het is alles voorbij: angst, opstand en eenzaamheid; er is alleen deze 
wilde,, primitieve verrukking om het avontuur van het leven, dit harde, eenzame leven in dit 
afgelegen,, gezegende land".1 Heeft Beb de geboorte van Rudolph Liebrecht, roepnaam Ru, 
mett bijna doodsangst tegemoet gezien, later zal zij een bijzonder liefdevolle relatie met hem 
ontwikkelen.. Merkwaardig genoeg is de relatie met Hans Christiaan, wiens bevalling 
probleemlooss is verlopen en voor wie zij in zijn kindertijd veel liefde toont, later moeizaam 
geworden. . 

Zonderr dat Beb dit weet, vindt op het eind van haar zwangerschap een droeve 
gebeurteniss aan het thuisfront plaats: op 2 oktober 1934 overlijdt haar moeder plotseling in 
hett Diaconessenhuis te Haarlem na een kortstondig ziekbed." Een kleine twee weken ervoor 
heeftt ze tegen Bebs zuster Doll verteld al een hele tijd een knobbel in de borst te hebben, die 
nuu pijn is gaan doen. Doll roept de hulp van een dokter in, die de moeder direct laat opnemen 
inn het ziekenhuis. Het blijkt kanker in een vergevorderd stadium te zijn. De hele borst wordt 
weggenomen.. Spoedig daarop sterft ze aan een hersenbloeding. Een dag na de geboorte van 
haarr kind, op 28 oktober, wordt Beb geïnformeerd over het overlijden. Pas op 30 december 
reageertt zij voor het eerst op de dood van haar moeder. Het is een liefdevolle, maar toch ook 
afstandelijkee reactie: "Het is onbegrijpelijk dat moeder er niet meer is en voor mij is het nog 
zooo vreemd. Geloof maar dal ik jullie benijd, die haar ziekte en begraafenis van zoo dichtbij 
kondenn meemaken. Deze dagen hebben wij weer extra aan haar gedacht, want Hans 
Christiaann kreeg met Kerstmis de cadeautjes uit haar pakje [. .. ] maar jullie begrijp dat de 
ontvangstt van dit pak geen vreugde beteekende".3 Later merkt ze in een brief op dat ze tijdens 
dee geboorte van Rudi een verontrustende verschijning van haar moeder heeft gehad.4 

Naa Ru's geboorte herneemt het leven zijn gewone gang. Besognes over de 
samenstellingg van de maaltijd en problemen met betrekking tot de onderneming nemen Beb 
weerr in beslag.Voor haar publiek in het Maandblad voor de huisvrouw van Indië steekt ze de 
loftrompett over de Nederlands-Indische rijsttafel die als gevolg van de 'verhollandsering' van 
Nederlandsch-Indiëë dreigt te verdwijnen. De rijsttafel biedt uitkomst voor de nodige variatie 
inn het menu: "De rijsttafel is de maaltijd van het oude Indië, het Indië dat voorbij is, maar 
waarvann op de afgelegen posten zonder gasfabriek, abattoir, electrisch licht, 
groentevoorzieningg en koelkamer nog zoo heel veel van overgebleven is".5 Beb zal toen niet 
bevroedd hebben dat zij veertig jaar later in soortgelijke bewoordingen de rijsttafel in een 
hoogtechnologischee samenleving zal populariseren. 

Inn mei 1935 krijgt Beb weer een tegenslag te verduren. Tijdens een zakenreis met 
Fernandd naar Ambon krijgt Hans Christiaan meningitis, waardoor het verblijf van de De 
Willigenss op Ambon twee en een halve maand langer duurt dan verwacht. In die tijd is 
hersenvliesontstekingg een levensgevaarlijke ziekte. Beb waakt drie weken op een bed naast 
hemm in het militaire hospitaal van Ambon. Het is volgens haar een geluk bij een ongeluk dat 
Hanss ziek wordt op Ambon: "Op Boeroe was hij allang gestorven1'.6 In 'Brieven van een 

Bebb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 232 
:: Ten Dam 1994, pag. 181a-lSlc 
11 Brief Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (30-12-1934), familiearchief, geen plaatsaanduiding 
44 Ten Dam 1997, pag. 209 
"" Beb Vuijk 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost1 Maandblad voor de huisvrouw van Indië april 1935. 
pag.. 294-295 
*BriefBebb Vuijk aan N. Donkersloot (Amboina 18-6-1935) 
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huisvrouww op een buitenpost' verzucht Beb naar aanleiding van deze gebeurtenis "dat het 
levenn veel van de oude veiligheid heeft ingeboet", om vervolgens (wederom) de afwezigheid 
vann elementaire medische hulp op Boeroe aan de kaak te stellen, veroorzaakt door een laks 
gouvernement.. Het miserabele niveau van de gezondheidszorg leidt bij Beb tot 
overpeinzingenn over haar primitieve manier van leven. Ondanks alle ontberingen en 
problemenn wil zij niet terug. Haar is veel duidelijk geworden: 

Ergenss loopt een scheidslijn die ons verdeelt in avonturiers en gewone 
menschen.. Gewone menschen zullen het geluk en de chaos van het 
levenn hier buiten nooit begrijpen. [ . . . ] . Maar met avonturiers is te 
praten,, die begrijpen het genot van een tocht in een prauw, de 
opwindingg van een onverwachts schot en de schreeuw van een stervend 
dier,, het ongemak van de regens, bandjirrende kalis [overstromende 
rivieren]rivieren] en een lekkend dak. Maar wiens leven licht is door de genade 
vann het avontuur voelt een heimwee in de steden en de bewoonde 
plaatsenn en een lichte wrevel om het onglorieuse bestaan beveiligd en 
zonderr risico's. Dit zijn de verloren zonen, die uitzeilden en stierven, de 
koloniënn zijn hun erfenis en Kipling is hun profeet. Later is de weg 
begaanbaarr geworden en het risico verminderd. Koloniën werden 
overzeeschee gewesten en het zijn niet langer de avonturiers die 
daarheenn trekken, maar gelukkig zijn hier en daar nog de eenzame 
strekenn en verborgen eilanden en leeft een dwaas die dankt voor de 
genadee van zijn uitzonderlijk bestaan.' 

Bebb verbindt in de passage een romantisch levensgevoel met een elitaire opstelling. Zij ziet 
zichh duidelijk onderscheiden, maar ook bijna gescheiden van de gewone, alledaagse mens, 
eenn houding waarvan ze ook al eerder, tijdens haar verblijf op Klein Thalita in Zetten, heeft 
getuigd. . 

DeDe pen weer ter hand: Duizend eilanden 

Naastt haar brieven aan het thuisfront neemt Beb spoedig na de aankomst op Boeroe ook op 
anderee wijze de pen ter hand: ze gaat de al veel aangehaalde rubriek 'Brieven van een 
huisvrouww op een buitenpost' voor het Maandblad voor de huisvrouw- van Indië verzorgen. 

11 Beb Vuijk 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië okt. 1935, 
695-697,, Mogelijk om zich niet de gram van het gouvernement op de hals te halen, heeft de redactie van dit 
tijdschriftt over Bebs stekelige passage navraag gedaan bij de gezondheidsdienst. Deze deelt de redactie mee 
reedss acht maanden lang moeite te doen een arts te vinden voor Namlea. Uit haar feuilletonbijdrage 'In het 
laatstee huis van de wereld: Brieven uit de Molukken' voor het Haarlems dagblad 29-10-1937 kan worden 
opgemaaktt dat de dokter in 1936 arriveert. In haar in 1983 verschenen reisverslag van een bezoek aan Indonesië' 
TerugTerug naar het vaderland in de verte merkt Beb dit ook op. Met deze Soetrisno en zijn vrouw krijgt ze een zeer 
goedee verstandhouding (Vuijk 1983, pag. 70). 
** Beb Vuijk 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië okt. 1935, 
pag.. 695-697, Later gebruikt Beb deze passage in grotendeels gelijke bewoordingen in Het laatste huis van de 
wereldwereld (pag. 222). De context is dan evenwel anders. Wanneer op een mooie avond een grote Molukse prauw 
mett vis in de baai van Namlea verschijnt, sturen de De Willigens er een boot mei een bediende op af om een deel 
vann de lading op te kopen, 's Avonds is het dan een drukte van belang rondom het huis bij het bereiden van de 
vis.. Als Beb het schouwspel gade slaat merkt ze op "dat het leven van ongekende innigheid is", waama de 
passagee volgt. Bebs beleving van het avontuur vindt in Het laatste huis van de wereld plaats voorafgaande aan 
Ru"ss geboorte, terwijl de hier geciteerde passage uit 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' dateert na de 
geboortee van Bebs tweede zoon. Voorts is in het boek de zinsnede 'Dit zijn de verloren zonen . . . en Kipling is 
hunn profeet' vervallen en stelt ze dat de avonturiers worden geweerd. 
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Dee beweegreden is niet in de laatste plaats van financiële aard: ze wil een steentje bijdragen 
aann het niet zo riante gezinsinkomen. Beb krijgt voor haar bijdragen twee en een halve gulden 
perr kolom. De artikelen moeten getypt worden aangeleverd, reden voor haar een typemachine 
aann te schaffen. Vanaf dat moment worden de brieven naar de familie ook niet meer met de 
handd geschreven. Een bijkomend gevolg van de correspondentie met haar ouders is overigens 
dall de moeizame verhouding met haar moeder een verandering ondergaat. Naar Bebs zeggen 
treedtt min of meer een verzoening met haar op.' 

Inn literair opzicht belangrijker dan haar journalistieke werk voor het 
huisvrouwenbladd is de al meermalen geciteerde correspondentie die Beb gaat onderhouden 
mett Anthonie Donker, redacteur van het literaire tijdschrift De stem. In de jaren 1933-1938 
schrijftt zij Donker twaalf brieven uit Namlea, waarvan tien in de jaren 1933-1936." Beb 
verteltt hem veel over het leven op Boeroe en haar wederwaardigheden op het eiland. Veel van 
watt zij Donker schrijft, wordt in sterk overeenkomende bewoordingen aangetroffen in Het 
laatstelaatste huis van de wereld tri  'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost'. 

Dee briefwisseling met de literator staat evenwel vooral in het leken van een 
nieuwee literaire activiteit, het schrijven van een roman. Donker is in die jaren een nieuwe 
letterkundigee reeks begonnen, naar Bebs zeggen omdat hij iets anders wil dan de 
gebruikelijkee Hollandse roman uit die jaren, waarin vrijwel altijd een driehoeksverhouding of 
hett huiselijk leven centraal staan.3 Vooral jonge auteurs die naar literaire vernieuwing streven, 
moetenn in de serie een kans krijgen. Donker vindt de uitgeverij De Haan in Utrecht bereid met 
hemm in zee te gaan. De nieuwe serie, Voortrekkers genaamd, heeft het ambitieuze doel 
literatuurr uit te geven die zich moet kunnen meten met het peil der buitenlandse letteren/ Als 
eerstee roman in de serie verschijnt Straat Maghelaen van Johann van der Woude. 

Opp 9 april 1933 zendt Beb Donker een brief, vergezeld van "het eerste hoofdstuk 
vann een kleine roman, die waarschijnlijk "Duizend eilanden" zal heten" en vraagt zijn 
commentaarr hierop.' Haar briefis een reactie per ommegaande op de ontvangst van een op 1 
februarii gedateerde brief van Donker.6 Het door Beb toegezonden eerste hoofdstuk is een 
novelle,, die Beb ten tijde van haar vertrek naar Boeroe "in portefeuille" heeft, met Ab 
Daalders,, één van de hoofdpersonen van Duizend eilanden, in de hoofdrol. In haar tweede 
brieff van 2 juli 1933 stemt Beb in met Donkers voorstel het toegezonden verhaal in zijn 
tijdschriftt De stem te publiceren. Om niet duidelijke redenen is dit er nooit van gekomen. 
Bebss volgende brieven gaan vrijwel altijd vergezeld van één of meerdere hoofdstukken van 
DuizendDuizend eilanden. Het derde chapiter wordt eenjaar later (wel) in De stem afgedrukt. 

11 Interview Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990 
:: Uit de jaren 1946-1949 bestaan ook nog drie brieven van Beb Vuijk aan Donker. Tussen beiden blijft altijd een 
'literairee band' beslaan. Aan vrijwel alle literaire bladen waaraan Beb in haar latere leven in Nederland 
meewerkt,, is ook Donker als (hoofd-(redacteur verbonden. 
33 Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: Het leven van een theeplanter in Midden-Java' De Indische courant 19-5-1941. 
Inn soortgelijke bewoordingen laat Beb zich uit in het Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse 
gidsgids 69 (4. 1985), pag. 2-13. Donkers initiatief vindt vermoedelijk zijn oorsprong in het in de jaren dertig 
woedendee debat in letterenland over het ontbreken een 'Europees" peil in de Nederlandse literatuur (zie hiervoor 
vann Faassen 2003, pag. 97-111) 
44 'Duizend eilanden' Boekengids (15) 1937, pag. 282 (auteur onbekend) 
-- Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 9-4-1933), Beb maakt in haar slordigheid een foutje bij de 
dateringg van de brief. 2e vermeldt als datum 9-4-1932. Op dal moment vertoeft ze evenwel nog in Soekaboemi. 
Dall er sprake is van een onjuiste datering blijkt ook haar mededeling in de brief dal ze over ongeveer een maand 
haarr eersle kind verwacht. Zoals eerder vermeld wordt dit kind in mei 1933 geboren. 
ff'' De periode tussen verzending en ontvangst van Donkers brief is buitengewoon lang. Vermoedelijk is Donkers 
brieff eerst naar Bebs oude adres in Soekaboemi gestuurd en haar vervolgens achterna gezonden. 
'' Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: Het leven van een theeplanter in Midden-Ja va' De Indische courant 19-5-1941 
** Beb Vuijk 'Duizend eilanden1 De stem 17 (1936). pag. 548-558 
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Wanneerr Beb in haar latere leven terugblikt op het ontstaan van het boek blijkt haar geheugen 
niett erg betrouwbaar. In 1941 merkt ze in haar autobiografische terugblik in De Indische 
courantcourant op dat Donker haar niet, zoals hiervoor aangegeven begin 1933, maar begin 1935 
heeftt benaderd om mee te werken aan de nieuwe serie 'Voortrekkers'.1 Voorts vermeldt ze in 
hetzelfdee artikel dat tussen de publicatie van het verhaal 'Vele namen' (1932) en de 
verschijningg van Duizend eilanden vijfjaren liggen, waarin ze niet aan schrijven toe is 
gekomenn omdat "je nu eenmaal geen tijd [hebt] om een roman te schrijven en er tegelijkertijd 
eenn te beleven"," Blijkbaar vat Beb de door haar in de periode 1933-1936 aan Donker 
toegezondenn concepthoofdstukken uit Duizend eilanden niet als 'schrijven' op, een opvatting 
diee des temeer bevreemding opwekt omdat, zoals hierna wordt behandeld, Bebs 
pennenvruchtenn zeer moeizaam tot stand komen. 

Inn Bebs herinnering aan Donkers commentaar op de hem toegezonden hoofdstukken 
doett zich eveneens wat merkwaardigs voor. In 1985 merktt ze over hem wat malicieus op: 
"Hijj prees mijn werk kritiekloos. Daar schiet je niet veel mee op".3 Vijfenveertig jaar 
daarvoorr ventileert ze een opvatting die hiermee op gespannen voet staat: "Zonder zijn 
aanmoedigingg zou het boek nooit geschreven zijn".4 Omdat Donkers brieven aan Beb Vuijk 
verlorenn zijn gegaan, kan niet meer worden achterhaald of de literator zich inderdaad een 
weinigg kritische geest heeft getoond. Bebs eigen correspondentie met hem lijkt eerder in de 
richtingrichting van haar in 1940 uitgesproken oordeel te wijzen. In één van haar eerste brieven is ze 
blijj met zijn positieve oordeel over het toegezonden hoofdstuk. In dezelfde brief zegt ze zijn 
brievenn als een sterke stimulans te ervaren.5 Anderhalfjaar later, bij de toezending van het 
tiendee en elfde hoofdstuk, wil ze, na het ontvangen van zijn commentaar, het gehele 
manuscriptt nog eens bezien voordat het naar de uitgever gaat.6 Donker wordt in het begin van 
Bebss briefwisseling ook met ontzag en respect bejegend. Zij spreekt hem aan met 
'Hooggeachtee Dr. Donkersloot' en vraagt in de eerste brief onder meer: "Mag ik van tijd tot 
tijdd de volgende hoofdstukken zenden, misschien wilt U mij daar een enkele maal Uw oordeel 
overr laten weten?".7 Wanneer Donkersloot tot hoogleraar is benoemd, verandert de aanhef 
vann de brieven in "Zeer geachte Professor Donkersloot". Na verloop van tijd wordt de toon in 
Bebss correspondentie overigens vrijer. Op weinig vleiende, om maar niet te zeggen 
ongezoutenn wijze, geeft zij commentaar op haar Europese omgeving op Boeroe en 
Nederlandsee schrijvers.*1 

11 Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: Het leven van een theeplanter in Midden-Ja va' De Indische courant 19-5-1941 
:: Idem. In interviews op oudere leeftijd laat ze zich in dezelfde bewoordingen uit. Zo merkt ze in een al 
herhaaldelijkk geciteerd interview mei de Vlaamse gids op dat ze zoveel heeft beleefd "dat ik geen tijd had om te 
schrijvenn want leven is belangrijker dan schrijven. Misschien is het beter te zeggen, je moet eerst veel beleefd 
hebbenn voordatje kunt gaan schrijven" (Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse Gids 69 (4, 
1985)) pag. 2-13). 
33 Idem 
"" Beb Vuijk 'Eddy du Perron' Kritieken opbouw 16-8-1940. In hetzelfde jaar laat Beb overigens blijken in 
literairee en persoonlijke zin ver van Donker af te staan. In een recensie van een aantal door Donker, in hel 
literairee tijdschrift De stem, gepubliceerde verzen oordeelt Beb onder meer dat hij de vitaliteit en levensdrift van 
generatiegenotenn als Slauerhoff en Marsman mist. Als een mogelijke oorzaak hiervoor noemt ze Donkers TBC, 
waardoorr hij in Davos moest kuren. Donkers eerste gedichten zijn nog 'rijp van licht' met 'een glans van licht', 
inn zijn latere gedichten heeft hij "den subjectieven houding van den dichter verruild voor den objectieven van 
denn schoolmeester. Eigenlijk was hij nooit heelemaal modem geweest, nooit hard en militant, maar alleen van 
grootee beminnelijkheid" (Beb Vuijk 'Laatste oogst uit Nederland: Verzen van Anthonie Donker en Nes Tergast' 
BataviaaschBataviaasch nieuwsblad 17-9-1940). Kortom een wat fletse figuur in dichterland, geen vertolker van het 
avontuurlijkee en romantische levensgevoel, waartoe Beb zich aangetrokken voelt. 
33 Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot ( Namlea 29-7-1934) 
"idem.. 23-2-1936 
"Idem.. 9-4-1933 
ss Brieven Beb Vuijk aan N. Donkersloot fNamlea 29-7-1934 en 23-2-1936). In de laatste brief beschimpt zij de 
schrijverr Johan Fabricius. die in die tijd zijn kennismaking met Nederlands-Indië hernieuwt en hierover schrijft 
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Bebss herinnering aan deze periode lijkt ook op een ander punt vertekend. Ze merkt in het 
eerderr aangehaalde interview uit 1985 op dat de ontwikkelingen in het literair Nederland in de 
eerstee driejaren op Boeroe vrijwel geheel aan haar voorbij zijn gegaan, omdat haar beperkte 
portemonneee het kopen van boeken niet toelaat: ze (her)leest wat ze al heeft.' Maar, zo blijkt 
uitt haar brieven aan Donker, verstoken van enige informatie over literair Nederland is ze niet. 
Zee leest de literaire tijdschriften Vrije bladen. Gulden winckel en, het geheel met 
boekbesprekingenn gevulde, Critisch bulletin, alsmede de literaire kritieken in de Nieuwe 
RotïerdamscheRotïerdamsche courant.' Met Donker neemt ze de literaire ontwikkelingen door en geeft haar 
opvattingenn over nieuw verschenen boeken ten beste.3 

Ookk de oprichting van het tijdschrift Forum moet haar niet onopgemerkt zijn gebleven 
getuigee een opmerking uit 1940 in een herdenkingsartikel aan Du Perron: "Ik was natuurlijk 
opp de hoogte van de strijd van tussen Coster-Donker en ter Braak-du Perron, de 
contemplatievee Stem en het militante Forum".4 Het credo van het laatste literaire tijdschrift, 
datt slechts kort bestaat (van eind 1931 tot eind 1935), wordt door de oprichters Menno ter 
Braakk en Eddy du Perron in januari 1932 kort en bondig weergegeven: "Wij verdedigen de 
opvattingg dat de persoonlijkheid het eerste en het laatste criterium is bij de beoordeling van de 
kunstenaar"."" Deze stelling vormt de aanleiding tot een langdurige 'vorm of vent* discussie.6 

Bebb verkeert ten tijde van het schrijven van Duizend eilanden in het kamp van Forums 
vijand,, het sterk christelijk geïnspireerde De stem. Belangrijkste spreekbuis van dit tijdschrift 
iss Dirk Coster met in zijn voetspoor Anthonie Donker. Met Coster voert de hierna nog 
uitvoerigg aan de orde komende Du Perron een hevige polemiek.7 Vermoedelijk hebben aan 
Bebss keuze om met Donker in zee te gaan, respectievelijk voor De stem te publiceren, in de 
eerstee plaats pragmatische overwegingen ten grondslag gelegen: ze wil graag haar 

inn de Haagsche post. Overal in de kolonie wordt hij als gevierd schrijver binnengehaald en gefêteerd. Maar dat is 
naarr Bebs oordeel niet de manier om Indië te leren kennen. De artikelen van Fabricius in de Haagsche post 
bevattenn "de grootste onzin". Om het land te leren kennen moet je vierde klasse op de KPM-boot reizen, tussen 
dee kippen en de trassi [gamalenpasta]. Dat zou Beb zelf ook doen maar "helaas ik heb man en kroost en ben 
voorgoedd gestrand in deze blauwe baai". 
11 Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse Gids 69 (4. 1985), pag. 2-13 
22 Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 29-7-1934) 

Wanneerr Slauerhoff ter sprake komt merkt ze, niet zonder enige ijdelheid, bijna terloops op dat Donker haar 
vroegerr een aan deze schrijver verwant talent heeft genoemd. 
44 Beb Vuijk 'Eddy du Perron' Kritieken opbouw 16-8-1940. Het literaire blad De stem was christelijk 
geïnspireerd. . 

Mennoo ter Braak en Eddy du Perron via René Zwaap 'De onvoltooide revolutie' De groene Amsterdammer 9-
12-1998 8 
"" Zoals zo vaak in discussies onder letterkundigen vallen de partijen over elkaar heen met weinig genuanceerde 
opvattingen,, ja zelfs simplificaties. Vorm beschouwt de belangrijkste theoreticus van Forum, Ter Braak, als 
stilstand,, verstening, conventie.* In zijn ogen ontlenen de kunstenaar en het kunstwerk hierbij hun waarde en 
identiteitt primair aan een op een bepaald moment gangbare, bijna voorgeschreven, en vaak ook gekunstelde en 
gecreëerde,, stijl. Ze bewegen zich als het ware in het canon van de heersende 'kunstmoraal'. De uniciteit en 
eigenheid,, en ook de ontwikkeling van de kunstenaar, gaat hiermee teloor. Daarmee wordt vanzelfsprekend niet 
gezegdd dat de kunstenaar buiten de vorm kan. Integendeel, vorm en vent zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.. Maar de essentie is dat de kunstenaar waar mogelijk afstand neemt van het gebruikelijke, het 
normale.. Immers alleen dan spreekt zijn persoon tot anderen. Ofwel: "De persoonlijkheid kan zich slechts in 
vormenn uiten, maar begeeft zich daardoor in het gevaar van verstening. Blijvende vormen betekenen verstening: 
eenn zich gewonnen geven aan de dood. Leven daarentegen is zich losmaken uit vormen" (Dorine Fleuren-Van 
Hall via René Zwaap 'De onvoltooide revolutie' De groene Amsterdammer 9-12-1998). Tegen deze achtergrond 
iss het niet verrassend dat Forum haar voorbeelden ziet in grote Europese individualisten als Nietzsche, Multatuli 
enn Stendhal, Over de 'vorm of vent' discussie publiceert J, J, Oversteegen in 1978 zijn dissertatie Vorm of vent: 
OpvattingenOpvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek russen de twee wereldoorlogen 

Dee meest frontale aanvang van Du Perron op Coster en het sterk christelijk geïnspireerde De stem vindt plaats 
inn de essaybundel Uren met Dirk Coster. Du Perron verwijt hierin deze literaire stroming een burgerlijke, 
bekrompen,, vormeloze literatuur- en levensopvatting. 
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schrijftalentt etaleren en Donker is de eerste die zich aanmeldt. Mogelijk dat door het 
protestantsee milieu waarin Beb zich tot dan toe beweegt, ook een gevoel van affiniteit heeft 
bestaann met de eveneens protestants georiënteerde Donker. 

Bebb voltooit Duizend eilanden in ruim drie jaar.' Niet alleen door de vele problemen 
opp de onderneming en de opvoeding van de kinderen vordert Duizend eilanden langzaam, 
maarr ook het schrijven zelf gaat haar niet makkelijk af. Met name in de eerste brieven aan 
Donkerr merkt ze de nodige keren op dat ze niet kan zeggen wanneer het volgende hoofdstuk 
hemm zal bereiken en de roman klaar zal zijn. Ze werkt "ontzettend moeilijk met veel correcties 
enn veranderingen en soms laat ik alles weken liggen omdat mij alle geloof soms ontbreekt".2 

Bebb verwijst in dat verband naar 'Vele namen' waarover ze driejaar heeft gedaan, om 
vervolgenss op te merken dat haar kracht in de 'short story' ligt. Toch wil ze proberen een 
romann te schrijven. In Bebs hele literaire leven is het schrijven, zo geeft ze ook volmondig 
toe,, een moeizaam proces gebleven: "Van elk verhaal maakt ze wel tien kladversies".3 

Kortom,, het schrijven is bij haar echt 'werk'. 
Haarr (beoogde) uitgever De Haan, waarschijnlijk door Donker op de hoogte gebracht 

vann de trage vordering van Duizend eilanden, spoort haar in bedekte termen aan vooral niet 
bijj de pakken neer te zitten. In september 1934, wanneer hij vier hoofdstukken van haar heeft 
gelezen,, schrijft hij, na inleidende complimenten, dat de vier hoofdstukken nog te klein van 
omvangg zijn om te worden uitgegeven. Een novelle verkoopt haast niet, "de omvang zou dus 
totaall ongeveer 6x zoo groot moeten worden".4 Beb rekent uit dat blijkbaar tweehonderd en 
vijftigg pagina's van haar verwacht worden, een "benauwende opgave".5 En voegt ze er, 
enigszinss klagend, aan toe "De herberg met het hoe/ijzer is toch ook niet zo lang".6 De Haan 
steltt niet alleen eisen aan de omvang, maar wil ook dal de roman augustus 1935 klaar is. 
Tegenn de tijdlimiet ziet Beb zo mogelijk nog meer op en wat teleurgesteld schrijft ze Donker 
datt het boek waarschijnlijk niet zal verschijnen.7 Haar pessimisme wordt evenwel niet 
bewaarheid.. Vermoedelijk rondt ze Duizend eilanden af in de tweede helft van 1936 en ligt 
hett boek april 1937 in de winkel. 

Inn Duizend eilanden is de stijl van haar vorige verhalen nog duidelijk herkenbaar. 
Tochh vlakt haar gekunstelde en soms priesterlijke taal enigszins af naarmate het boek vordert. 
Inn het laatste hoofdstuk, waarin ze onder meer de eerder behandelde reis naar Boeroe 
beschrijft,, lijkt ze een omslag te maken naar een nieuwe schrijfstijl: bondiger, meer 
beschrijvend,, minder invoelend en afstandelijker. Wellicht dat tijdens het schrijven van het 
boekk Beb invloeden heeft ondergaan van ontwikkelingen in literair Nederland. Of heeft 
Anthoniee Donker, onder invloed van de kritiek van Forum, toch wat meer commentaar op 
haarr 'probeersels' geleverd dan ze zelf toegeeft? 

Behalvee door de voorzichtige verandering in stijl vormt Duizend eilanden ook in 
aantall andere opzichten een voorafschaduwing van haar latere oeuvre: het sterk 
autobiografischee aspect, het figureren van de Molukken op de voor- of achtergrond en de 

11 Inde Brief van Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 23-2-1936) deelt ze mee dat ze in april de laatste 
hoofdstukkenn van Duizend eilanden aan hem zal toesturen. Voor het naar de uitgever gaat wil ze echter over het 
geheell nog eenmaal haar blik laten gaan voor het aanbrengen van correcties. 
-- Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 9-4-1933). In de volgende brief van 2-7-1933 merkt ze op "want 
ikk werk heel langzaam met honderden verbeteringen en veranderingen en ook hel vernietigen van hele 
hoofdstukken". . 
11 Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van Soest Sara/aan 1(1, 1985/1986), pag. 3-12, zie ook 
Intervieww Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse Gids 69 (4, 1985). pag. 2-13 
** Brief De Haan aan Beb Vuijk (Utrecht 17-9-1934) 
-'' Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 19-11-1934) 
66 Idem. De roman De herberg mei hei hoe/ijzer is een in die tijd erg bekend boek van de schrijver A. den 
Doolaard. . 
"idem,, 4-4-1935 
88 Zie hoofdstuk "De reis naar Boeroe' 
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thematiekk van de Indo-europeaan zullen in haar boeken en verhalen een belangrijke rol 
blijvenn vervullen. Ook de in Duizend eilanden voor het eerst gebruikte compositiemethode 
vann twee karakterologisch sterk verschillende hoofdrolspelers (de gespannen Ab en de 
evenwichtigee Carl), die in hun dualiteit bijna noodzakelijkerwijs op elkaar zijn betrokken, zal 
Bebb later nog enkele malen gebruiken. Doordat de twee hoofdpersonen van Hollandse en 
Indo-europesee afkomst zijn, dient deze tegenstelling bij haar tevens als metafoor van de 
ontmoetingg tussen 'Oost' en 'West'. 

Dee ontvangst van Duizend eilanden in de literaire kritiek is in het algemeen gematigd 
positief.. De eerste, op 25 april 1937 in Het vaderland verschenen, recensie is van de hand van 
Forum-Forum-boegbeeldboegbeeld Menno ter Braak. Voordat Ter Braak op de roman zelf ingaat, laat hij zijn 
ergerniss blijken over Bebs introductie op de stofomslag. Hierin wordt onder meer vermeld: 

Haarr jeugd kenmerkt zich door een drang naar avontuur en daar de 
omgevingg nogal vrij vervelend is, begint ze al heel jong te schrijven, 
welkee producten gepubliceerd, de verwonderde spot der niet en wel 
bevoegdee paedagogen uitmaakt. Schrijven wordt nu een geheime zonde 
enn om niet de openbare schande van een teruggezonden manuscript te 
riskeeren,, stuurt zij jarenlang niets in [ . . . ] . En uit angst om in 
abstractee theorieën te vervreemden van het gewone bestaan der 
menschenn en uit verlangen naar 'n nieuw land en een fellere zon, 
vertrektt ze in 19301. 

Bebb zelf meldt op de omslag: "Mijn leven is slechts in zooverre interessant, dat ik volkomen 
gekregenn heb wat ik er van verlangde, een moeilijk en uitzonderlijk bestaan in geheele 
vrijheidd buiten de bewoonde plaatsen der menschen".2 In Ter Braaks ogen is deze 
"aanstellerige"" introductie een vorm van uitgeversreclame, die de meningsvorming van de 
onbevangenn lezer in de weg staat: "Een schrijfster mag niet voor zichzelf spreken, maar zij 
moett worden ingelijst, geadverteerd, gevulgariseerd". Hij heeft nog een andere reden voor 
zijnn depreciatie: "De persoonlijkheid Beb Vuijk, die uit het boek spreekt, is zeker niet zo 
joviaall en guitig als uit het geciteerde zou kunnen worden opgemaakt".4 

Vervolgenss krijgt Bebs literaire peetvader Donker enkele vegen uit de pan. Allereerst 
omdatt hij, in zijn hoedanigheid als redacteur van de 'Voortrekkers', niet in het boek zelf, 
maarr op de omslag Bebs eerdere novellen nogal onbeschaamd aanprijst. Voorts haalt Ter 
Braakk zijn kwaliteit als literator en recensent van het voetstuk, omdat Bebs boek alleen wordt 
vergelekenn met Indisch-Nederlandse romans van Louis Couperus, Augusta de Wit en 
Székely-Lulofs,, en niet met die van coryfeeën als Multatuli, Du Perron en Daum. Naar het 
oordeell van deze criticus legt de vergelijking met andere auteurs bovendien een onnodige last 
opp Bebs schouders. Een gematigd positieve bespreking, waarin naast de kwaliteiten van Beb 
ookk de zwakheden worden aangeduid, zou veel beter op zijn plaats geweest zijn. 

Watt zijn dan de kwaliteiten én de zwakheden in Ter Braaks ogen? Hij noemt Bebs 
prozaa onmiskenbaar zuiver, maar er is sprake van een zuiverheid "die nog geen defïnitieven 
vormm heeft gevonden". In haar knappe en suggestieve beschrijving van landschap en sfeer 
plaatstt hij Beb naast Augusta de Wit. Echter de psychologische component in Duizend 
eilandeneilanden is zwak, waarbij hij doelt op de typering en ontwikkeling van de karakters van de 

Eerderr is opgemerkt dal dit één van de zeldzame keren is dat Bebs jaar van vertrek naar Nederlands-Indië 
correctt wordt vermeld, 
:: Menno ter Braak 'Indisch landschap: Een roman met een vreemde introductie' Het vaderland 17-4-1937 
33 Idem 

Idem m 
55 Menno ter Braak 'Indisch landschap: Een roman meteen vreemde introductie' Hel vaderland 17-4-1937 
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tweee hoofdfiguren Ab en Carl, alsmede op het verschil in aandacht die beiden in de loop van 
hett boek krijgen. Compositorisch hinkt het boek te veel op twee gedachten: "Men vermoedt 
datt ze een roman heeft willen schrijven van de employés Daalders en zijn collega Van 
Waerlaarden,, maar [.. . ] dat zij geen heldere uitbeelding van haar karakters kan geven en in 
eenn reeks van beschrijvende 'tafereelen' den koers kwijt raakt". 

Eenn ander prominent lid van Forum, Hendrik Marsman, heeft een min of meer zelfde 
oordeel,, maar met iets andere accenten. Naar zijn oordeel blijven de figuren en gebeurtenissen 
ondergeschiktt aan de beschrijving van het landschap en de sfeer. Wat betreft dat laatste kan 
"menn haar descriptieven stijl, tot het beste moderne Nederlandsche proza rekenen".1 Beb had 
inn Marsmans ogen beter het omgekeerde procédé kunnen volgen: de psychologische 
ontwikkelingg van de hoofdfiguren en hun relatie als centraal thema, tegen het decor van het 
landschapp en de natuur. Als Beb de schroom overwint om zich in het innerlijk leven van haar 
hoofdfigurenn te verdiepen kan, zo sluit Marsman niet zonder hoop af, wellicht meer van de 
ontwikkelingg van haar schrijverschap worden verwacht. De geringe psychologische diepgang 
inn Duizend eilanden wordt door het overgrote deel van de recensenten genoemd. Voor Viktor 
E.. van Vriesland is dat geen beletsel veel bewondering voor het boek te hebben. Integendeel, 
uitt Duizend eilanden blijkt dat "in een goeden roman de psychologie geen hoofdzaak behoeft 
tee zijn noch op het eerste te worden gesteld".2 

Dee recensie van Maurits Uyldert in het Handelsblad slaat een wat kritischer toon aan 
dann die van Ter Braak en Marsman. Evenals Ter Braak neemt deze recensent aanstoot aan de 
uitbundigee lofprijzing van Donker, omdat de laatste Beb daarmee op gelijke hoogte stelt als 
Augustaa de Wit en Madeion Szèkely-Lulofs. Naar zijn oordeel is dat bepaald nog niet het 
niveauu waarop Beb zich beweegt. Haar boek is feitelijk niet meer dan een reeks impressies 
vann land en leven "waaruit enkele gestalten van Inlanders en Europeanen vaag te voorschijn 
treden".. Naar Uylderts opvatting is Bebs taalgebruik impressionistisch staccato uit de jaren 
tachtigg en negentig van de negentiende eeuw.4 Niettemin is haar proza zuiver en eerlijk en 
komtt in het boek een dichterlijk gevoel tot uitdrukking. Maar dat rechtvaardigt nog niet de 
conclusiee dat we van Bebs toekomstige boeken hoog gespannen verwachtingen kunnen 
hebben. . 

Hoee verschillend over literatuur kan worden gedacht, blijkt uit andere recensies. Annie 
Salomons,, een schrijfster met een aantal jaren verblijf in Nederlands-Indië achter de rug, en 
A.M.. de Jong, de schrijver van de Merijntje Gijzen-cyclus, zijn aanzienlijk positiever, om niet 
tee zeggen jubelend.5 Door beiden wordt Beb vergeleken met Augusta de Wit. Annie Salomons 
heeftt nog de meeste ondergeschikte kritiekpunten. Het boek vormt te weinig een afgesloten 
geheell en er komen nogal wat taalfouten in voor, die bij deze, blijkbaar met Bebs verleden 
bekendee critica, het sneertje ontlokt: "Voor Nederlands blijkt deze jongedame terecht een 
onvoldoendee te hebben gekregen".6 De recensent Van Eckeren van Eigen haard, het 
tijdschriftt waarin Beb haar eerste verhaaltjes heeft gepubliceerd, sluit het koor van 
jubelenden.. Na lezing van Duizend eilanden lijkt het hem alsof Beb "een helen 
menschenleeftijdd in de koloniën heeft doorgebracht: of zij temidden van de theecultuur 

H.. Marsman 'Het anonieme leven' De groene Amsterdammer 22-5-1937 
:: Van Vriesland 1958, pag. 283 
"" Maurits Uydert 'Duizend eilanden' Handelsblad 14-7-1937 
44 Zie ook Binnendijk 1937, pag. 112-113 
'' Zie respectievelijk Annie Salomons 'Van vreemde en eigen letteren: Een voortreffelijk boek over Indië' De 
maasbodemaasbode 29-5-1937 en A.M. de Jong 'Een nieuw en bijzonder talentvol schrijfster over Indië: Duizend eilanden 
vann Bep Vuyk' Hei volk 14-6-1937. Ook de recensies in Boekenschouw, een tijdschrift waarin boeken kort 
wordenn gerecenseerd en De opbouw, democratisch tijdschrift voor Nederland en Indië, zijn vol lof over Duizend 
eilanden,eilanden, zie 'Duizend eilanden' Boekenschouw 30 (1936-1937), pag. 562 (auteur onbekend) en W.L.M.E. van 
Leeuwenn 'Literaire beschouwingen' De opbouw 21 (1938), pag. 131-137 
66 Annie Salomons 'Van vreemde en eigen letteren: Een voortreffelijk boek over Indië' De maasbode 29-5-1937 
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geborenn en getogen is. Dat is het voorrecht van den intuitieven kunstenaar die alleen zóó 
frisch,, zoo onbevangen, levendig en intelligent zijn stof vermag te behandelen, omdat zij 
oogenn heeft gekregen om waarlijk te zien".1 De atmosfeer en essentialia van het koloniale 
levenn leert men volgens deze criticus uit Bebs boek beter kennen "dan uit dozijnen braaf 
gedocumenteerdee reisbeschrijvingen en de romans van Maurits, Couperus en Székely-Lulofs. 
Hoee verdienstelijk deze als roman zijn".2 

UpsUps en downs in de kajoe-poetih 

Behalvee over de moeizame voortgang in het schrijven van Duizend eilanden heeft Beb ook 
zorgenn over de plantage. De wispelturige arbeidsmotivatie van de ketelstokers op Boeroe 
blijftt een aanhoudend probleem. Wanneer de De Willigens als alternatief nieuwe arbeiders op 
hell nabijgelegen Ambon werven, biedt dat ook geen soelaas omdat ze de praktische 
vaardigheidd en mentale instelling voor ketelstoken missen. Niettemin merkt Beb begin 
februarii 1935 in een brief aan haar broer en schoonzuster op, dat de zaken "heel aardig 
gaan".33 Zelf raakt ze ook betrokken bij de bedrijfsvoering door de voorraadboekhouding ter 
handd te nemen. Het is geen sinecure, maar wellicht dat ook haar niet bijster hoge 
rekenkundigee kwaliteiten hieraan debet zijn. Is de mededeling aan het thuisfront dat de zaken 
aardigg gaan als geruststellend bedoeld? Immers in april 1935 vertelt ze Donker: "De zaken 
gaann erg slecht".4 Ze overweegt zelfs om emplooi te vinden als lerares op Java vanwege de 
daarr heersende schaarste aan bevoegde onderwijskrachten. Maar van schrijven komt dan 
natuurlijkk niets meer, zo merkt ze vervolgens op. Beb hoopt door de publicatie van Duizend 
eilandeneilanden enige naamsbekendheid te krijgen, waardoor ze misschien met enige regelmaat 
bijdragenn kan leveren aan een krant of tijdschrift. Een paar jaar later, in 1937, als ze tijdens 
eenn bezoek aan Nederland in bij de provinciale dagbladpers aangesloten kranten een 
feuilletonn publiceert over haar leven op Boeroe, noemt ze de zomer van 1935 "de 
allerdonkerstee maanden van ons leven".5 

Inn de voorafgaande periode zijn de prijzen voor kajoe-poetih (verder) gedaald. Voor de 
Chinesee en Arabische handelaren is dat veel minder een probleem dan voor de De Willigens. 
Zijj compenseren hun geringere inkomsten door een prijsverhoging van de levensmiddelen, 
diee de ketelslokers verplicht van hen moeten afnemen. Wanneer dit ook geen soelaas meer 
biedt,, worden de gebruikelijke branden gesticht. Boeroe staat in "vuur en vlam", de nachten 
zijnn "licht van het vuur" en het eiland, zo vertellen de kapiteins van KPM-boten Beb, is vanaf 
dee Soela-eilanden te zien als een "roode nevel". De branden zijn naar Bebs oordeel een 
gevolgg van de aan slavernij grenzende arbeidsverhoudingen bij de andere handelaren. Op 
Batoeboi,, het gebied van de kajoe-poetih gronden van de De Willigens, zijn in driejaar geen 
brandenn geweest.7 Bij een Arabische buurman in 12 jaar tijd acht maal. Het Binnenlands 
Bestuur,, zo stelt Beb, laat de uitbuiting toe omdat geen officiële klachten over de Chinezen en 

11 G. van Eckeren 'Het boek van de week' Eigen haard63 (1937), pag. 550-551 
"" Idem 
33 Brief Beb Vuijk aan J. en W. Vuijk (Namlea 9-2-1935), familiearchief 
44 Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 4-4-1935) 
"" Beb Vuijk 'In het laatste huis van de wereld; Brieven uit de Molukken van Beb Vuyk' Haarlems dagblad 28-
10-1937.. Niet is nagegaan in welke andere, bij de provinciale dagbladpers aangesloten, kranten het feuilleton is 
gepubliceerd, , 
"idem m 

Hett is niet duidelijk hoe deze op het jaar 1936 betrekking hebbende opmerking zich verhoudt tot haar 
opmerkingg in een brief van 22-10-1933 aan Anthonie Donker in 1933. Daarin zegt ze dat erop Batoeboi een 
reusachtigee brand heeft gewoed, waarschijnlijk uit wraak aangestoken nadat Beb ruzie met een Chinese 
handelaarr heeft gehad (zie hoofdstuk 'Een moeilijk en angstig jaar'). Feitelijk hoeft de constatering in de 
feuilletonafleveringg niet onjuist te zijn omdat het dan 3 jaar geleden is dat de brand heeft plaatsgevonden. 
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Arabierenn binnenkomen, maar bij de De Willigens doen de stokers wel degelijk hun beklag. 
Tegelijkk lopen de stokers ook steeds weer weg bij hen. Ze vinden de regels waaraan ze zich 
moetenn houden te 'lastig*: het op tijd op het werk verschijnen, de voor zieken bestaande 
verplichtingg medicijnen te slikken, de schoonmaakplicht voor de huizen waarin ze gratis 
wonen.. Ook aan het werken onder leiding kunnen de stokers maar niet wennen. Beb begrijpt 
err niets van. 

Inn de periode voorafgaand aan de prijsdaling besluit Femand tot een efficiëntere 
bedrijfsvoeringg om de kostprijs van de kajoe-poetih te drukken. Dit gebeurt door een 
aanzienlijkee vergroting van het rayon waarin het blad voor de ketel wordt geplukt. Met deze 
verruimingg wordt voorkomen dat kostbare arbeidsdagen verloren gaan bij het steeds weer 
opbouwenn van een ketel in een nieuw plukgebied. Er komen twee grote, vaste ketels, die 4 a 5 
maandenn achter elkaar gestookt kunnen worden. Elke ketel heeft twee vaste werkploegen, een 
plukploegg die het blad naar de ketel brengt en een stookploeg. Gemiddeld hebben de De 
Willigenss zo'n vijftig tot zestig man personeel bij de ketels aan het werk. Bij de ketels komen 
inlandsee huisjes voor het personeel en opslagmagazijnen voor de voedingsmiddelen en de 
olie.. Voor Femand en zijn kompaan Heintje brengt de schaalvergroting een grotere werkdruk 
meee omdat ze voortdurend moeten pendelen tussen de ketels om dingen te regelen en toezicht 
tee houden. Het lijkt bijna of Beb een zucht slaakt als ze opmerkt: "Het werk is zwaarder 
geworden,, maar nu hebben we het meer in eigen hand".1 Inmiddels is Beb door het bijhouden 
vann de voorraadboekhouding ook niet meer voor een economisch kleintje vervaard. Ze 
presenteertt gespecificeerde rendementscijfers van de onderneming alsmede dagloon- en 
koopkrachtberekeningenn voor het bij hen in dienst zijnde werkvolk.2 De vergelijking van de 
laatstee gegevens met die van een Javaanse koelie leidt tot een licht positieve uitkomst voor het 
eigenn personeel. Geen werkgever zal een slecht personeelsbeleid van zijn onderneming 
presenteren,, maar toch lijkt de door Beb verstrekte informatie de conclusie te wettigen dat de 
Dee Willigens hun arbeiders, zeker voor de maatstaven van die tijd, relatief goed behandelen. 
Ondankss het niet van trots gespeende exposé over hun efficiënte onderneming merkt Beb op: 
"Dee voornaamste zorgen blijven de lage prijzen en het verloop van het volk". Vanwege de 
geringee revenuen kan geen nieuw destül eertoestel voor de stookinstallatie van de kajoe-poetih 
wordenn aangeschaft. Bovendien zal de afschrijvingsprijs ervan hun olie uit de markt prijzen. 
Datt hun onderneming hoog wordt aangeslagen, blijkt uit het verzoek van het Boswezen aan 
Femandd om mee te werken aan een rapportage over de kajoe-poetihcultuur.4 Een 

11 Beb Vuijk 'In het laatste huis van de wereld: Brieven uil de Molukken van Beb Vuyk' Haarlems dagblad 28-
10-1937 7 
22 Beb merkt in de hier aangehaalde feuilletonaflevering in het Haarlems dagblad 28-10-1937 onder meer op: 
"Dee verbeterde koeling heeft het rendement mei 12% verhoogd, zoodat we gemiddeld rendement hebben van 1.7 
pet".. Niet zonder trots voegt ze er aan toe dat de houtvester op Boeroe bij zijn proeven dezelfde uitkomst als 
hoogstee rendement heeft verkregen. Over het dagloon stelt ze in de voorgaande feuilletonaflevering van 26-10-
1937:: "Bij ons op Batoeboi hebben we een gemiddelde van drie en halve flesch per [ketel*] vul ling. In dezen tijd 
wordtt door de Chineezen en Arabieren 40 cent per flesch betaald. Dat geeft per dag van twee vullingen een 
dagopbrengstt van 2 maal 31/2 maal 40 cent is f2.80. Hiervan moet aan ketelhuur 35 cent worden betaald, 
zoodall de zeven mannen per dag f 2.45 in handen krijgen. ledere man krijgt dus ongeveer 35 cent en dat is in 
vergelijkingg met de loonen, die op Java betaald worden, zeer veel. Maar de koelie op Java. die 15 cent per dag 
verdient,, kan daarvan 3 kattie (één kattie is 625 gr.) rijst koopen, terwijl de ketelstoker op Boeroe voor zijn 35 
centt nauwelijks 2 kattie krijgt afgemeten7'. 
11 Idem 
44 De resident B.J. Haga van de Molukken, een naam die later overigens nogmaals zal vallen, maakt in zijn 
memoriee van overgave van 19 juni 1937 ook melding van dit onderzoek. Het ''omvat zoowel de cultuur van de 
kajoe-poetih,, het afwenden van het brandgevaar, de bereiding van het product, de verkoop als wel het tegengaan 
vann vervalsching. Dit onderzoek is nog niet voltooid" (Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942 
1997,, dl III, pag. 528) 
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(vermoedelijk)) gunstig neveneffect ervan is dat Fernand een eerste opdracht voor een 
gouvernementsleverantiee krijgt. 

Eindd oktober 1935 overwegen Beb en Femand een woning te bouwen op Batoeboi, het 
gebiedd van hun kajoe-poetihgronden.1 Een huis aldaar biedt de laatste de mogelijkheid bij het 
uitbrekenn van een brand op de plantage direct ter plaatse zijn. Bovendien maakt het een einde 
aann het vermoeiende heen en weer trekken tussen de onderneming en de woning van de De 
Willigenss in Namlea, een drie uur durende tocht die per prauw en te voet moet worden 
afgelegd.. Om te bezien hoe het wonen daar zal bevallen, gaat Beb, zo vertelt ze in 'Brieven 
vann een huisvrouw op een buitenpost', een paar dagen op Batoeboi logeren met "potten en 
pannen,, bedden en baby's"." Het is de eerste keer dat zij met Fernand de rimboe intrekt. Met 
eenn duidelijke ondertoon van vreugde merkt ze op: "Bij de verlatenheid van Batoeboi 
vergelekenn is Namlea een wereldstad maar het leven daar zal een andere charme hebben, 
welkee momenteel slechts vermoed, zeker aanwezig zal zijn".3 Beb vertelt de lezeres van het 
huisvrouwenbladd niet hoe haar eerste expeditie is bevallen. In een volgende brief een jaar later 
meldtt ze wel dat er op het terrein een onderkomen is verrezen: "Een pondok met een goedang 
voorr levensmiddelen en kajoepoetih-olie, een open galerij en twee slaapkamers". Het uit 
gabaa gaba en atap opgetrokken huis staat op ongeveer een halve meter hoge palen en lijkt qua 
vormm op de hoofdwoning in Namlea. De in het huis uitgespaarde vierkante galerij is echter 
veell groter. Het grootste deel van de leefruimte van het huis wordt ingenomen door deze 
galerij,, waarop ondermeer luie rotanstoelen en een elenskast staan. De bamboevloer op de 
palenn slingert, zo schrijft Beb, een beetje als een hangbrug. In het begin is het huis lichtgroen, 
waardoorr het binnenvallende licht groen gefilterd wordt. Als Beb 's middags wakker wordt 
uitt een dutje lijkt het "alsof je betooverd in de holte van een rietstengel ontwaakte"." 
Uitgebreidd vertelt ze over haar bezigheden en belevenissen op Batoeboi, onder meer het op 
ordee brengen van de groenten- en vruchtentuin en het bezoek aan de over het terrein verspreid 
liggendee kajoe-poetihketels. Met warmte beschrijft Beb het plezier dat haar zoontjes er 
beleven.. Bij toeval worden door een aantal Alfoeren negen kleine biggetjes van wilde zwijnen 
gevangen,, die tam worden gemaakt achter een bamboeomheining. Voor het geval de lezer nog 
mochtt twijfelen, merkt ze op: "Het leven is teruggekeerd tot den allerprimitiefsten vorm".6 

Eenn opmerking niet zonder overdrijving omdat ook op Batoeboi bedienden het leven 
aanzienlijkk vergemakkelijken en, zo schrijft Beb, de maag altijd goed gevuld is.7 Uit een in 
19411 verschenen artikel van Bebs hand in De Indische courant blijkt dat het verblijf in de 
pondokk op Batoeboi uitgroeit tot één van de twee vakantiebestemmingen van de De Willigens 
opp Boeroe. De andere manier om de vakantie door te brengen is het maken van een 
prauwtocht,, die door Beb ook in een artikel in deze krant wordt beschreven.8 

Omstreekss dezelfde tijd heeft Beb nog een andere, verkwikkende afleiding. Een 
avontuurlijkee wereldreizigster, freule D. de Sturler ('Deetje1), doet Boeroe aan: "Een 
avonturiersterr van het ergste soort [.-•]• Ze heeft een voorliefde voor zonderlinge en 

11 Beb Vuijk 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië okt. 1935, 
pag.695-697 7 
"" Idem 
"" Idem 
44 Idem, jan. 1937, pag. 31-33 
ss Idem 
Mdem m 

Bebb vermeldi in een brief aan haar broer en schoonzuster dat ze voorde huishoudelijke werkzaamheden "een 
stoett aan bedienden" heeft (Brief Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Namlea 9-2-1935), familiearchief). 
ss Zie respectievelijk Beb Vuijk 'Vacantie op Boeroe: Ons verblijf in de pondok' De Indische courant 25-6-1941 
enn 'Prauwtochten' De Indische courant 11-10-1941. De beschrijving van het verblijf op Batoeboi heeft dezelfde 
strekkingg als die in Maandblad voor de huisvrouw van Indië. Een verschil is dal Beb op humoristische wijze de 
completee "volksverhuizing" (er wordt een enorme hoeveelheid bagage meegenomen) en de tocht naar de pondok 
beschrijft. . 
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afgelegenn plaatsen. Voor mij is het heerlijk om eindelijk eens een vrouw in m'n omgeving te 
hebben,, nu ik al jaren onder enkel mannen leef. Bovendien hebben we ongeveer dezelfde 
literairee smaak, en heeft ze een hele stapel boeken meegebracht. Momenteel zwelg ik in "Het 
Levenn op Aarde" [roman van Jan SlauerhoffJ".' 

Dan.. begin 1936, beginnen de prijzen voor de kajoe-poetih sterk te stijgen. Niet alleen 
alss gevolg van door de branden ontstane schaarste, maar ook door de sterk groeiende vraag in 
Europa."" Het bedrijf van de De Willigens wordt overstelpt met orders, vooral vanwege de 
goedee olie die ze leveren. Ze kunnen niet aan de vraag voldoen. Op twee manieren proberen 
zee er een oplossing voor te vinden. Ze kopen olie bij andere handelaren op en controleren die 
opp de gewenste kwaliteit. En ze laten twaalf nieuwe ketels in het centrale gedeelte van 
Batoeboii bouwen, waarvan er zes direct in productie worden genomen. Paarden worden 
aangeschaftt om vanuit de afgelegen gedeelten van de plantage de pluk sneller naar de ketel te 
brengen.. Ten behoeve van dit vervoer moeten wel wegen worden aangelegd en bruggen 
wordenn gebouwd. Niettemin brengt deze (verdere) schaalvergroting niet helemaal het 
gewenstee effect: "Geen enkele maal halen we de geschatte productie".4 Het bedrijf groeit zo 
sterkk dat ze een Europese medewerker in dienst nemen. Maar Beb suggereert dat er nog een 
anderee reden is om de nieuwe functionaris aan te stellen. Op weinig charmante wijze 
desavoueertt ze publiekelijk in haar eerder genoemde feuilleton in het Haarlems dagblad de 
ondernemingskwaliteitenn van Femand: "[Hij is] een goed planter [.. . ] maar evenals zijn 
vaderr een slecht handelsman"." De nieuwe man neemt het zakelijk aspect voor zijn rekening, 
terwijll Femand zich met de productie bezighoudt. 

Bebb noemt de naam van de nieuwe medewerker niet, nogal opvallend omdat ze in 
dezelfdee feuilletonaflevering bijvoorbeeld functionarissen van het Boswezen met naam en 
toenaamm vermeldt. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is het Bebs neef van 
moederszijde,, Dolf Rotscheid, geweest. Dit familielid is in de economische crisis van de jaren 
dertigg werkloos geworden. Via zijn broer Paul, werkzaam op een rubberonderneming 'Musi 
enn Landas' te Palembang, laat hij vragen of Beb en Fernand zijn diensten kunnen gebruiken.6 

Dee neef komt vermoedelijk eind mei aan op Boeroe. Aan zijn ongeveer een jaar durend 
verblijff bij de De Willigens beleeft Dolf weinig genoegen vanwege de problemen die hij heeft 
mett Bebs persoonlijkheid. Het botert zo slecht tussen beiden dat Dolf veel van zijn tijd 
doorbrengtt bij de inheemse bewoners in de kampong, een voor een totok zeer ongebruikelijke 
stap.. Eind 1937 of begin 1938 verlaat hij Boeroe weer. Warmeer hij bij zijn broer in 
Palembangg arriveert, is hij sterk vermagerd en depressief.7 Heeft Beb ook minder prettige 
herinneringenn aan hem overgehouden? En heeft ze om die reden publiekelijk zijn naam niet 
genoemd? ? 

11 Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 10-11-1935) 
22 Niet duidelijk wordt waarom in dat jaar de vraag naar kajoe-poetih plotseling zo sterk toeneemt. 
33 Een bevestiging voor de sterke stijging van de vraag naar kajoe-poetih vinden we in de eerder vermelde 
memoriee van overgave van de resident Haga (Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942 1997, dl III, 
pag.. 529). In 1934 en 1935 bedraagt de uitvoer van kajoe-poetih 140 ton, in 1936 meer dan het dubbele, 300 ton. 
Ookk de uitvoer van de ander traditionele producten van de Molukken, kruidnagelen, foelie en nootmuskaat stijgt 
sterk.. Minder is dat het geval met damar, kopra. paarlemoer, schelpen etc. Gesproken kan worden van een lichte 
economischee opleving in de Molukken, die voortduurt tot en met 1937. Echter in vergelijking met de vorige 
decenniaa verkeerde de economie van de Molukken in een slechte toestand (zie ook Clemens en Lindblad 1989, 
pag.. 266 en 273-274). 
44 Beb Vuijk 'In hel laatste huis van de wereld: Brieven uit de Molukken van Beb Vuyk' Haarlems dagblad 28-
10-1937 7 
55 Idem 
66 Ten Dam 1997, pag. 430 
77 Ten Dam 1997, pag. 495. De beschrijving van het verblijf van Dolf op Boeroe is gebaseerd op de herinneringen 
vann Bebs zusier Doll, die dit op haar beun weer gehoord heeft van andere familieleden. Een feitelijk relaas is het 
derhalvee niet. 
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Magg ze waarschijnlijk aan het verblijf van de neef minder prettige herinneringen hebben 
overgehouden,, voor het jaar 1936 als geheel geldt dit niet. Er komt eindelijk een dokter op 
Boeroee en het Binnenlands Bestuur schijnt de ogen ook te openen voor de wantoestanden op 
hett eiland. Alles bij elkaar reden om aan het einde van het feuilleton in het Haarlems dagblad 
opp te merken: "Langzaam gaat deze groei en vooruitgang en we mogen niet wanhopen. Maar 
langzaamm of snel, in tijden van nood of in voorspoedige jaren, het werk gaat verder en nooit 
zullenn we hier weg willen gaan".' Mogelijk dat het wat betere perspectief voor de 
ondernemingg reden is geweest om in te gaan op het herhaalde aandringen van haar vader naar 
Hollandd te komen. De laatste wil dolgraag zijn kleinzonen zien. Hij betaalt ook de overtocht, 
diee Beb zelf niet kan bekostigen vanwege de weinig florissante financiële omstandigheden 
vann de De Willigens." 

MetMet verlof in Holland 

OverBebss verblijf in Holland is niet veel bekend. Beb zelf heeft alleen in haar eerder 
vermeldee autobiografische jeugdschets in De Indische courant en interviews met de BRT en 
dee Vlaamse gids enkele wetenswaardigheden vermeld.3 Waarschijnlijk vertrekt Beb in de 
periodee maart-april 1937 naar Nederland.4 Beb verblijft afwisselend bij haar vader in 
Heemstedee en haar zuster in Driebergen. Naar eigen zeggen beweegt ze zich niet in literaire 
kringen.. Wel ziet ze voor het eerst Anthonie Donker tijdens een etentje bij haar uitgever en 
wordtt de kennismaking met Van Wessem hernieuwd. De ontmoeting met Donker blijkt niet 
gelukkigg uit te pakken: "In levende lijve vielen wij elkaar tegen".5 Van Wessem bezoekt ze 
enkelee malen. Haar literaire ontdekker vindt ze (nog steeds) wel aardig, maar ook een beetje 
zielig.. Naar Bebs oordeel is hij een wat suffig en muffig persoon gebleven, verschanst in 
kamerss vol boeken en verscholen achter paperassen op zijn schrijftafel. De kamertjesliterator, 
diee "het leven leefde, waaraan ik was ontsnapt". 

Nederlandd kan lezen wat Beb dan wel voor leven leidt. In een aantal kranten publiceert 
zee het eerder aangehaalde, uit negen artikelen bestaande, feuilleton 'In het laatste huis van de 
wereld;; brieven uit de Molukken'.7 Dit gebeurt op aanraden van bekenden. Wanneer Beb haar 
verhalenn over Nederlands-Indië vertelt, vragen ze haar: "Waarom schrijf je dal niet op en 
stuurr je het naar de krant, misschien publiceren ze het wel".** De 'Provinciale Dagblad Pers' 
ziett er inderdaad wat in. In het Haarlems dagblad verschijnt de feuilleton van 13 oktober tot 

11 Beb Vuijk 'In het laatste huis van de wereld: Brieven uit de Molukken van Beb Vuyk' Haarlems dagbladlS-
10-1937 7 
** Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13. 
•'' Idem. Het Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 is op het punt van Bebs verblijf in Holland 
vrijwell hetzelfde als in het interview met de Vlaamse gids. 
44 Een nadere tijdsprecisering is niet aan te geven. Passagierslijsten ontbreken om het vertrek na te gaan. Deze 
periodee is aangenomen vanwege hel feit dat Beb herhaalde malen gezegd heeft eenjaar in Nederland te hebben 
vertoefd.. Omdat ze eind maart/begin april 1938 in Batavia is aangekomen moet het vertrek in genoemde periode 
hebbenn gelegen. Het na de oorlog over Beb aangelegde BVD-dossier (zie hierna hoofdstuk 'Politiek verdacht') 
meldtt als vertrek 8 september 1937. Dit lijkt bijzonder onwaarschijnlijk omdat de eerste aflevering van Bebs, 
hiemaa aan de orde komende, feuilleton medio oktober in het Haarlems dagblad verschijnt. Gelet op de tijd die 
Bebb nodig zal hebben gehad om het feuilleton rond te krijgen met de krant en Bebs moeizame schrijven, moet 
eenn periode van vijf weken lussen vertrek uit Indië en publicatie van het feuilleton als te kort worden 
aangemerkt,, daarbij ook de reis van drie of vier weken in aanmerking nemende. Een andere reden om aan de 
juistheidd van de datum in het BVD-dossier te twijfelen is de vermelding hierin dat Beb uit Soekaboemi naar 
Nederlandd is venrokken. 
33 Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13 
66 Idem 

Buitenn beschouwing blijft een door Beb gepubliceerd niemendalletje van nauwelijks anderhal f pagina over 
Bandaa en de nootmuskaai-perkeniers in het Kristal, letterkundig jaarboek uit 1937. pag. 235-236 
** Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 
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enn met 4 november. Naar Bebs zeggen slaan haar artikelen aan. Als haar vader bij de bakker 
komt,, of de notaris en dokter visiteert, wordt hem gevraagd: "Zeg, is de vrouw, die die leuke 
verhalenn in de krant schrijft, een dochter van U?". De oude Vuijk die, vermoedelijk vanwege 
zijnn technische achtergrond, voordien maar weinig waardering kan opbrengen voor de 
literairee aspiraties van zijn dochter, krijgt door de reacties uit zijn omgeving vertrouwen in 
Bebss schrijverschap. Bij het schrijven van het feuilleton blijkt Bebs praktische zin: in niet 
geringee mate zijn delen van de feuilleton letterlijk overgenomen uit haar 'Brieven van een 
huisvrouww op een buitenpost'. De feuilleton en de rubriek in het Maandblad voor de 
huisvrouwhuisvrouw van Indië zijn later belangrijke bouwstenen voor haar in 1939 verschenen 
autobiografischee boek Het laatste huis van de wereld. 

Bebb zal vermoedelijk veel plezier hebben beleefd aan het winkelen in Nederland. 
Overall ziet ze in de boekwinkels en kiosken Duizend eilanden liggen. Het moet bijna een 
'bestseller'' zijn geweest. Binnen drie maanden is de eerste druk uitverkocht. Het 
boekenpubliekk is ondanks de zware economische depressie en grote werkloosheid bereid de 
portemonneee te trekken voor het nieuwe sterretje aan het literaire firmament. Nog in hetzelfde 
jaarr verschijnt een tweede druk. Vanwege het kassucces dringt de uitgever bij Beb aan op een 
nieuwee roman. 

Hett succes van Duizend eilanden is er vermoedelijk debet aan dat Beb wordt 
uitgenodigdd voor lezing over de 'Indische letteren' in de lunchroom van de Rotterdamse 
Bijenkorf,, die plaatsvindt op 16 november 1937.2 Zij geeft er publiekelijk voor het eerst haar 
niett malse opvattingen over de koloniale literatuur ten beste. Vele malen daarna zal ze haar 
oordeell in artikelen herhalen, met alleen een verschil in toonzetting: de ene keer schril, de 
volgendee maal (veel) genuanceerder. Het Bataviaasch nieuwsblad doet verslag van Bebs 
lezing,, mogelijk vanwege de 'provocerende' uitspraken erin. De krant meldt dat Beb de 
Indischee roman in het algemeen kwalificeert als een schandaalkroniek. Zelfs na driehonderd 
jaarr heeft de kolonie volgens haar nog geen literaire traditie.3 Voor de Max Havelaar maakt 
Bebb een uitzondering. Het is het enige boek waarin we het werkelijke gezicht van de kolonie 
tee zien krijgen, een "waarachtig kunstwerk".4 Van recente auteurs dringen alleen Du Perron 
enn Helman lot de kern van het leven in de kolonie door. Ze laat zich nog een andere uitspraak 
ontvallen,, waarbij ze de indruk wekt niet geheel 'onbevangen' tegenover haar eigen positie 
alss plantersvrouw te staan. Over de door Székely-Lulofs geschetste wantoestanden in de 
planterswereldd tekent het Bataviaasch nieuwsblad uit haar mond op "dat er belangrijker 
dingenn over Indië te vertellen zijn dan de uitspattingen en fuiven die men in Rubber telkens 
tegenkomt". . 

OpOp 16 februari 1938 vertrekt Beb weer naar Nederlands-Indië.6 Beb maakt er een 
langee reis van. In een 'Brief van een huisvrouw op een buitenpost' meldt ze: "Nu zijn we 
weerr thuis, in het beminde verband. Thuis na een reis van meer dan twee maanden, Parijs, 
Montreux,, Venetië, een lijn dwars door het oude hart van Europa, langs den rand van Afrika 
enn Azië, Port Said, Massaua, Aden, Bombay, Singapore, over Sumatra en Java om af te 
brekenn op een klein eiland in de Molukken".7 De passage roept vragen op over hoe de 
reisroutee en het vervoer er precies hebben uitgezien. Het aandoen van Parijs impliceert dat ze 
niett rechtstreeks met de boottrein van de SMN naar Genua is gereisd. De Franse hoofdstad 
heeftt ze in ieder geval aangedaan. Bij een foto van Beb voor het Louvre wordt vermeld dat ze 

11 Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 
:: Bataviaasch nieuwsblad 8-12-1937 (auteur onbekend) 
• I d e m m 
44 Idem 
55 Idem 
hh Dekblad Inzage dossier Beb Vuijk BVD 21-1-2003 

Bebb Vuijk 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost* Maandblad voor de huisvrouw van Indië aug. 1938, 
pag.. 424-425 
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dee kinderen op de trappen heeft achtergelaten. Ze krijgen, zo luidt het onderschrift, een 
autootjee om mee te spelen en de opdracht "Blijf daar".1 Ook Montreux, zo herinnert zich haar 
zoonn Hans, is bezocht." Mogelijk dat ze daarna per trein is doorgereisd naar Villefranche, een, 
aann het eind van de jaren dertig aan Genua voorafgaande, (nieuwe) opstapplaats van de 
SMN.33 Noch de boten van deze rederij noch die van de Lloyd doen echter Venetië aan. Heeft 
zee soms vanuit Genua een uitstapje naar het 'Giethoorn van het Zuiden' gemaakt? Of ze is 
vanuitt Montreux met de trein naar Genua gegaan en heeft ze onderweg Venetië bezocht? 
Mogelijkk is ook dat ze in de laatste stad aan boord is gegaan van een boot van een 
buitenlandsee rederij. Bebs opmerking "een lijn dwars door het oude hart van Europa" roept 
ookk vragen op omdat onder dit gebied grote delen van Midden-Europa worden gerekend. Hoe 
dann ook, Bebs reis zal heel wat gedoe en getob met de kinderen hebben gegeven, voor haar 
blijkbaarr geen onoverkomelijke hindernis. In het vervolg van de reis suggereert Beb dat 
Massaua,, Aden en Bombay worden aangedaan. Deze havensteden liggen evenwel niet op het 
trajectt van de SMN.4 Tenslotte wekt Beb de indruk over Sumatra te hebben gereisd, een wel 
ergg oncomfortabel traject voor een vrouw met twee kleine kinderen. 

DuDu Perron en duperronnisien 

Beginn april 1938 arriveert Beb in Batavia. In deze stad moet ze een maand wachten op de 
aansluitende,, uit Soerabaja vertrekkende, boot naar de Molukken. Zij zal niet bevroed hebben 
datt het 'oponthoud' te Batavia van zo'n grote invloed op haar persoonlijke en literaire leven 
zouu worden. Bij Bebs aankomst in Nederlands-Indië meldt zich het Bataviaasch nieuwsblad 
voorr een interview. De door Beb in de Rotterdamse Bijenkorf gegeven lezing heeft blijkbaar 
dee belangstelling van deze krant gewekt. Nieuwsgierig vraagt de journalist of ze nog steeds 
haarr opvatting huldigt dat de koloniale letteren niet veel meer is dan roddellectuur. Beb, niet 
dee persoon om snel van opvatting te veranderen, antwoordt bevestigend. Zelfs als wordt 
gevraagdd of dit ook voor de gewaardeerde Daum geldt, merkt ze onvervaard op: "Ja, ook voor 
Daum.. Al deed hij het op een hoger plan".6 

Err is nog een andere medewerker van het Bataviaasch nieuwsblad die interesse heeft 
voorr Beb: de schrijver E. du Perron, die dan literair recensent van het blad is. Afgaande op 
zijnn recensie van Duizend eilanden acht maanden daarvoor, komt zijn belangstelling niet 
voortt uit pure bewondering. In deze bespreking klinkt duidelijk Ter Braaks recensie over 
DuizendDuizend eilanden door, niet verwonderlijk want Du Perron vraagt die tot tweemaal toe op bij 
Terr Braak en G.H. VGravesande.7 Ook hij doet een scherpe aanval op Donker, maar voegt er 
eenn Nederlands-Indische dimensie aan toe door stil te staan bij boeken die zijn verschenen 
overr het plantersleven. Naar zijn oordeel zijn na Daums Uit de suiker in de tabak eigenlijk 
nooitt meer romans van acceptabel niveau over dit onderwerp verschenen. Die van Székely-
Lulofss en Fabricius worden afgedaan als "nonsenskwaliteit".8 De eerste roman van Beb is 

11 Fotoalbum Beb Vuijk 1930-1940, familiearchief 
~~ Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 5-3-2003) 
11 Mulder 2003, pag. 82-83 
11 Zie kaart scheepvaartroutes SMN in Mulder 2003, pag. 82-83 

Intervieww Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13. Dit lijkt overigens een 
well erg lange periode gelet op de zeer geregelde KPM-diensten op Makasser, van waaruit de boot naar de 
Molukkenn vertrekt. 
66 Interview Beb Vuijk door van der Ven Bataviaasch nieuwsblad 5-4-1938 (voorletter auteur onbekend) 
'' Brieven E. du Perron aan M. Ter Braak (Tjiljoeroeg 28-5-1937 en 8-6-1937) in Ter Braak en Du Perron 1962-
1967,, dl IV. pag. 138 en pag. 144, en Brief E. du Perron aan G.H. 's-Gravesande (Tjitjoeroeg 15-7-1937) in Du 
Perronn 1977-1985, dl VII, pag. 27. Uit de laatst vermelde brief van Du Perron aan Ter Braak blijkt dat hij Ter 
Braakss eerder ontvangen recensie (die wordt geprezen) is kwijtgeraakt. 
** E. du Perron 'De planter in de literatuur: Beb Vuvk Duizend eilanden' Bataviaasch nieuwsblad29-8-1937. ook 
inn Du Perron 1954-1960. dl VI. pag. 190-193 
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volgenss hem ook nog magertjes. Na lezing blijft Du Perron zitten met "de nasmaak van iets 
voorlopigs".11 Hem valt, als enige recensent, de, al eerder in het hoofdstuk 'De pen weer ter 
hand:: Duizend eilanden'' gememoreerde, andere schrijfstijl in het laatste hoofdstuk van het 
boekk op. Naar Bebs zeggen adviseert hij haar in deze stijl een vervolg op het onbevredigende 
eindee te schrijven, met daarin de wederwaardigheden van Ab en Carl in hun nieuwe 
plantersbess taan op de Molukken.' In een brief voorafgaand aan de plaatsing van de recensie in 
hett Bataviaasch nieuwsblad is Du Perron iets minder positief over de roman: "Ga maar niet te 
veell af op de bulkende reclame die de lul van een Donker ervoor maakt - het is niet slecht, dat 
iss alles. Wel stukken behoorlijker dan Székely-Lulofs, maar wat mager".3 

Overr Bebs literaire kwaliteiten heeft Du Perron in eerdere jaren ook niet zo'n hoge 
dunk.. Wanneer hij op zoek is naar medewerkers voor een nieuw op te richten tijdschrift merkt 
hijj tegenover Marsman bijvoorbeeld op: "Beb Vuyk zeker niet. Dat eene verhaal ['Vele 
namen']] vind ik trouwens ook erg would-be, erg a la Slauerhoff, welbeschouwd" en "Beb 
Vuykk wil ik liever niet, het viel mij niets mee toen ik het in Spa herlas".4 

Duu Perrons poging contact te krijgen met Beb verloopt niet van een leien dakje. Op 4 
aprill schrijft hij aan Ter Braak dat hij geprobeerd heeft haar voor het Bataviaasch nieuwsblad 
tee interviewen, maar "zij kwam ofte laat óf had geen zin"." Hij heeft een boodschap voor haar 
achtergelaten,, zodat ze misschien 's avonds nog komt, "anders is zij misschien verstoord op 
mij,, wie weet, of door Donker jegens mij verdonkerd".6 De volgende dag houdt Beb om tien 
uurr een lezing voor de Vereniging van Huisvrouwen, een tijdstip waarop hij is verhinderd 
omdatt hij moet werken. Wat laatdunkend laat hij hierop volgen: "Bovendien, die lezing is 
voorr de vereeniging van huisvrouwen en interesseert mij op zichzelf hoegenaamd niet".7 Dat 
zijj voor huisvrouwen 'optreedt', en niét voor de elitaire Kunstkring, maakt wel dat hij haar 
sympathiekk vindt. In zijn volgende brief van 12 april aan Ter Braak meldt hij dat Beb hem 
tochh heeft opgezocht, zelfs meerdere malen. Aan zijn oude kompaan schrijft hij weinig 
vleiendd over Bebs fysionomie: 

Eenn geschikte dikke zus, even joodsch als indisch, allesbehalve 
'verfijnd'' in haar optreden (ze schrijft bepaald fijner dan ze praat), maar 
mett iets heel eeriijks en betrouwbaars, grof maar geschikt, en tenslotte 
bepaaldd sympathiek. [ . . . ] . Ze is opgewekt, blijgeestig en het-leven-
aan-kunnend,, maar er is meer in haar en beter. En ze heeft werkelijk 
eenn schat aan materiaal opgedaan daar in de Molukken.* 

Bebb heeft een iets afwijkende versie van de totstandkoming van de ontmoeting.9 In haar 
anderhalfjaarr later verschenen artikel 'In Memoriam E. Du Perron' vertelt ze dat ze na afloop 

11 E. du Perron 'De planter in de literatuur: Beb Vuyk Duizend eilanden1 Bataviaasch nieuwsblad 29-8-1937, ook 
inn Du Perron 1954-1960, dl VI, pag. 190-193 
22 Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman De nieuwe gazet 7-2-1985 en Interview Beb Vuijk door 
Willemm M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13 
33 Brief E. du Perron aan GO. Tissing(Tjitjoeroeg 29-7-1937) in Du Perron 1977-1985. dl VII, pag. 42 
44 Zie de respectieve brieven E. du Perron aan H. Marsman (Parijs 26-3-1935 en 10-6-1935) in Du Perron 1977-
1985,, dl V, pag. 256 en 364 
55 Brief E. du Perron aan M. ter Braak (Batavia 4 april 1938) in Ter Braak en Du Perron 1962-1967, dl IV, pag. 
299 9 
66 Idem 
77 Idem 
"" Idem (Batavia 12-4-1938) in Ter Braak en Du Perron 1962-1967. dl IV, pag. 306-307. Du Perron is blijkbaar 
ontgaann dat de door hem vermoede schat aan materiaal al voor een niet gering deel is verschenen in Maandblad 
voorvoor de huisvrouw van Indie. 
** In de loop der tijd is Beb tijdens interviews vaak ingegaan op de totstandkoming van de ontmoeting met Du 
Perron.. Regelmatig treden in de weergave ervan in mindere of meerdere mate verschillen op. Uit één interview 
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vann de lezing voor de Vereniging van Huisvrouwen een papiertje met een telefoonnummer in 
dee hand gedrukt krijgt met het verzoek het nummer te bellen. Als ze belt hoort ze de stem van 
Duu Perron: "Kom bij ons op de thee. Kom zo spoedig mogelijk". Onduidelijk blijft of Du 
Perronn zelf een papiertje heeft gebracht of iemand anders dat laat bezorgen. Volgens Beb gaat 
zee de volgende dag naar hem toe, wel "een beetje gereserveerd, waarschijnlijk door de 
invloedd van Donker"/ Vele jaren merkt ze in een vraaggesprek een beetje vilein op dat Du 
Perron,, in weerwil van wat hij suggereert tegen Ter Braak, zelf ook een lezing heeft gehouden 
voorr de Vereniging voor Huisvrouwen. Na de mededeling dat ze tijdens haar lezing voor de 
verenigingg het telefoonnummer van Du Perron krijgt, vervolgt ze met dat hij "daar ook een 
lezingg had gehouden. Die dacht natuurlijk: f 25,- is f 25.-".3 Zelf krijgt Beb dit bedrag 
overigenss ook. 

Voorr Beb betekent de ontmoeting met Du Perron een keerpunt, vooral voor de wijze 
waaropp ze in de Nederlands-Indische samenleving staat. In literaire zin is ze naar eigen 
zeggenn nooit beïnvloed geweest door Du Perron noch heeft ze in zijn stijl geschreven. Hij 
geeftt haar wel adviezen over haar schrijven. Wanneer ze hem ontmoet komt ze "in aanraking 
mett de echte literaire wereld",5 de ontmoeting is "het belangrijkste moment in haar 
schrijversloopbaann geweest".6 Maar niet alleen voor haar schrijverschap beschouwt ze de 
kennismakingg met hem als essentieel. Door hem wordt ze zich ook de scherpe scheidlijnen in 
dee koloniale samenleving bewust. Wanneer ze naar de kolonie vertrekt, is ze "een gewone 
kolonialee vrouw",7 zich niet bewust van de enorme sociale en psychologische afstand tussen 
dee koloniale blanke bovenlaag en de rest van de anders gekleurde samenleving. Du Perron 
brengtt haar in aanraking met Indonesische intellectuelen en nationalisten. 

Dee in 1899 geboren Du Perron, afkomstig uit een rijk Indisch milieu, vertrekt in 1921 
naarr Europa. Hij woont, voorzover hij niet op reis is, aanvankelijk bij zijn ouders in Brussel. 
Hijj raakt snel bevriend met toenmalige beroemdheden uit het literaire en artistieke milieu 
zoalss Carel Willink, Jan Nijlen, Jan Greshoff en Roland Holst. Ook met Franse intellectuelen 
enn schrijvers onderhoudt hij goede contacten. Hij wordt de spil van een belangrijke 
intellectuelee en literaire kring in Nederland en België, een milieu waarin hij ook de conflicten 
niett schuwt, misschien zelfs wel zoekt. Toch voelt hij zich nooit (helemaal) thuis in 
Nederlandd en Europa, mede door het conservatieve, bekrompen klimaat en de politieke 
ontwikkelingen.. Hij blijft zich als 'Indische jongen' ontheemd voelen. Voortdurend is hij op 
reiss of aan het verhuizen. In 1935 verschijnt zijn roman Het land van herkomst, aanvankelijk 
doorr conservatieve critici afgedaan als vulgair en pornografisch, later alom erkend als een 
meesterwerk.. Het blijft eigenlijk zijn enige belangrijke roman. Veeleer maakt hij naam als 
essayist,, die niet schroomt vele heilige literatuurhuisjes af te breken. Teleurgesteld door het 
politiekee klimaat in Europa en Nederland, in het bijzonder door de opkomst van het nationaal 

zouu men zelfs kunnen concluderen dat de ontmoeting niet heeft plaatsgevonden. De gepresenteerde versie is 
voornamelijkk ontleend aan het hierna genoemde artikel van Beb Vuijk uit 1940, vermoedelijk de meest 
betrouwbaree door de relatief korte tijd die ligt ontmoeting en weergave. 
11 Beb Vuijk 'In memoriam Ed. Du Perron: Indisch drager van de beste Europeesche cultuur dien Indien niet 
gebruikenn kon' Bataviaasch nieuwsblad 12-8-1940. 
"" Idem. Uit de versies van Beb en Du Perron zou kunnen worden afgeleid dat de eerste ontmoeting op 6 april 
19388 heeft plaatsvonden. 
Intervieww Beb Vuijk door Mischa de Vreede NRC handelsblad 3-8-199!. Du Perrons lezing zou een maand 

eerderr hebben plaatsgevonden {Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 8-3-
1983).. In het Interview Beb Vuijk door Ineke Jungschlegel De volkskrant 25-4-1981 stelt ze dat Du Perron een 
lezingg voor de huisvrouwen heeft gehouden "waar ik ook wel eens voor sprak en liet welen dat hij me graag 
wildee leren kennen". 
44 Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en24-l-I985 
** Interview Beb Vuijk door Jan Verstappen De nieuwe linie 19-12 en 26-12-1973 
""  Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13 

Intervieww Beb Vuijk door Caroline van den Heuvel NRC handelsblad 30-8-1991 
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socialisme,, en door toenemende conflicten met literaire medestanders, vertrekt hij in 1936 
naarr zijn land van herkomst.1 Ook hier kan het enfant terrible zijn draai niet vinden. Daarvoor 
heeftt hij teveel kennisgemaakt met de Europese en kosmopolitische cultuur. Hij zet in veel 
publicatiess de aanval in tegen de conservatieve koloniale elite." Hij schept in de kolonie én het 
moederlandd ook kolen op het toen ook almaar smeulende discussievuur over Multatuli. In De 
manman van Lebak verdedigt hij hem als een edelmoedige, oprechte verdediger van de belangen 
vann de inheemse bevolking. Naar Du Perrons oordeel moet de klokkenluider Multatuli het 
onderspitt delven tegen het alles met de mantel der liefde bedekkende koloniale 
bestuursapparaat.. In zijn boek ontpopt Du Perron zich als een bijna kritiekloos adept van zijn 
literairee voorganger: Multatuli is een vent in de ware zin des woords. Er is maar één vent die 
opp gelijke hoogte staat: Nietzsche.3 In Nederlands-Indië voelt Du Perron zich Europeaan, 
maarr tegelijk vijand van de Hollanders. Zijn verblijf wordt een mislukking. Teleurgesteld 
verlaatt hij in 1939 weer de kolonie. Deze flamboyante persoonlijkheid, veel meer bohémien 
dann zijn geestverwant Menno ter Braak, overleeft de Duitse inval slechts kort. Hij sterft op 14 
mei,, de dag waarop het Nederlandse leger capituleert, aan een aanval van angina pectoris. 

Evenalss in Nederland verzamelt Du Perron in Nederlands-Indië een groep 
geestverwantenn om zich heen.4 Na haar terugkeer in Holland begin 1959 gaat Beb in het 
artikell 'De Duperronnisten, een merkwaardige fase uit de literatuur van Nederland en 
Indonesië'' in op deze kring en de invloed die deze op haar heeft gehad,5 De 'inner circle' van 
Duu Perron omschrijft Beb als: "Een vriendenkring van Nederlanders en Indonesiërs, mensen 
vann zeer verschillende geaardheid, van zeer uiteenlopende maatschappelijke positie, uit 
diversee milieus en van verschillend ras, die dit gemeen hadden: hun vriendschap voor Eddy, 
literairee belangstelling en hun instelling tegenover Indonesië". Het is een kleine, hechte club 
mensen,, waarvan Du Perron het bindmiddel is: "In deze vriendenkring heerste een heel 
bijzonderee atmosfeer. De mededeling, vriend van Eddy te zijn, gold er als een introductie voor 
completee opname".6 Tussen de leden bestaat geen gewone vriendschap maar "werkelijke 
vriendschap,, wederzijdse genegenheid, elkaar kennen en zich verbonden weten, in de bres 
staann voor dezelfde waarden". En, zo kan hieraan worden toegevoegd, het is een groep met 
lef.. Want durf is nodig om een afwijkend geluid te laten horen in een samenleving, waarin het 
blankee deel van de bevolking niet verder wil, en misschien ook niet kan, kijken dan het eigen 
belang. . 

Dee warme genegenheid die bestaat in de kring rondom Du Perron is volgens Beb een 
uniekee situatie. In de regel ontbreken echte vriendschapsbanden in de kolonie. Dat is in haar 

11 Van der Meulen pag. 77-79, 1990, Over het verblij f van Du Perron in Nederlands-Indië is in 1990 van K. 
Snoekk de dissertatie De Indische jaren van E. du Perron verschenen. 
11 Beroemd is zijn polemiek met de journalist H.C. ZentgraafT, de spreekbuis van het uiterst conservatieve blanke 
deell in de kolonie, verzameld in de 'Vaderlandse Club'. Diens boek over Atjeh met een lofzang op de moed van 
Nederlanderss in de Atjeh-oorlog, wordt door Du Perron scherp op de korrel genomen. 
33 Oversteegen in Bzzlletin 13 (125, 1985), pag, 48. Ook zijn kompaan Menno Ter Braak is een fervent 
bewonderaarr van deze filosoof (Arjen Fortuin 'Het inlevingsvermogen van Ter Braak-biograaf Léon Hanssen' 
BiografiebulletinBiografiebulletin 11 (3, 2001), pag. 183-189), evenals de door Perron bewonderde Franse schrijver André 
Malrauxx (Marleen Rensen 'Wie goed wil schrijven moet liegen' Biografiebulletin 11 (3, 2001), pag, 190-196. 
JJ Zie ook Snoek 1990, pag. 252 

Bebb Vuijk 'De Duperronnisten, een merkwaardige fase uit de literatuur van Nederland en Indonesië" 
RekenschapRekenschap mrt. 1959, pag. 7-14. De invloed van (de ontmoeting met) Du Perron komt ook in andere artikelen 
enn interviews met Beb terug. Genoemd kunnen worden de autobiografische schets 'De vervulling en de 
terugkeer',, dat in 1963 wordt gepubliceerd in de verhalenbundel De wilde groene geur, het Interview Beb Vuijk 
doorr Joop van den Berg De engelbewaarder 7 (25,1982), pag. 65-73 en het Radio-interview Beb Vuijk door 
Margott Hopman 'Een leven lang' NOS 8-3-1983. Steeds schildert zij de kring rondom Du Perron in (vrijwel) 
identiekee bewoordingen. Het lijkt soms wel of een 'lesje' wordt opgezegd. 
Mdem m 

Idem m 
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ogenn allereerst te wijten aan het extreem mobiele karakter van de Nederlands-Indische 
maatschappij:: Europese functionarissen, in het bijzonder ambtenaren, maar ook employés van 
plantageondernemingen,, worden voortdurend overgeplaatst. Als geen sprake kan zijn van een 
'worteling'' in een bepaalde gemeenschap, is de neiging gering energie te steken in duurzame 
vriendschappen.. De nestor van de Indisch-Nederlandse letterkunde, Rob Nieuwenhuys, noemt 
inn zijn voortreffelijke essay Tempo doeloe over de Nederlands-Indische samenleving van 
1870-19200 nog een andere oorzaak: het merendeel van de 'Indië-gangers' heeft slechts een 
tijdelijkk verblijf in de kolonie op het oog. In die tijd willen ze zich een flinke som geld 
verschaffenn om daarmee vervolgens geheel often dele op de lauweren te gaan rusten in het 
vaderland.'' Dezelfde auteur kwalificeert de koloniale leefwijze als atomistisch: 'iedereen 
leeftt hier op en voor zichzelf'.2 

Dee tweede reden die Beb noemt voor het ontbreken van hechte sociale banden is het 
sterkee standsbesef in Nederlands-Indië. Sterker, en beeldender, dan Nieuwenhuys benadrukt 
zee het, in combinatie met elkaar optredende, verticale en raciale aspect van de kliekvorming 
inn de kolonie: 

Menn ging om met de coterie waartoe men beroepshalve behoorde, 
bestuursambtenarenn met bestuursambtenaren, officieren met officieren, 
onderwijzerss met onderwijzers, planters met planters. Overal liepen lijnen en 
dwarslijnen.. De vrouw van een sergeant kon niet tennissen met de vrouw van 
eenn luitenant, op een suikerfabriek speelden kinderen van een weegbrugger-
dee St. Nicolaasavond in de soos misschien uitgezonderd - niet met de kinderen 
vann de fabricatiechef, maar de meest onverbiddelijke scheidslijn was de 
kleurlijn.. Deze kleurlijn was in Nederlands Indië eigenlijk geen kleurlijn, maar 
eenn rasbarrière. Driekwart van de Europeanen waren gekleurd, hadden een 
meerderr of minder sterke Indonesische bloedmenging. Zo kon de zeer donker 
gekleurdee majoor van het K.N.I.L. lid worden van de soos, de licht gekleurde 
Javaansee dokter niet. [ . . . ] . Wie de status van Europeaan bezat was wit, wie 
dee status van Inlander bezat was zwart. [. . . ] en de Europeaan die te veel met 
'Inlanders"" verkeerde - als uitzondering kwam dit voor - werd uitgestoten uit 
zijnn kaste.3 

Hett bijzondere van Du Perron is dat hij als één van de weinige Europeanen het vermogen 
heeftt over de kleurlijn heen te stappen. Hij onderhoudt banden met enkele gematigde 
nationalistischee Indonesische intellectuelen, die kritisch staan tegenover het Nederlandse 
kolonialee beleid.1 Deze vriendschap heeft, zo stelt Beb, bij deze Indonesiërs de barrière 
opgeruimdd om contacten aan te gaan met andere Nederlanders: "Toen deze jonge 
Indonesischee intellectuelen eenmaal zijn vriendschap geaccepteerd hadden, aanvaarden zij 
hemm zonder reserve, meer nog, met Eddy accepteerden zij Eddy's vrienden1'5. Du Perron 
treedt,, gewild of ongewild, op als koppelaar tussen intellectuelen uit beide kampen. De latere 
Indonesischee premier Soetan Sjahrir wijst in 1947 in soortgelijke termen als Beb op het grote 
belangg van Du Perron: "Zijn invloed op een aantal jonge intellectuelen was door de wijze, 
waaropp hij met hen in contact is getreden, zeer groot [ . . . ] . Du Perron heeft een vertrouwen 

11 Nieuwenhuys 1988, pag. 74-77 
"" Idem, pag. 63 
11 Beb Vuijk *De Duperronnisten, een merkwaardige fase uit de literatuur van Nederland en Indonesië' 
RekenschapRekenschap mrt. 1959, pag, 7-14 
** Du Perrons contacten met de Nederlandse en Indonesische intellectuele elite nemen overigens pas in het 
tweedee dee! van zijn verblijf in de kolonie een substantiëlere vorm aan (Van der Meulen 1990, pag. 100 en 108). 
'' Beb Vuijk 'De Duperronnisten, een merkwaardige fase uit de literatuur van Nederland en Indonesië' 
RekenschapRekenschap mrt. 1959, pag. 7-14 
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wetenn te winnen, dat Indonesiërs aan andere goedwillende Nederlanders nooit geschonken 
hebben".' ' 

Feitelijkk maakt Beb pas na haar terugkeer op Java in maart 1940 kennis met deze kring 
rondomm Du Perron. Getuige de wijze waarop ze Du Perron en de met hem verbonden groep 
omschrijft,, heeft ze de band met hen als een warme deken ervaren. Haar beschrijving doet 
denkenn aan de manier waarop ze in haar boeken en verhalen de Molukse familie typeert: een 
hechtee eenheid van (groot-)ouders, zusters, broers, tezamen of in directe nabijheid van elkaar 
wonend,, met sterke tradities, die voor de leden geborgenheid en intimiteit biedt. De warmte 
vann het Molukse familieverband lijkt ze ook te vinden in de groep rondom Du Perron. In de 
beschrijvingg van het Molukse familieverband en Du Perrons kring projecteert zich Bebs 
behoeftee aan warmte en geborgenheid, het zich verbonden willen weten met anderen.3 In haar 
eerderr behandelde autobiografische schets van haar jeugd merkt ze op dat het schrijven van 
haarr eerste verhalen voortkomt uit het verlangen naar een uitzonderlijk bestaan. Maar dit 
verlangenn gaat gepaard met de angst om apart komen te staan, te vervreemden van het leven 
vann anderen.3 Deze behoefte aan geborgenheid en verbondenheid lijkt onlosmakelijk 
verbondenn met de soms bijna existentiële angst van de vrouwelijke hoofdpersonen in haar 
boekenn en verhalen. 

HetHet conflict mei het Binnenlands Bestuur 

Onbekendd is of Beb, die eind april of begin mei naar Boeroe moet zijn vertrokken, nog in 
Bataviaa verblijft als in het Bataviaasch nieuwsblad'van 29 april 1938 Du Perrons repliek 
verschijntt op haar uitspraak "koloniale literatuur is roddellectuur". De prettig verlopen 
ontmoetingg met Beb is voor de literator geen belemmering haar fors aan te vallen. In zijn 
artikell stelt hij dat de behoefte iets herkenbaars van het Indische leven weer te geven, 
veelvuldigg aanwezig is in de koloniale belletrie: het onderhoudende, het gezellige element 
treedtt op de voorgrond, ook in boeken die misstanden aan de kaak stellen. Echter Daum in 
dezee sfeer te trekken, zoals Beb doet, gaat naar zijn oordeel te ver. Hij vraagt zich af: "Heeft 
Bebb Vuyk wel het nodige van hem gelezen?" * Dan heeft zij volgens hem moeten constateren 
datt Daum met kop en schouders boven de andere Nederlands-Indische auteurs uitsteekt door 
zijnn mensenkennis en scherp begrip van het koloniale leven. Hij vindt het best dat Beb een 
nieuww geluid wil, maar je moet geen oude schoenen weggooien als je nog geen nieuwe hebt. 
Echtee grote namen als Multatatuli, Couperus, en Van Schendel heeft de literatuur op dit 
momentt niet. Bedoelt Du Perron het ironisch als hij, onder verwijzing naar het spreekwoord 
wiee de schoen past trekt hem aan, opmerkt dat Beb zelf het voorbeeld kan geven. Op de 
Molukken,, vrijwel afwezig in de koloniale literatuur, kan ze voldoende stof opdoen voor 
schitterendee boeken: "Móge zij ons niet teleurstellen".5 

Opp Bebs terugreis naar Boeroe zeilt Femand haar vier dagen in een open prauw 
tegemoett tot Leksoela, de eerste halteplaats van de KPM op de Molukken.6 Vol vreugde 
beschrijftt ze het weerzien met hem. Niet minder groot is haar enthousiasme bij de aankomst 

|| Van der Meulen 1990, pag. 100-101 
'' De schrijver Theun de Vries heeft een soortgelijke, bij de menselijke natuur passende, ervaring als hij zich 
aansluitt bij de communistische partij: "Voor mij was het een grote bevrijding, een geweldige opluchting. Ik had 
vastee bodem onder de voeten en ook als schrijver wist ik in welke richting ik mij zou moeten bewegen" (Theun 
dee Vries via Muriël Steegstra 2003, pag. 29) 
11 Beb Vuijk 'Mijn grootmoeders' in Verzameld werk 1981, pag. 432 
AA E. du Perron 'Beb Vuyk's opinie over onze koloniale letteren' Bataviaasch nieuwsblad 29-4-1938. ook in Du 
Perronn 1954-1960, dl VI, pag. 263-268 
'' Idem 
hh Beb Vuijk 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van ïndië aug. 1938. 
pag.. 424-425 
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thuiss in Namlea. De bedienden verwelkomen haar en ze inspecteert direct de 
dierenhuishoudingg die zich in de loop der jaren rondom hel huis heeft ontwikkeld. In 1936 
constateertt ze al: "Met dieren is het zoo gesteld: als je er eenmaal een paar hebt, wassen ze 
snell in aantal en soort'1.1 

Naastt vreugde en praktische geneugten kunnen beesten ook ellende veroorzaken. In 
Bebss eerste, na haar terugkeer op Boeroe, verschenen 'Brieven van een huisvrouw op een 
buitenpost'' schrijft ze: "Op een nacht zijn de laatste 2 varkens ontsnapt en hebben bij den 
Gezaghebberr den tuin omgewerkt; zij moesten deze gezagsaanranding met den dood 
bekoopen",22 Met deze bijna terloopse opmerking duidt Beb op een dan al hevig opgelaaid 
conflictt met de gezaghebber op Boeroe. De ruzie zal haar het hele verdere jaar emotioneel 
zeerr in beslag zal nemen en is één van de belangrijkste oorzaken van Bebs vertrek van het 
eiland.. De problematische verhouding tot het Binnenlands Bestuur beperkt zich overigens niet 
tott de gezaghebber van Boeroe: de resident van de Molukken wordt, ten dele vanwege zijn rol 
inn het conflict, maar ook door zijn beslissing op een erfpachlaanvraag van de De Willigens, 
nalatigg handelen verweten. 

Bebb heeft het conflict mei de gezaghebber beschreven in de roman Het hout van Bara, 
diee vanwege de Japanse bezetting in Nederlands-Indië" pas in 1947 is verschenen. Beb en 
Fernandd figureren in het boek als het echtpaar Eli en Hajo Hilligen. De bestuursambtenaar om 
wiee het gaat, wordt in het boek aangeduid met Bouts, een naam die frappante gelijkenis 
vertoontt met de werkelijke gezaghebber F.J.H.M. Routs, die de functie op het eiland van acht 
julii 1936 tot twintig december 1938 bekleed.3 Bouts ergert zich direct na zijn komst op het 
eilandd aan het feit dat de voorkant van de woning van de Hilligens naar de zee en het strand is 
gerichtt en niet naar de weg. De andere situering van het huis is symbolisch voor de houding 
vann de bewoners: "De Hilligens keerden hun rug naar het Gezag en de Gezaghebber". De 
gezaghebberr wordt neergezet als een exponent van het door Beb eerder in Het laatste huis van 
dede wereld geschetste blanke koloniale milieu in de Buitengewesten: "een van die kleine 
eilanden-heerserss [. .. ] [met] een goed verstand maar niet de geringste eruditie, een 
bekrompenn en een onvrij mens uit een gering milieu".5 Hoe anders is de weinig bescheiden, 
bijnaa elitaire, beschrijving van de Hilligens: 

Dee Hilligens [. .. ] hielden er hun gezag op na. Zij hadden weinig geld maar 
veell boeken en een gemakkelijkheid om zich te gedragen en uil te drukken, 
welkee zelfs op een afgelegen eiland het leven veraangenamen kan. Zij wisten 
dee juiste houding te bepalen tegenover toeristen en kampongmensen, politie-
inspecteurss en radja's, KPM- kapiteins en zendelingen. Buiten de wereld waren 
zijj werelds gebleven, maar Bouts was een dorpsjongen, een Europeaan zonder 
cultuurr van Europa, hij haatte De Hilligens om wat zij bezaten en minachtte 
henn om wat hun ontbrak: geld en vulgariteit. 

Dee slechte verhouding tussen Bouts en de Hilligens wordt mede veroorzaakt door de 
echtgenotee van eerstgenoemde, een door en door nerveuze, naar hysterisch gedrag neigende, 
vrouw.. Zij trekt zich geheel op aan de status van haar man en wenst dat men haar op 
navenantee wijze bejegent. Als de KPM-boot Boeroe aandoet en de kapitein zoals gebruikelijk 

11 Beb Vuijk 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost1 Maandblad voor de huisvrouw van ]ndië.\xxn\ 1936. 
pag.. 428-430 
-- Idem. aug. 1938. pag. A2AA2S 
11 Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942 1997. dl IV. pag. 50 
'' Beb Vuijk Hei hout van Bara in Verzameld werk 1981. pag. 271 
~~ Idem 
hh Idem 
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dee hele 'upper ten' van hel eiland ontvangt, wordt ze woedend als bij de tafel schikking van 
hett diner niet haar, maar Eli Hilligen het respect van 'hoogste in rang' wordt beloond. Het 
leidtt direct tot een verstoorde verhouding met Eli, waarin zij haar man meetrekt. 

Dee Hilligens krijgen lucht van onfrisse praktijken van Bouts. Onder het mom van (niet 
toegestane)) herendiensten en door pressie dwingt de gezaghebber de bevolking tot werk 
bijj de aanleg van het (eerste) vliegveld op Boeroe. Het door hem ontvangen geld voor de 
arbeiderss steekt hij, zo wordt gesuggereerd, voor een deel in eigen zak. De arbeiders zijn ook 
verplichtt eten te betrekken via de vrouw van de gezaghebber. Het is van abominabele 
kwaliteitt waarvoor een omgekeerd evenredig hoge prijs moet worden betaald. Het 
sluimerendee conflict wordt op scherp gezet wanneer de vrouw van Bouts een eend van Eli, die 
opp het erf van het huis van de gezaghebber aan de wandel is geslagen, gebroken poten slaat. 
Eenn week daarvoor is de huisjongen al door de vrouw geslagen als hij een eend van het erf 
probeertt te halen. 

Boutss lijkt ook de hand te hebben in het dwarsbomen van een door Hajo Hilligen 
nieuww ter hand genomen activiteit, het kappen van hout aan de baai van Bara. Wanneer het 
houtt voor een bepaalde dag afgevoerd moet worden om op tijd te kunnen worden afgeleverd 
aann de opdrachtgevers in Ambon, weigeren de arbeiders plotseling het werk te verrichten, 
vermoedelijk,, zo doet de verteller voorkomen, door toedoen van de gezaghebber. Het conflict 
komtt tot volle uitbarsting als een dronken Bouts 's avonds vanaf de veranda van zijn huis 
tweee jankende honden van de alleen thuis zijnde Eli doodschiet. In het conflict kijken de 
vertegenwoordigerss van de inheemse elite aan de zijlijn toe. Weliswaar wordt het echtpaar 
herhaaldelijkk geïnformeerd over en gewaarschuwd voor de gezaghebber, maar openlijk 
stellingg te nemen durven ze niet uit angstt voor de gezaghebber. 

Dee ruzie met de gezaghebber is tevens het belangrijkste onderwerp in drie bewaard 
geblevenn brieven van Beb met Du Perron, respectievelijk uit juni en december 1938 en 
februarii 1939. Het conflict komt in de brieven vrijwel op dezelfde wijze naar voren als in Het 
houthout van Bara. Maar er zijn ook enkele verschillen. Het privé-karakter van de brief maakt dat 
Bebb de gezaghebber en zijn vrouw nog scherper en woedender neerzet dan in het boek. Valt 
hett met de gezaghebber nog mee, behoudens de kwalificatie "een kerel opgezwollen van 
N.S.B,, waanzin", de vrouw wordt bijtend weggezet: "Zijn vrouw (tijdens verlof van haar 
ouderss in Holland geboren en daarom vooral GEEN Indische) komt uit een familie van 
Bataviaanschee hoofdambtenaren en heeft een typisch Indo minderwaardigheidscomplex 
[.. . . ] ze begon reeds schuw te worden door het besef nooit te zullen trouwen".2 Over de 
'eendenkwestie'' blijkt dat Beb niet, zoals in Het hout van Bara wordt vermeid, één brief aan 
dee gezaghebber stuurt, maar dat zich een hele correspondentie tussen beide partijen heeft 
ontwikkeld.. Ook afwijkend is dat de gezaghebber expliciet aan de bevolking vertelt Fernand 
tee zullen dwarsbomen bij zijn houtkap op Bara. Hij laat aan de mensen merken dat "de vriend 
vann mijn vijand ook [. .. ] mijn vijand is".3 Beb deelt Du Perron mee het er niet bij te laten 
zitten.. Ze gaat een brief naar de resident van de Molukken schrijven. Het gebeuren vreet haar 
zoo aan dat zij zich de laatste dagen "zwaar onder de broom heeft gehouden wanl ik wil mij 
kalmm en waardig gedragen".4 Beb beweert het kalmeringsmiddel ook te gebruiken omdat ze 
sterkk verzwakt is door malaria aanvallen.5 

Opvallendd is dat Beb Du Perron aanspreekt met 'Geachte heer Du Perron'. De ontmoeting in het Bataviaafse is 
blijkbaarr niet zo amicaal verlopen dat al direct tot een losse aanspreektoon in de brieven kan worden over 
pegaan. . 
-- Brief Beb Vuijk aan E. du Perron (Namlea 29-6-1938) 
'idem m 
44 Brief Beb Vuijk aan E. du Perron fNamlea 29-6-1938) 
55 Ook in de Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 16-10-1938) maakt Beb melding van de malaria 
aanvallen.. Tevens meldt ze dat ze op Bara vertoeft en ze "nu waarnemend fabrikant en handelaar in kajoe-poetih 
oliee is". Donker meldt ze echter niet het conflict. 
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Inn haar volgende brief aan Du Perron merkt ze op, dat het conflict verder geëscaleerd is, 
zonderr overigens de verdere ontwikkeling uitgebreid te beschrijven. Ze beperkt zich tot: "We 
hebbenn hier een ontzettende tijd mee gemaakt. Er is geschoten en mijn man heeft een kleine 
duizendd gulden verloren alles door de eend".1 Ze wil vooral kwijt wat haar overkomen is in de 
sociëteitt van Ambon bij een lezing over de Indisch-Nederlandse roman. Du Perron heeft niet 
langg daarvoor in het Bataviaasch nieuwblad een felle kritiek geschreven op het boek van de 
journalistt H.C. Zentgraaff over de Atjeh-oorlog. In het conservatieve koloniale milieu wordt 
hijj daardoor een gehate figuur. Als Beb tijdens de lezing haar bewondering uitspreekt voor 
HetHet land van herkomst wordt ze als communiste geafficheerd. Niemand op de sociëteit heeft 
Duu Perrons boek gelezen, maar dat is volgens Bebs voor de koloniale gemeenschap geen 
beletsell de roman te kwalificeren als een gemeen en pornografisch werk, geschreven door een 
vuilee communist. Mensen groeten Beb niet meer vanwege haar bewondering voor het boek. 
Bebb deelt Du Perron verder mee maar een korte briefte kunnen schrijven want ze "is heel 
nerveuss en [heeft] last van neuralgische hoofdpijn doordat ik een maand alleen heb gezeten, 
mijnn man op Bara en een gevaarlijke gek als Europeaan ter plaatse"." 

Bebss langste brief uit februari 1939 geeft een aanwijzing over hoe hoog de kwestie 
haarr zit. Eigenlijk heeft ze haar bekomst van haar verblijf op Boeroe. Direct de tweede zin, 
waarinn ze zich verontschuldigt voor het zo lang uitblijven van een antwoord op een brief van 
Duu Perron, spreekt al boekdelen: "Ik ben wekenlang slechts tol wartaal in staat geweest".3 

Gelukkigg is op dat moment de situatie genormaliseerd vanwege de komst van een nieuwe 
gezaghebber,, een redelijke man. Beb moet nog wel iets kwijt over zijn vrouw: "Nog een jong 
kind,, een Indisch meisje, zonder ontwikkeling, maar niet dom".4 Gezaghebber en echtgenote 
zijnn normaal "en dat is al een bijzondere meevaller hier in de Molukken, waar door 90% van 
dee menschen een streep loopt, door de meesten zelfs meerdere strepen en de 
bestuursambtenarenn het gekst van allen zijn".5 Ze zendt Du Perron bij de brief haar 
correspondentiee over de eendenkwestie met de gezaghebber toe. Op haar schrijven aan de 
residentt H.J. Jansen over de kwestie heeft ze geen reactie ontvangen.6 Tijdens het {eerste) 
bezoekk van de resident aan Namlea heeft deze gezagdrager de De Willigens ook niet bezocht, 
eenn afwijking op de gangbare beleefdheid. Dat bevreemdt Beb des temeer omdat de resident 
ookk naar Boeroe komt om een onderzoek in stellen naar Bebs klacht over de gezaghebber. De 
restt van haar briefverslag over het conflict wijkt nauwelijks af van dat in Het hout van Bara. 

Watt niet in het boek is terug te vinden, maar wel in de brief, is Bebs ontmoeting met 
dee assistent-resident te Ambon. Wanneer zij wederom voor een lezing in deze plaats is, wordt 
zee door deze bestuursambtenaar op zijn kantoor uitgenodigd. Hij deelt haar mee dat Routs 
beginn januari overgeplaatst zal worden. Vervolgens vraagt hij haar af te zien van haar 
aanklachtt tegen laatstgenoemde en te beloven geen verdere onaangenaamheden te 
veroorzaken.. Beb belooft dit, maar protesteert tegen de suggestie dat zij de oorzaak van de 
helee kwestie is. Om aan te geven dat er veel meer aan de hand is, vertelt zij, mede op verzoek 
vann de inheemse bevolking op Boeroe, over de afpersingspraktijken van Routs bij de aanleg 
vann het vliegveld. De assistent komt vervolgens, zo schrijft Beb, met de ontboezeming: "Ons 
ambtt is zeer zwaar omdat wij vrijwel onbeperkte macht hebben en er zijn slechts weinig 
karakterss die tegen macht bestand zijn. De Resident en ik weten dat Uw man als vroeger zijn 

'' Brief Beb Vuijk aan E. du Perron (Namlea 11-12-1938) 
** Idem 
11dem,, (Namlea 15-2-1939) 
JJ De gezaghebber Routs heeft (inderdaad) zijn ambtsperiode op 20-12-1938 beëindigd. De nieuwe gezaghebber 
iss A.G. Stoelenga. die tot het uitbreken van de oorlog zal aanblijven (Bronnen ben-effende de Midden-Molukken 
1900-19421900-1942 1997.dl[V.pag. 50) 
55 Brief Beb Vuijk aan E. du Perron (Namlea 15-2-1939) 
** H.J. Jansen is resident van de Molukken geweest van 8-5-1937 tot 9-3-1937 en van 9-3-1938 tot het uitbreken 
vann de oorlog (Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1997, dl IV, pag. 44) 
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vaderr zeer bemind is onder de bevolking en zeer veel invloed heeft, waarschijnlijk zijn al deze 
onaangenaamhedenn hierop terug te brengen dat de heer R. niet kan hebben dat ook een ander 
menschh invloed op Namlea heeft".1 De woorden lijken bijna te mooi om waar te zijn. Ze 
gevenn precies Bebs ideeën over de situatie weer, door haar voor een deel letterlijk verwoord 
inn Het laatste huis en Het hout van Bara. Deze woorden maken dat ze geheel gekalmeerd 
terugkeertt naar Namlea. Voor haar is de geschiedenis geëindigd. Het verhaal van haar man, 
"hett bitterste deel", zal ze in de volgende brief vertellen. Voorzover bekend gebeurt dat laatste 
niet,, althans de brief is niet overgeleverd." 

Vermeldenswaardigg voor het conflict met het Binnenlands Bestuur is ook nog Bebs, 
tweee jaar na haar vertrek van Boeroe, in De Indische courant verschenen artikel over haar 
levenn op het eiland, het laatste in een serie van drie autobiografische terugblikken, waarvan de 
tweee voorgaande al uitvoerig aan de orde zijn gekomen. In vergelijking met Het hout van 
BaraBara en de briefwisseling met Du Perron, komen in dit artikel geen écht nieuwe 
gezichtspuntenn naar voren,3 maar wel biedt het informatie die Bebs persoonlijkheid en haar 
positiee op het eiland scherper inkleuren. Direct in het begin markeert zij de bijzondere positie 
vann de De Willigens op het eiland. Onderscheidend criterium daarbij is hun liefde voor 
literatuur.. Naar Bebs oordeel herken je het geestelijk peil van mensen aan de omvang van hun 
boekenkast.. Met deze opvatting geeft ze op voorhand aan bij wie de oorzaak van het conflict 
moett worden gezocht: niet bij de De Willigens. Vervolgens geeft zij een algemeen exposé 
overr de sociale verhoudingen op een buitenpost, waar de plaatselijke elite voor zijn sociale 
contactenn op elkaar is aangewezen. Als er echter ook maar iets gebeurt, blijkt echter hoe 
fragiell de door situatie afgedwongen 'vriendschappen1 zijn. Bij de contacten tussen Beb en 
Fernandd en het gezag (gezaghebber én luitenant) is vanaf het begin at duidelijk dat er 
spanningenn in de lucht hangen: "Wij pasten niet bij elkaar, we hadden andere inzichten, 
anderee interessen, een ander levensrhythme". Aan het einde van haar artikel gunt Beb de 
lezerr opnieuw een kijkje in haar persoonlijkheid. Op bijna genante wijze prijst zij Het hout 
vanvan Bara aan, waarin ze het conflict met de gezaghebber nader uit de doeken zal doen. In één 
ademm neemt ze daarbij haar nieuw te verschijnen en hierna nog te behandelen verhalenbundel 
DeDe wilde groene geur van het avontuur mee. Na deze zelfpromotie eindigt ze haar 
autobiografischh terugblikken in De Indische courant met "Ik wilde schrijfster worden en ik 
wildee naar Indië en geleid door een onfeilbaar instinct ben ik een Indisch schrijfster 
geworden".5 5 

Hett laatste huis van de wereld 

Ondankss alle problemen met het gezag en de slechte situatie van de onderneming beleeft Beb 
inn die tijd en de daaropvolgende jaren een voor haar doen erg productieve literaire periode. 
Eindd augustus 1938 stuurt ze de eerste hoofdstukken van Het laatste huis van de wereldna&v 
haarr uitgever De Haan. Voorjaar 1939 verschijnt het boek, schitterend geïllustreerd met 
eenvoudigee pentekeningen door Thomas Nix, een goede bekende van Du Perron. Het doet 
vermoedenn dat Beb het boek, zeker voor haar doen, in ras tempo heeft geschreven, De schijn 
bedriegtt evenwel een beetje. Zelfheeft ze een keer verteld dat de brieven die zij naar het 

11 Brief Beb Vuijk aan E. du Perron (Namlea 15-2-1938) 
** In haar volgende brief van 15 mei komt ze op de kwestie niet terug. Ze gaat in op het aan haar toegezonden 
boekk van Du Perron De muze van Jan Companjie. Aan het einde van deze brief deelt ze mee "hel hier afgesloten 
verhaall te vertellen". Dit is de laatste bewaard gebleven brief van Beb aan Du Perron. 
?? Een nieuw gegeven is Bebs vermelding dat Chinese handelaren haar waarschuwen voor de gezaghebber, die 
heeftt gedreigd Fernand op allerlei manieren te zullen dwarsbomen bij zijn houtkap op Bara. 
AA Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: De buitenbezitiingen zijn een andere wereld" De Indische courant 31-5-1941 
55 Idem 
** Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 16-10-1938) 
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thuisfrontt heeft gestuurd, op aanraden van bekenden zijn omgewerkt tot Het laatste huis van 
dede wereld. Maar een andere keer merkt ze op dat het eerder vermelde feuilleton 'In het laatste 
huiss van de wereld: Brieven uit de Molukken' op dezelfde manier tot stand is gekomen. 
Vermoedelijkk is sprake geweest van een tweetrapsraket: de brieven zijn in het feuilleton 
verwerkt,, dat vervolgens bouwstenen heeft geleverd voor het boek. Het laatste blijkt uit het 
feitt dat delen van het feuilleton zijn opgenomen in Het laatste huis van de wereld) Echter niet 
alleenn het feuilleton is een schragende factor geweest, maar evenzeer de 'Brieven van een 
huisvrouww op een buitenpost'.2 Van het laatste noch van haar medewerking aan het 
MaandbladMaandblad voor de huisvrouw van Indië heeft Beb ooit gewag gemaakt. Heeft zij zich er een 
beetjee voor geschaamd dat 'huisvrouwenpraat' zo maar in een literair werk terechtkomt? 

Err is nog ander opvallend gegeven. Tot hoofdstuk veertien van Het laatste huis van de 
wereldwereld wordt (louter) gebruik gemaakt van 'In het laatste huis van de wereld: Brieven uit de 
Molukken',, in het daarna volgende deel van de 'Brieven van een huisvrouw op een 
buitenpost'.. Aan de rubriek in het huisvrouwenblad wordt een relatief geringer aantal pagina's 
ontleendd dan aan de het feuilleton: negen versus veertien pagina's. Van het totaal van 
eenentwintigg hoofdstukken in Het laatste huis van de wereld zijn er dertien (volkomen) 
'authentiek',, d.w.z. het zijn hoofdstukken waarin geen passages zijn opgenomen van hetzij 
hett feuilleton hetzij de * hui svrouwenbri even'. 

Bebb getuigt dus van enig pragmatisme bij het schrijven van één van haar meest 
gewaardeerdee werken. Dat beperkt zich niet tot haar boek. Twee artikelen publiceert ze, op 
eenn paar minuscule wijzigingen na, tweemaal in de 'Brieven van een huisvrouw op een 
buitenpost.. In twee andere afleveringen van haar rubriek in het Maandblad voor de 
huisvrouwhuisvrouw van Indië geeft Beb een vrijwel identieke uitgebreide beschrijving van het 
Kerstfeest.44 De redactie van het tijdschrift voert blijkbaar een ruimhartig beleid of gaat ervan 
uitt dat het herinneringsvermogen van de lezers niet al te groot is. Ook bij het schrijven van 'In 
hett laatste huis van de wereld: Brieven uit de Molukken' bewandelt Beb af en toe niet de weg 
vann de meeste weerstand: drie afleveringen van het feuilleton gebruikt ze haar eerder 
gepubliceerdee (passages uit) bijdragen in het huisvrouwenblad, zij het in herschikte vorm.5 

'' De volgende pagina's of alinea's daarvan uit Het laatste huis van de wereld m Verzameld werk 1981, pag. 157-
2577 zijn vrijwel geheel overgenomen uit de feuilleton; 163, 164, 165-166, 172-177 (het vijfde hoofdstuk). 185-
1899 (het overgrote deel van hoofdstuk acht) en 191, bij elkaar zo'n veertien pagina's. 
22 De 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' die geheel often dele terug te vinden zijn in Het laatste huis 
vanvan de wereld'zijn die van mei 1934 (deel; pag. 207-208 boek), februari 1935 (vrijwel geheel; pag. 218-219 
boek)) april 1935 (passage), oktober 1935 (vrijwel geheel; pag. 220-222 boek), juni 1936 (vrijwel geheel; pag. 
216-2188 boek) januari 1937 (vrijwel geheel; pag. 211-213 boek), april 1937 (vrijwel geheel; pag. 213-216 boek), 
junii en juli 1939 (pag. 233-240, respectievelijk hoofdstuk 19 en 20 boek). De twee laatstgenoemde 'Brieven van 
eenn huisvrouw op een buitenpost* zijn evenwel in het Maandblad voor de huisvrouw in Indië verschenen na 
publicatiee van Het laatste huis van de wereld (bii de hierna vermelde gegevens is met dit gegeven rekening 
gehouden).. Beb dient bij de redactie van het tijdschrift dus twee (geschreven) hoofdstukken van het boek in. Een 
mogelijkee verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat op dat moment Het laatste huis van de wereldnog niet in 
Nederlands-Indiëë is verschenen. 
11 De 'huisvrouwenbrief van januari 1937 vormt de helft van die van maart 1940; de andere helft van de 
'huisvrouwenbrieff van maart 1940 bestaat uit de 'huisvrouwenbrief van februari 1935 
44 Hel betreft de beschrijving van het Kerstfeest in het maartnummer 1936 en het decembernummer 1938 van hei 
MaandbladMaandblad voor de huisvrouw van Indië. In december 1939 wordt voor de derde maal het Kerstfeest beschreven, 
nuu echter wel (duidelijk) anders ingekleurd. Kerstfeest is blijkbaar een gewild onderwerp, hetzij voor Beb, hetzij 
voorr het lezerspubliek. 
"" De op 21-10-1937 gepubliceerde vierde aflevering van 'In hel laatste huis van de wereld: Brieven uil de 
Molukkenn van Beb Vuyk' is grotendeels hetzelfde als 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' mei 1934 
maarr dan herschikt en aangevuld met een passage uit de 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' van 
aprill 1935. De eerste helft van de op 30-10-1937 in het Haarlems dagblad verschenen achtste 
feuilletonafleveringg is (vrijwel) identiek aan 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' van februari 1935. 
hett Iweede deel aan de 'huisvrouwenbrief van januari 1937. Het eerste deel van de laatste aflevering van het 
feuilletonn (4-11-1937) tenslotte is een kopie van de 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' van april 
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Bebb heeft in haar publicaties ook een tamelijk fijne neus voor haar lezerspubliek. In het 
MaandbladMaandblad voor de huisvrouw van Indië roert ze zaken aan, waarvan verwacht mag worden 
datt ze de huisvrouw zullen interesseren: de tuin, de dierenhuishouding, de winkels, de 
bereidingg van eten, de viering van Kerstfeest, (avontuurlijke) tochtjes met het gezin etc.1 Er 
wordtt slechts kort ingegaan op de kajoe-poetihwinning en het feitelijk reilen en zeilen van de 
onderneming.. Dit laatste gebeurt wel uitgebreid in het feuilleton. In drie afleveringen, 
respectievelijkk die van 23,26 en 28 oktober 1937, beschrijft Beb op bijna wetenschappelijke 
wijzee de kajoe-poetihcultuur. De artikelen kunnen bij wijze van spreken uit een vakblad zijn 
overgenomen.. Nergens in de vakliteratuur over Nederlands-Indië krijgt men zo'n goed inzicht 
inn deze landbouwcultuur. Tot op de dag van vandaag is het onmisbare informatie voor 
degene,, die zich wil verdiepen in dit tropisch gewas. Bebs stijl in de eerste zeven afleveringen 
vann het feuilleton is afstandelijker dan in de 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost'; 
meerr beschrijvend, droger, en met minder luchtige onderwerpen. De drie afleveringen over de 
kajoe-poetihcultuurr en Fernands onderneming zijn pure journalistiek. In Het laatste huis van 
dede wereld combineert Beb haar benaderingen in het feuilleton en de rubriek in het 
huisvrouwenblad.. Ze beschrijft bijna als een sociaal antropoloog de situatie op Boeroe en de 
kajoe-poetihcultuur,, maar schetst ook de gewone, alledaagse dingen en gebeurtenissen in het 
levenn op het eiland. Ze voegt er evenwel een belangrijke dimensie aan toe, waardoor het boek 
inn de recensies wel een geromantiseerde kroniek is genoemd: ze verlevendigt haar 
beschrijvingenn door mensen met naam en toenaam te noemen en hen een rol op het door haar 
geschetstee 'Boeroenese' toneel te laten spelen. De sociale context blijft hierdoor niet neutraal 
enn afstandelijk, maar krijgt een gezicht. Door de namen van ketelstokers, bedienden, 
handelarenn krijgt het verhaal intimiteit, ondanks het feit dat ze veel van haar figuren weinig 
vleiendd beschrijft. 

Inn het hoofdstuk 'Verbeelding, literaire impressies en feiten over het leven op een 
theeplantage'' is opgemerkt dat Beb Het laatste huis van de wereld als één van haar drie zuiver 
autobiografischee werken heeft aangemerkt. Betekent dit dat zij heeft afgezien van enige 
fictionelee constructie in het verhaal? Het antwoord luidt ontkennend. De werkelijk 
plaatsgevondenn gebeurtenissen worden in het boek op chronologisch andere wijze 
weergegeven.. Zo wekt de, in het twee na laatste hoofdstuk beschreven, ziekte van Hans 
Christiaann de indruk dat deze gebeurtenis plaatsvindt aan het eind van de beschreven periode 
inn het boek. In werkelijkheid ligt Hans Christiaan in het begin van Bebs verblijf (medio 1935) 
mett meningitis in het ziekenhuis. Beb vertelt verder dat Hans vier jaar is op het moment dat 
dee ziekte zich voordoet. Hij is dan evenwel twee.2 In laatste hoofdstuk wordt in een vijftal 
pagina'ss een lang tijdsbestek behandeld: de sterke stijging van de kajoe-poetihprijzen begin 
1936,, het vertrek van Beb naar Holland in 1937, haar terugkomst in 1938 alsmede de, hierna 
nogg aan de orde komende, kwestie die het einde van het verblijf van de De Willigens op 
Boeroee inluidt: de plotselinge verdubbeling van het canon van een erfpachtaanvraag door de 
residentt B.J. Haga van de Molukken, die door Beb, zeer ongebruikelijk, met zijn werkelijke 
naamm wordt vermeld. Een anachronisme in het boek is ook de eerder beschreven tocht naar 
Ambelau.. Deze vindt plaats in de loop van 1938. In het boek wordt de reis beschreven direct 
voorafgaandd aan het slothoofdstuk, dat, zoals gezegd, begint met begin 1936. 

19377 (mei het verschil dat het feuilleton is geschreven in de tegenwoordige lijd en de 'huisvrouwbrieP in de 
verledenn tijd), in de tweede helft is sprake van een herschikte editie van de 'Brieven van een huisvrouw op een 
buitenpost'' van oktober 1935. Heeft Beb na zeven feuilletonafleveringen 'de pijp leeg'? 
'' Merkwaardig is dat het hoofdstuk in Het taaiste huis van de wereld, dat geheel gewijd is aan de viering van 
Koninginnedag,, toch een onderwerp waarvoor de huisvrouw in die tijd interesse zou kunnen hebben gehad, niet 
inn het Maandblad voor de huisvrouw is verschenen. 
22 Op vierjarige leeftijd heeft Hans geen ernstige ziekte gehad. 
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Bebb heeft vermoedelijk problemen gehad met de compositie en het afronden van het verhaal, 
ietss waarmee ze ook in haar latere werk zal worstelen. Tot ongeveer de helft van het boek 
looptt een min of meer vloeiende verhaallijn. Verteld wordt over de voorgeschiedenis van De 
Willigenss op Boeroe, over het kajoe-poetihbedrijf op Boeroe in het algemeen en de sociale 
contextt ervan, het reilen en zeilen van de onderneming van de De Willigens etc. De 'serieuze' 
rodee draad wordt daarbij afgewisseld met het leven van alledag en avontuurlijke 
gebeurtenissen.. Een vergelijking met de 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' en 
hett feuilleton 'In het laatste huis van de wereld: Brieven uit de Molukken' leert dat de eerste 
helftt van het boek betrekking heeft op de periode 1933-1935. In de tweede helft verdwijnen 
dee 'kajoe-poetih perikelen' en de onderneming van Fernand vrijwel geheel naar de 
achtergrond.. Behoudens het hoofdstuk over de geboorte van Rudie staan luchtige, in 'lukrake' 
volgordee behandelde, onderwerpen centraal: avontuurlijke tochtjes, het vangen van slangen, 
hett temmen van wilde varkens, de viering van het Koninginnefeest, het winkelen in Namlea 
etc.. Het zijn hoofdstukken die ze eerder in de 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' 
heeftt gepubliceerd. De problematiek van de onderneming keert in zijn volle omvang weer 
terugg in het laatste hoofdstuk. Het lijkt wel of Beb halverwege het boek de inspiratie is 
kwijtgeraaktt of moeite heeft een boek van enigszins acceptabele omvang te schrijven. Puttend 
uitt het verleden sprokkelt ze dan dingen bij elkaar. 

HetHet laatste huis van de wereld wordt, op een enkel dissonant geluid na,1 overwegend 
positief,, soms zelfs jubelend onthaald. Du Perron is één van de recensenten die het boek met 
superlatievenn overlaadt. Hij heeft in geen enkele publicatie "de Molukken zo zien leven als 
hier.. Precies, raak, met geen woord te veel, en toch volkomen natuurlijk vertelt Beb Vuijk wat 
zijj wil dat wij zien zullen en wij zien het. Zij schrijft voortreffelijk, nergens omdat zij 
voortreffelijkk wil schrijven".2 Naar zijn oordeel wordt het boek terecht geen roman genoemd, 
enn zou het voor een deel in een periodiek kunnen zijn verschenen. Naar hij zich meent te 
herinnerenn is het laatste ook het geval geweest in een blad voor huisvrouwen. In zijn recensie 
refereertt Du Perron ook aan de wereldliteratuur. De technisch-zakelijke gegevens over de 
kajoe-poetihh cultuur doen hem denken aan de gegevens over de walvisvangst in Moby Dick en 
dee beschrijving van Ru's geboorte aan de scherpte van Hemingway, maar korter en 
eenvoudiger:: "Het is of zij - onbewust - een van de meest klassieke bladzijden op haar naam 
brengtt uit hel eeuwenoude epos van de pioniersvrouw ".3 Du Perron manifesteert zich ook 
nogg even als wijze literaire mentor. In afwijking van wat Beb tegen hem heeft gezegd, is hij 
vann oordeel dat Het laatste huis van de wereld wel degelijk een vervolg is van Duizend 
eilanden.eilanden. Door de transformatie van planters Ab en Carl in mevrouw en meneer De Willigen 
iss het verhaal "spannender, ook als literaire prestatie, echter [.. . ] geworden. Men verliest er 
nietss door: noch aan stijl noch aan verteltrant [. . . ] men wint er een dimensie bij, die aan 
DuizendDuizend eilanden was blijven ontbreken".4 Du Perron eindigt met de vermelding dat er wat 
slordighedenn in het werk zitten, in het bijzonder noemt hij het gebruik van de verschillende 

'' Een voorbeeld is André Smedts, die in het Vlaamse tijdschrift Dietsche warande en belfort 39 (1939), pag. 724 
spreektt overeen 'lang uitgesponnen dagboek met min of meer overbodige bijzonderheden'. Wellicht speelt 
hierbijj een rol dat Nederlands-Indië een vreemd gegeven is voor de Belgen. Een andere recensie in 
BoekenschouwBoekenschouw 33 (1939),, pag. 130-131 van een niet nader genoemde auteur prijst weliswaar de uitstekende en 
boeiendee wijze waarop Beb het leven op Boeroe beschrijft, maar noemt het niettemin een Len aardig boek zonder 
vee!! pretentie'. 
"" E. du Perron 'Het laatste huis van de wereld: Frische natuur-poëzie uit de Molukken' Bataviaasch nieuwsblad 
28-10-1939,, ook in Du Perron 1954-1960, dl VI, pag. 419-424. Du Perrons recensie verschijnt vrij laai, 
vermoedelijkk omdat het enige tijd heeft geduurd voordat hij de beschikking krijgt over Het laatste huis van de 
wereld. wereld. 
~~ Idem 

E.. du Perron 'Het laatste huis van de wereld: Frische natuur-poëzie uit de Molukken' Bataviaasch nieuwsblad 
28-10-1939.. ook in Du Perron 1954-1960, dl VI. pag. 419-424 
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spellingen.. Wie de bal kaatst krijgt hem terug moet Beb gedacht hebben. Eenjaar later vraagt 
zee Du Perron de tweede druk van Het laatste huis van de wereld te redigeren op 
verschrijvingen,, aan welk verzoek hij beantwoordt.1 

Dee ontvangst door de Nederlandse recensenten is misschien niet zo laaiend enthousiast 
alss bij Du Perron, lof wordt haar wel toegezwaaid. Opvallend daarbij is dat iedere bespreking 
begintt met de opmerking dat ze geen nieuwe roman heeft geschreven. Ter Braak stelt dat door 
hett loslaten van de fictie Het laatste huis van de wereld niet het tweeslachtige karakter heeft 
vann Duizend eilanden. Dit is het boek enorm ten goede gekomen: "Alles wat goed was in 
DuizendDuizend eilanden vindt men even goed of beter in Het laatste huis van de wereld, terwijl de 
onzekerheidd en schimmigheid der romanfiguren uit het eerste boek in het tweede plaats heeft 
gemaaktt voor een openlijk autobiografisch 'verslag'".2 Evenals in zijn recensie van Duizend 
eilandeneilanden benadrukt hij dat Bebs kwaliteit ligt in de dichterlijke beschrijving van de natuur , 
waarinn mensen en gebeurtenissen hun betekenis krijgen, en niet, zoals bij Daum en Du 
Perron,, in het psychologisch duiden en episch vertellen. In het boek is zij naar Ter Braaks 
oordeell niet sentimenteel en toch "door en door gevoelig" in het beschrijven van "het 
algemeen-menschelijkee èn de afgronden tusschen menschen uit verschillende culturen".3 Hij 
iss ervan overtuigd dat ze met de ervaring van dit boek een echte koloniale roman kan 
schrijvenn als ze voor ogen houdt dat ze haar eerste boek niet als roman had moeten schrijven. 
Inn navolging van Ter Braak prijst Uyldert Bebs gevoeligheid in haar beschrijvingen, zonder 
datt die evenwel sentimenteel wordt. Zij heeft het vermogen "het leven der pioniers [.. . ] met 
korte,, scherpgestelde teekenachtige volzinnen uit te beelden".4 Naar zijn oordeel blijkt uit 
Bebss boek dat haar leven een groot avontuur is, waaraan zij zich ten volle overgeeft. Ook in 
dee ogen van Johan Koning is Bebs boek een loflied op het pioniersbestaan, waarvan zij 
"impressiess [kan] geven met een intensiteit en directheid die van een hevig doorleefde 
persoonlijkee ervaring getuigen". Maar het slot met daarin de uitval naar de ambtenarij bevalt 
dezee recensent maar matig. Sedert Multatuli is "geen dienaar van het Binnenlandsch Bestuur 
inn Nederlandsch-Indië zoo literair op de vingers getikt als dr. Haga door Beb Vuyk ".6 

Dee wereld bestaat niet alleen uit recensenten. Een ander bevolkingsdeel is minder 
juichendd over Het laatste huis van de wereld. Naar Bebs zeggen komt kort na de verschijning 
vann het boek een bestuursambtenaar bij haar op bezoek. Hij dreigt haar met een proces 
wegenss belediging van de met naam aangeduide resident Haga en een verschijningsverbod 
vann het boek. Beb is niet erg onder de indruk van het dreigement en antwoordt dat ze niet in 
Nederlands-Indiëë publiceert, maar in Nederland.7 Er is nog iemand die reageert, een zekere 
"H.J.F.. ", die in Het koloniaal tijdschrift, het lijdschriftorgaan van ambtenaren van het BB, 
eenn artikel schrijft onder de titel 'Een romanschrijfster op het oorlogspad'. Achter de initialen 
gaatt de later als romancier over Celebes bekend geworden H. J. Friedericy schuil, op dat 
momentt medewerker van het kabinet van de gouverneur-generaal. Hij reageert pas in 
novemberr 1940 omdat Het laatste huis van de wereld in de loop van dat jaar in Nederlands-
Indiëë verschijnt, ruim een jaar na publicatie in Nederland. Na eerst een compliment te hebben 
uitgedeeldd aan Beb, die naar zijn oordeel terecht een grote bekendheid geniet, merkt hij op dat 
inn het boek passages staan "die in vrij wijde kring gerucht hebben verwekt".8 Wat hij onder 

11 Du Perron 1977-1985, dl VIII, pag. 559 en 581 
"" Menno ter Braak 'Den roman ontrouw: Een vrouw op een kajoepoetihconcessie' Her vaderland9*7-1939 
'' Idem 

44 MauritsUydert 'Het laatste huis van de wereld' Algemeen handelsblad 20-8-1939 
"" Johan Koning 'Het laatste huis van de wereld' 13-9-1939 (krant/tijdschrift onbekend; hel artikel bevindt zich in 
ONN (doos 2463)) 
66 Idem 
77 Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en24-M9K5, 

Alineaa en citaten ontleend aan H. J. F. Friedericy 'Een romanschrijfster op oorlogspad' Het koloniaal tijdschrift 
299 (1940), pag. 636-639 
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"wijdee kring" verstaat is niet helemaal duidelijk: in kranten en tijdschriften is niet veel terug 
tee vinden van de opwinding. Naar zijn oordeel zijn de zinsneden die stof hebben doen 
opwaaienn '"geen wonder, omdat die passages neerkomen op iets, wat in de romanliteratuur -
gelukkigg - een uiterst zeldzaam verschijnsel is, te weten een rechtstreekse, persoonlijke 
aanvall op iemand, van wie de auteur vindt, dat hij iets jegens die auteur misdaan heeft"'. 
Friedericyy voelt zich geroepen te reageren omdat een bekende, veel gelezen schrijfster met 
haarr bovendien soms zeer boeiend geschreven boek, het oordeel van de lezer over de resident 
Hagaa zal beïnvloeden.' De laatste wordt door het effect en de suggestie, die het boek 
oproepen,, op voorhand in een nadelige positie gebracht. Om die reden beschouwt hij het 
middell waarvan Beb zich bedient bij haar aanval op Haga, de roman, als oneigenlijk en 
onsportief.. Een ingezonden stuk schrijven of naar de politie lopen, het baat volgens hem in die 
situatiee eigenlijk niet meer. Beb dient Friedericy pas in 1962 van repliek. Dit gebeurt wanneer 
laatstgenoemde,, naar aanleiding van een herdruk van Het laatste huis van de wereld in dat 
jaar,, zijn kritiek uit 1940 integraal opnieuw publiceert in hel literaire tijdschrift Tirade. Dit 
omdatt Beb de passages in het boek over Haga niet heeft gewijzigd. Hij betreurt dat des te 
meerr omdat Haga in 1942 als gouverneur van Borneo door de Japanners is onthoofd, 
waardoorr hij zich niet meer kan verdedigen. Hier maakt Friedericy overigens een faux pas. 
Hagaa is niet onthoofd, maar overleden door een hartaanval tijdens zijn korte gevangenschap.2 

Bebb antwoordt de dan inmiddels bekende schrijver dat ze in de periode 1939-1942 nooit enige 
reactiee van Haga heeft ontvangen, terwijl ze toch als medewerkster van kranten en 
tijdschriftenn publiekelijk zeer benaderbaar was. Het verwijt dat zij voor haar kritiek niet de 
romanvormm had moeten kiezen, verwerpt ze. Ze heeft niet de bedoeling gehad te kwetsen of te 
straffen.. De betreffende passage is een onderdeel van een getuigenis van haar leven op Boeroe 
inn die jaren. 

!! Of Friedericy de meest aangewezen man is te reageren mag betwijfeld worden omdat hij een oude bekende is 
vann Haga. In zijn later nog te behandelen boek De eerste etappe, dal zich afspeelt op Celebes in de periode 1922-
1927.. treedt Haga. dan nog controleur, op in de fïguuT Haaksma (Dick Boukema 'In Indië geweest: Drie Indische 
schrijvers'' Orion 6 (6, 1990), pag. 14-16). 
11 De Jong 1969-1991, dl 11b eerste helft, pag. 360-363. Wellicht is Friedericy in de war met Haga's vrouw. Die 
iss wel onthoofd op beschuldiging van verraad. 
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Bobb mei zoontje Hans in oen Molukse kano op de kaap waarop hun huis is gelegen 
(bron:: familiearchief) 

Bebb niet zoontjes Hans en Ru voor de Molukse prauw van Beb en Fernand 
(bron:: Familiearchief) 
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4.4. SCHRIJFSTER EN JOURNALISTE OP JA VA 
(1940-1942) (1940-1942) 

HetHet avontuur mislukt 

Eindd 1938, op het hoogtepunt van het conflict met de gezagdrager, speelt zich, zo blijkt uit het 
slothoofdstukk van Het laatste huis van de wereld, nog iets anders af. Voor het canon van een 
doorr de De Willigens ingediende erfpachtaanvraag van 200 bouw ten behoeve van een 
klapperaanplant,, moet het dubbele worden betaald dan wat eerder is toegezegd door de 
residentt van Ambon.' Voor Beb en Femand moet deze gebeurtenis de doorslag hebben 
gegevenn bij het besluit hun uiteindelijke toekomst niet op Boeroe te kiezen. Zelfs wordt in het 
hoofdstukk gesuggereerd dat de De Willigens Boeroe verlaten, een vertrek dat feitelijk pas 
geruimee tijd later plaatsvindt. Het nakende einde wordt in 'meeslepend* proza beschreven: 

Niett ziekte en geldverlies, de angst voor de dood en de zorgen van iedere dag 
kunnenn het hart verbitteren, maar dit onrecht [de verdubbeling van het 
erfpachtcanon]] maakt ons eenzaam, wrokkend en opstandig. Grond, grond, 
grond!! Van het strand tot het bos op de heuvels, dagreizen ver liggen de velden 
onontgonnenn op deze eilanden. Overbevolking, kolonisatie, 'the danger of the 
openn spaces', artikelen in tijdschriften en kranten en vele voorstellen om de 
dunbevolktee en onontgonnen Buiten bezittingen open te maken vóór een ander 
volkk dit doet in onze plaats." Wij hebben ons vrijwillig teruggetrokken uit de 
bewoondee plaatsen en zijn zo dwaas deze dorre, schrale aarde lief te hebben 
bovenn de vruchtbaarste tuinen van Java. [ . . . ] . 'Toean Tanah' [Heer van het 
land]] noemt de bevolking ons, de mensen van Namlea en de Alfoeren uit het 
binnenland.. Maar geen meter grond zal hun eigendom zijn, door de 
kortzichtigheidd en ambtenarij van een stel vreemdelingen zijn zij gedoemd 
vreemdelingenn te blijven, zonder land, in hun eigen vaderland. Wij hebben een 
taakk gehad en die is ons afgenomen, wij hebben de wildernis aangevallen en 
zijnn in de steek gelaten. Het is alles voorbij, het visioen en het werk. In de grote 
vlaktee zal het onkruid en hel ongedierte, de reuzenpython en de afgrijselijke 
krokodill heersen.3 

Meerr hoeft er niet te worden toegevoegd aan de redenen waarom Beb ruim eenjaar later 
vertrektt van Boeroe. Veel van wat eerder is geconstateerd, komt terug in deze 
afscheidsboodschap:: de bijna mythische betekenis die aan grond wordt toegekend, de 
beschavingsopdrachtt die de De Willigens zich toedichten en de woede over het Binnenlands 
Bestuur. . 

Overr het door Beb aangedane onrecht bij de erfpachtaanvraag lijkt de eerder 
genoemdee Friedericy in zijn reactie op Het laatste huis van de wereld een andere visie te 
hebben.. De ordonnantie voor uitgifte van erfpachten in de Buitengewesten bepaalt, zo stelt 
hij,, dat bij het canon per bouw een minimum van ( 1,- is verschuldigd. Om de economische 
ontwikkelingg te stimuleren, doet de resident Haga in die jaren het voorstel om dit minimum in 

11 De informatie over de erfpachtaanvraag is geheel ontleend aan Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in 
VerzameldVerzameld werk 1981. pag. 213 en 244-245. In andere bronnen is de kwestie nergens terug te vinden. 
** Doelt Beb hier op de Japanners, die zich op dat moment steeds duidelijker manifesteren in Nederlands-Indië? 
Inn de koloniale tijdschriften en kranten in 1938-1939 wordt regelmatig aandacht besteed aan de Japanse 
aanwezigheid. . 
"" Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 245-246 
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bepaaldee gevallen lager vast te stellen.1 Wanneer Fernand bij de resident komt om te vragen 
off een lager canon voor zijn erfpacht mogelijk is, antwoordt deze dat dit niet uitgesloten is 
vanwegee het door hem uitgebrachte voorstel aan het centrale gouvernement. Haga wijst er 
voortss op dat over de aanvraag advies moet worden uitgebracht. Naar Friedericy's oordeel is 
err dan ook geen sprake geweest van een toezegging en nog minder - zoals Beb suggereert -
vann een vaststelling. Hij veronderstelt dat Fernand "onervaren als hij vermoedelijk in 
agrarischee kwesties was, de portee van het onderhoud niet goed begrepen heeft".2 Verder sluit 
hijj niet uit dat het denken van de De Willigens te zeer is geleid door de wens. Beb reageert op 
Friedericy'ss versie niet in 1940, maar in 1962 wanneer, naar aanleiding van de herdruk van 
HetHet laatste huis van de wereld, zijn commentaar nogmaals in Tirade verschijnt. Haar repliek 
geeftt echter onvoldoende opheldering. Zo is onduidelijk waarom ze de opmerking maakt dat 
Fernandd ten tijde van de indiening van de aanvraag niet met de ontginning van de klappertuin 
will beginnen vanwege het risico dat het geïnvesteerd kapitaal verloren gaat bij een afwijzing. 
Vervolgenss stelt ze dat de resident belooft, dat het met de aanvraag wel in orde komt, omdat 
zijnn advies doorslaggevend is. Tezamen met het feit dat de De Willigens op goede voet staan 
mett Boeroenese notabelen die moeten adviseren over de aanvraag, doet de geruststellende 
verklaringg van Haga Fernand besluiten te beginnen. 

Bebss repliek suggereert dat de De Willigens door toedoen van de resident geld hebben 
verloren,, iets waarover in Het laatste huis van de wereld niet wordt gerept. Aan het einde legt 
Bebb nogmaals alle verantwoordelijkheid bij de resident; "Dr. Haga beloofde meer dan hij kon 
belovenn . . . En wij in onze onzakelijkheid en onervarenheid, levend het afgesloten bestaan 
vann eilandbewoners met een begrensde horizon van alleen het eigen eiland en de wateren 
rondom,, vertrouwden kritiekloos op de almacht van een resident der Molukken. Nu na al die 
jarenn vraag ik mij af of ook Dr. Haga toentertijd niet enige last heeft gehad van dit zelfde 
soortt begrips veren ging". Doet Beb hier zich niet naïever voor dan ze is? Haar weinig 
vleiendee typering van functionarissen in het Binnenlands Bestuur en het bedrijfsleven in haar 
brievenn uit de jaren dertig (naar aanleiding van Femands ontslag op Pagilaran) lijken niet te 
getuigenn van veel vertrouwen in dit deel van de mensheid. Heeft ze zich teveel laten leiden 
doorr Fernands goedgelovigheid, zoals ze in Het hout van Bara suggereert? Maar met zijn 
ervaringenn en die van zijn vader op Boeroe in zijn achterhoofd, had hij toch ook beter kunnen 
welen?? Of zijn de De Willigens, op dezelfde wijze als Haga, verblind geweest door hun eigen 
'oppermacht'' in de Boeroenese gemeenschap? Hoe dan ook, Beb en Fernand vinden op 
Boeroee niet de boom des levens. Toch merkt Beb een paar jaar later na haar vertrek op: 'LHet 
warenn zware en heerlijke jaren, waarvan ik geen dag zou willen missen, want vreugde en 
verdriett zijn tweeling ontroeringen voor wie dit leven fel en hevig bemint".4 

11 De resident doei hiervan geen melding in zijn memorie van overgave van 19 juni 1937. Dit kan zijn oorzaak 
vindenn in het ondergeschikte belang van deze kwestie. Ook anderszins is niet meer te achterhalen of hij dit 
voorstell heeft gedaan. In zijn memorie van overgave komt deze resident overigens naar voren als een man die de 
situatiee op de Molukken erg aan het hart gaal. Ook in vergelijking met andere residenten en gouverneurs van de 
Molukkenn springt zijn betrokkenheid er in gunstige zin uit. Hij schrijft voorts met literaire vaardigheid, die het 
bijnaa aangenaam maken zijn memorie te lezen. Illustratief voor zijn betrokkenheid is de volgende zinsnede: 
"Wiee van Sumatra of elders in de Molukken komt begint zich te verbazen - en zich te schamen tevens - niet 
alleenn over het weinige, dat op dit gebied bereikt is, doch ook over het weinige, wat hier gestimuleerd en 
geprobeerdd is. Hij komt in een land, waar het Nederlandsche gezag en de Indische kerk meer dan 300 jaren 
werken,, en dat land is economisch en sociaal ver ten achter bij streken b.v. van Sumatra, waar ons gezag enkele 
tientallenn jaren gevestigd is. Met wegenaanleg bijv. moet eigenlijk nog worden begonnen" {Bronnen betreffende 
dede Midden-Molukken 1900-1942 1997, dl III, pag. 513). Het is een hartenkreet van een ethicus pur sang, die ook 
uitt Bebs mond had kunnen komen. 
"" H. J. F. Friedericy 'Een romanschrijfster op oorlogspad' Koloniaal tijdschrift 29 (1940). pag. 636-639. 
^Bebb Vuijk 'Antwoord van Bep Vuyk' Tirade 6 (1962), pag. 239-240 
44 Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: De buitenbezittingen zijn een andere wereld' De Indische courant 31-5-1941 
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Resteertt de vraag of Beb en Feraand zich een redelijk bestaan hadden kunnen verwerven op 
Boeroe.. Naar alle waarschijnlijkheid moet het antwoord ontkennend luiden. In afwijking van 
dee in de plantagecultuur op Java verbouwde gewassen als thee, koffie, rubber en tabak, is 
kajoe-poetihh geen massa consumptiegoed dat op grootschalige wijze verbouwd kan worden. 
Hett is een product in een erg specifiek marktsegment met een relatief beperkte afzet, dat in de 
jarenn dat Beb en Fernand op Boeroe verblijven al in toenemende mate de concurrentie van de 
eucalyptusoliee ondervindt. Kajoe-poetih is daardoor, nog sterker dan de op Java verbouwde 
cultuurgewassen,, gevoelig voor schommelingen in de vraag op de wereldmarkt. Deze situatie 
heeftt tevens een minder grote prikkel tot productieverbetering tot gevolg, zeker als daarbij de 
achtergeblevenn sociaal-economische structuur van de Molukken en Boeroe in ogenschouw 
wordtt genomen. Tot op de dag van vandaag is de kajoe-poetih een conjunctureel zeer 
gevoeligg product gebleven. De problemen waarmee de De Willigens geworsteld hebben, zijn 
veertigg jaar later, zo blijkt uit een in 1974 gepubliceerd rapport over de kajoe-poetih winning 
opp Boeroe, onverminderd aanwezig.1 Belangrijkste oorzaak is de nog steeds geringe 
bereidheidd van de bevolking om in de kajoe-poetihwinning te werken. Het verzamelen van 
bladerenn en het stoken van olie zetten de Boeroenezen opzij als ze moeten vissen of op de 
akkerss werken. De belabberde situatie in de beginjaren zeventig blijkt onder meer uit het feit 
datt slechts 25% van de ketels goed functioneert. 

DeDe ontmoeting met Willem Walraven 

Beginn 1940 bereikt Beb het verzoek van de directeur van de SOG om gedurende acht 
maandenn haar opvolgster te vervangen, die na acht jaar arbeid op het internaat met Europees 
verloff gaat. Niet uitgesloten is dat Beb hem eerder gevraagd heeft haar in gedachten te houden 
bijj het ontstaan van een vacature. Meer dan het publiceren in kranten en tijdschriften biedt het 
werkk op de SOG een substantiële aanvulling op het magere gezinsinkomen van de De 
Willigens.. Beb gaat zonder de kinderen die op dat moment nog niet naar school gaan. Zij 
krijgenn thuis onderwijs van een oude vriendin en SOG-collega van Beb, de eerdergenoemde 
juffouww Sternberg. 

Naastt haar bagage neemt Beb nog iets anders mee naar Java. Du Perron zendt haar 
"eenn lijstje met namen van mensen die interesse hadden voor literatuur".2 Het zijn de vrienden 
vann Du Perron, die, zoals eerder opgemerkt, een vriend van hem ontvangen als hun vriend. Op 
ditt lijstje zal de naam van Willen Walraven waarschijnlijk niet zijn voorgekomen. Immers 
Bebb kent deze, later met name om zijn brieven bekend geworden, schrijver-journalist al uit 
eerderee correspondentie. Walraven zoekt omstreeks augustus 1939 contact met haar naar 
aanleidingg van Du Perrons verzoek aan hem een recensie over Het laatste huis van de wereld 
tee schrijven. Walraven bezit dit boek niet en hij vraagt Beb een exemplaar te sturen.3 Beb 
zendtt het hem, vergezeld, zo blijkt uit een brief van Walraven aan zijn neef Frans 
Scharmhardt,, van een uitvoerig schrijven. Walraven citeert zijn bloedverwant een lange 
passagee uit Bebs brief over Du Perrons vertrek, waaruit blijkt dat zij in Walraven een 
geestverwantt ziet: "Ja, voor Indië is het heel jammer, dat Du Perron het hier niet kon 
uithouden.. Het is een geestelijke verademing in dit door Europeanen verpeste land een enkele 

11 Het maakt deel uit van een breder deskundigenrapport over etherische olieën uitgebracht door de 
regeringsdienstt 'Ontwikkeling Volksnijverheid': Laporan tenaga ahli (expert): Minyak Eteris 1973-1974, 
Sekretariatt Proyek Pembinaan Keninan Rakyat, Direktoral Jenderal Perindustrian Ringan, Dan Kerajinan 
Rakyat.Rakyat. Het onderdeel over de kajoe-poetiholie is getiteld Minyak Kayu-putih Maluku. De rapporten zijn 
aanwezigg in de bibliotheek van het KITLV. 
:: Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 en Interview Beb Vuijk door Joop van den Berg De 
engelbewaarderengelbewaarder 7 (25. 1982), pag. 65-73. In het laatste interview suggereert Beb ook dat ze al correspondeert 
mett mensen die op Du Pen-ons lijstje voorkomen. 
'' Brief W. Walraven aan F.E.A. Batten (Bhmbing 7-11-1939) in Walraven 1992. pag. 522 
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maall iemand mei een werkelijk Europeesche geest te ontmoeten. Het pleit voor U, dat U na 
eenn onafgebroken verblijf van 24 jaar in dit land deze geest nog kon waarderen", Beb etaleert 
Walravenn ook haar zelfbewustheid: "Ikzelf wordt door alle totoks voor een Indo gehouden, 
maarr de Indo's vinden mij een totok. Ik beschouw Indië als mijn vaderland en was ook zeer 
snell ingeburgerd. De critiek prijst zeer de sterke Indische sfeer van mijn boeken. Misschien is 
diee als een atavisme te verklaren".2 In navolging van Du Perron vermoedt Walraven dat Beb 
hett niet zo naar haar zin heeft op het geïsoleerde Boeroe. Over Du Perrons opvatting deelt 
Bebb hem echter mee dat "hij nogal overdrijft, als hij mij zoo beklaagt. Ik houd van dit leven 
hier,, hoewel ik het laatste jaar zeer verbitterd ben geworden door een conflict met het 
bestuur".. Voor Walraven is Bebs, aan het einde van haar brief gemaakte, opmerking evenwel 
eenn bevestiging van zijn opvatting: hij constateert dat bij Beb het venijn, of de ellende, in de 
staartt zit. 

Dee schriftelijke kennismaking tussen Beb en Walraven bevalt blijkbaar goed, want de 
tweee zetten hun correspondentie voort. Op één brief na is de briefwisseling verloren gegaan, 
maarr het verloop en de inhoud ervan, alsmede het naderhand plaatsvindende persoonlijke 
contact,, zijn evenwel globaal te reconstrueren aan de hand van Walravens overige 
correspondentie,, waaruit hiema uitgebreid wordt geput. Dat Beb direct al een plekje in 
Walravenss hart verovert, bewijst zijn enige tijd daarna in De Indische courant verschenen 
lovendee recensie van Het laatste huis van de wereld. Hij schuwt hierin de persoonlijke noot 
niet.. Hij waarschuwt Beb onder meer voortaan in haar romans niet de ware naam van 
gezaghebberss te noemen, omdat je hier alleen maar last mee krijgt. Tevens constateert hij 
publiekelijkk Bebs zucht naar bekendheid, een indruk die hij vermoedelijk heeft overgehouden 
uitt haar brieven. 

Inn een volgende brief aan Walraven moet Beb hem hebben meegedeeld dat een nieuwe 
romann op stapel staat over het conflict met de gezaghebber. Het wordt in Walravens ogen 
weerr een "strijdschrift", waarbij opnieuw niet geschroomd wordt het gezag met naam en 
toenaamm aan te wijzen.4 Pogingen om dit uit haar hoofd te praten lukken niet. Walraven, die er 
klassiekk marxistische opvattingen op na houdt, heeft alleszins begrip voor Bebs opvatting 
overr de ambtenarij op de Molukken, maar dat hoeft niet zo uitbundig aan de grote klok te 
wordenn gehangen. Beb zadelt hem in haar brief ook nog met huiswerk op. Walraven meldt: 
"Intusschenn roept ze mij ter verantwoording en of ik haar maar eens wil schrijven, waarom ik 
vind,, dat zij als vrouw en moeder, toch nooit zoover in hel inlandsche leven der Molukken zal 
kunnenn doordringen als Conrad dat kon" - blijkbaar heeft Walraven zich deze opmerking 
gepermitteerdd in een brief aan haar.5 Maar daar blijft het niet bij. Beb wil het jaar daarop naar 
Javaa komen om lezingen te houden. Walraven krijgt de opdracht de loper uil te leggen voor 
Bebss 'tournee': "Zij zetje gewoon aan het werk om met het bestuur van den Kunstkring te 
gaann praten", om direct daarop te vervolgen: "Er is veel roemzucht en ijdelheid in dit alles". 

Dee prettig verlopen correspondentie is wellicht reden geweest voor Beb op haar reis 
naarr Soekaboemi 'belet' bij Walraven te vragen. Deze woont in Blimbing, nabij Malang, niet 
zoo ver van Soerabaja, de aankomsthaven van Beb op Oost-Java. Walraven begeeft zich naar 
dee haven van Soerabaja, Tandjong Perak, om haar af te halen. Hij neemt haar even mee naar 
dee redactie van de De Indische courant en vervolgens de stad in. Walraven is in een goede 
stemmingg en beschikt over geld, een combinatie die niet zo veel bij hem voorkomt. Hij fêteert 

'' Brief W. Walraven aan F. Scharmhardt (Blimbing 29-9-1939) in Walraven 1992. pag. 495 
~~ Idem. pag. 496 
'' Idem 
"" Brief W. Walraven aan F. Scharmhardt {Blimbing 8-12-1939) in Walraven 1992, pag. 556. Gedoeld wordt op 
hett eerder genoemde Het hout van Bara. 

Idem m 
** Idem. 
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Bebb op ijsjes en gado gado en neemt zelf zijn favoriete biertjes. De alcoholische 
versnaperingenn van Walraven verontrusten Beb, die wellicht via andere bronnen bekend is 
geraaktt met diens (over)gevoeligheid hiervoor, want Walraven merkt op dat Beb "zichzelf al 
mett een aangeschoten begeleider [zag]1*.1 Maar, zo voegt hij er aan toe, het valt haar 
uiteindelijkk mee. De ontmoeting begin of medio maart verloopt, niet verwonderlijk bij zulke 
flamboyantee naturen, nogal stormachtig.2 Walraven doet er in twee brieven op vrijwel 
overeenkomstigee wijze verslag van. Bijna euforisch merkt hij in de één op: "Mensen, ik heb 
bijnaa drie volle dagen met haar gekletst, altijd maar over boeken en de leuteratuur".3 Het 
geredekavell vindt plaats in de walmen van Walravens pijp- en sigarenrook. Volgens de 
biograaff van Walraven, Frank Okker, is de vloer tijdens hun samenzijn ook bezaaid met lege 
bierflessen.44 De met tabaksaroma bezwangerde atmosfeer in de kamer zal door de spiritualiën 
ongetwijfeldd nog aangenamer zijn geworden. 

Walravenn is door de persoonlijke ontmoeting gecharmeerd geraakt van Beb. Hij vindt 
haarr een schat. Niet onder de indruk is hij van haar uiterlijk en haar optreden: "Zij is een 
mengelingg van norma en Jodin, dik op de pooten en bijziende, met kroeshaar, nerveus in haar 
praten,, met nu en dan hoog-doorslaande stem, en toch verlegen voor menschen, die zij niet 
kent".55 Hij merkt ook nog wat anders op: "In talen is Beb Vuyk zeer middelmatig. Van 
Multatulii weet ze niet veel. Zelfs van Indië en zijn geschiedenis weet ze niet veel. Ze leest 
Engelsch,, maar spreekt het moeilijk".6 Kortom als je haar zo tegen zou komen "zou niemand 
kunnenn vermoeden, dat zij een mensch is met genialiteit".7 Later zal hij nog wel eens melding 
makenn van Bebs beperkte grammaticale gaven, maar dan klinkt er meer ergernis in door.8 In 
hunn eerste contact ontkent Beb wederom dat zij genoeg heeft van Boeroe. Zij wil niets horen 
vann wat Du Perron aan Walraven heeft geschreven: "Die arme Beb Vuyk, die zit daar maar op 
Boeroe".99 Integendeel, zij houdt van het leven daar. Walraven gelooft er na zijn ontmoeting 
mett haar weinig van: "Ik geloof wel, dat ze blij is eens aan Boeroe te zijn ontsnapt, al geloof 
ikk ook, dat ook financieele redenen aan dit achtmaandsch verblijf, ver van man en kinderen, 
niett vreemd zijn".10 Met veel mensenkennis voegt hij er aan toe: "Haar toekomst zal haar nog 
voorr moeilijke dingen plaatsen, straks, als de kinderen worden opgeeischt door school en 
leven,, en het gezin zich niet langer zal kunnen blijven terugtrekken op dat Boeroe alleen. 

11 Brief W. Walraven aan F. Scharmhardl (Blimbing 19-3-1940) in Walraven 1992. pag. 608 
22 Een precieze datering van de ontmoeting is niet (meer) mogelijk. Op basis van de enige bron. de brieven van 
Walraven,, kan slechts een globale schatting worden gemaakt. 
33 Brief W. Walraven aan F. Scharmhardl {Blimbing 19-3-1940) in Walraven 1992. pag. 608. In de andere, aan 
Duu Perron gerichte, brief meldt Walraven: "Het is een ongeveer driedaagsch debat geworden. De heele tafel vol 
boekenn en knipsels en brieven, en dan maar kletsen. Niet altijd waren we het samen eens. Beb Vuyk vindt mij 
ironischh en bitter, anders dan mijn geschriften doen vermoeden, maar dat neemt niet weg, dat wij als de beste 
vriendenn zijn gescheiden [ . . . ]". (Brief W. Walraven aan E. Du Perron (Blimbing 29-4-1940) in Walraven 
1992,pag.. 624) 

44 Gesprek auteur met F. Okkerr (Noordwijk aan Zee 27-10-2001) 
55 Brief W. Walraven aan F. Scharmhardl (Blimbing 19-3-1940) in Walraven 1992, pag. 608 
ftft Idem. pag. 609 
77 Idem 
**  In reactie op het verzoek van de, hiema nog uitvoerig vermelde, literator Rob Nieuwenhuys de drukproeven 
vann Bebs verhalenbundel De wilde groene geur van het avontuur te willen bekijken, merkt Walraven op: "Het 
zijnn van die Beb Vuyksche ongerechtigheden. Haar ontbreekt een paar jaar werken op een kantoor, zoals zooveel 
overigenss bekwame mensen" (Brief W, Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 25-5-1941) in Wralraven 1992, 
pag.. 771). In een volgende brief aan Nieuwenhuys, het gaat nog steeds over fouten in de drukproeven, wordt 
geconstateerd:: "Het is geraden haar steeds den dienst van correctie te bewijzen, ook ongevraagd desnoods en 
eventueell buiten haar medeweten" (Brief W. Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 29-5-1941) in Walraven 
1992.. pag. 774). Hij merkt in dat verband ook op dal Fernand op Boeroe haar werk altijd corrigeerde. 
"" Du Perron via Brief W. Walraven aan F. Scharmhardt (Blimbing 19-3-1940) in Walraven 1992. pag. 607 
1111 Brief W. Walraven aan E. du Perron Blimbing (29-4-1940) in Walraven 1992. pag. 624 
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Overigenss heeft ze mij over Boeroe niet volledig ingelicht, hetgeen te verwachten was. Maar 
datt belel mij niet veel te vermoeden!".1 

Iemandd die de ontmoeting niet zo prettig ervaart, is Walravens vrouw Itih. Een 
begrijpelijkee jaloezie komt bij haar naar boven als ze de twee onafgebroken, naar het schijnt 
ookk in een aparte kamer, met elkaar ziet praten en zonder aandacht voor andere zaken. 
Waarschijnlijkk drukt Walraven zich wat eufemistisch uit als hij tegen zijn neef Scharmhardt 
opmerkt:: "Tante Itih, die arme schat, zei, dat dit nu het soort vrouw was met wie ik eigenlijk 
hadd moeten trouwen, maar ik heb haar het een en ander uitgelegd, waardoor de conversatie 
eenn gunstiger wending nam".2 Itih zal niet bevroed hebben dat ze onbedoeld de spil wordt van 
eenn hoogoplopend conflict tussen Walraven en Beb een jaar later. 

Behalvee Walraven ontmoet Beb naar eigen zeggen direct na haar aankomst op Java 
ookk Soejitno Mangoenkoesomo, iemand die, zoals later nog aan de orde komt, een grote 
indrukk op haar achterlaat.3 Soejitno komt als juridisch student aan de Bataviase 
Rechtshoogeschooll in contact met Du Perron als hij reageert op de artikelen van de laatste in 
hett Bataviaasch nieuwsblad. Du Perron heeft op dat moment het voornemen het literair 
tijdschriftt 'Noesantara' op te richten, een plan dat nooit tot uitvoer is gekomen. Hij vraagt 
Soejitnoo mee te werken aan het tijdschrift. Vanaf 1940 werkt Soejitno eerst als ambtenaar bij 
dee Regeringspubliceitsdienst (RPD), later als adjunct referendaris bij het Kabinet van de 
gouverneur-generaal. . 

Evenalss tijdens haar eerste periode gaat Beb op de SOG in eerste aanleg intem wonen. 
Mett het weer oppakken van haar oude werk sluit Beb haar avontuurlijke levensfase af. Een 
voorr haar niet minder belangrijke tijd breekt aan. Zij treedt toe tol de kring van progressieve 
intellectuelenn rondom het tijdschrift Kritiek en opbouw. 

Kritiekk en opbouw 

Ruimm gedefinieerd omvat het begrip 'intelligentsia' de groepering mensen die in woord en 
geschrift,, en in de huidige tijd ook in beeld, doelbewust probeert het denken in en het 
functionerenn van de samenleving te beïnvloeden. Intelligentsia kunnen wel, maar zullen in de 
praktijkk veelal niet tot de maatschappelijke elite('s) in een land behoren. Met elite is immers 
hett begrip macht verbonden. Gewoonlijk wordt met elite geduid op een maatschappelijke 
minderheidd die de macht bezit aan andere groeperingen goed- of kwaadschiks haar wil op te 
leggen.. Bij intelligentsia wordt juist, als waarborg voor een onafhankelijke oordeelsvorming, 
eenn zekere afstand tot de macht verondersteld. Als van de brede formulering van het begrip 
intelligentsiaa wordt uitgegaan, kan de vraag of Nederlands-Indië intelligentsia heeft gekend, 
zonderr meer bevestigend worden beantwoord.5 In het bijzonder de journalisten hebben in de 

11 Brief W. Walraven aan F. Scharmhardt (BÜmbing 19-3-1940) in Walraven 1992, pag. 609 
22 Idem, pag. 608 
33 In het Interview Beb Vuijk door Joop van den Berg De engelbewaarder 7 (25. 1982), pag. 65-73 merkt Beb op 
"Walravenn kwam mij in Soerabaja van boord halen, Soejitno zocht ik mijn eerste weekend dadelijk op". Deze 
figuurr laat niet alleen op Beb een grote indruk achter. Rob Nieuwenhuys kwalificeert hem als "één van de 
intelligentstee en sympathiekste mensen die ik ooit heb gekend7' (Inleiding R. Nieuwenhuys op Brief W. 
Walravenn aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 27-3-1941) in Walraven 1992, pag. 719 
44 Dolk 1993, pag. 71 

Hett begrip intelligentsia kan ook in een beperktere betekenis worden opgevat: de groepering die zich richt op 
eenn voortdurende, kritische doordenking van de culturele en maatschappelijke grondslagen van de samenleving 
inn de meest ruime zin en hierover vooral onder elkaar, zonder deelname van publiek, debatteert. In die zin heeft 
Nederlands-Indië,, in afwijking van Europese landen als Frankrijk, Duitsland. Nederland etc. nauwelijks een 
intelligentsiaa gekend. Een discussie bijvoorbeeld die Nederland, door toedoen van de eerder genoemde 
intellectuelee coryfeeën Ter Braak en Du Perron, heeft gekend over de bedreiging van de West-Europese cultuur 
doorr het opkomende nationaal-socialisme, fascisme en communisme heeft in Nederlands-Indiê' in veel minder 
sterkee mate plaatsgevonden. 
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koloniee het politieke en maatschappelijke debat aangemoedigd.' Hun rol van katalysator 
hebbenn ze mede kunnen vervullen vanwege het sterk autoritaire en bureaucratische 
bestuurssysteemm in Nederlands-Indië. Er bestaat in de kolonie geen democratisch gekozen 
parlementt dat het regeringsbeleid publiekelijk bediscussieert en controleert. Omdat ook 
weinigg andere mogelijkheden en middelen bestaan om te attenderen op feilen in bestuur en 
samenleving,, kunnen misstanden publiekelijk alleen aan de kaak worden gesteld via de krant, 
niettegenstaandee de strikte censuur. 

Dee journalisten die in de kolonie bij uitstek de rol van luis in de pels vervullen, zijn 
verzameldd rondom het in 1938 opgerichte tijdschrift Kritiek en opbouw. Het is een uiterst 
kleinee groep, die een, althans voor Nederlands-Indië, uniek progressief geluid laat horen in 
eenn repressief conservatief politiek klimaat, waarin van kritiek op de blanke, koloniale 
minderheidd nauwelijks sprake is. Het tijdschrift wordt opgericht door de Indische afdeling van 
dee (politieke) groepering 'Eenheid door Democratie', een in Nederland in 1934 opgerichte 
organisatiee tegen het oprukkende nationaal-socialisme.2 Als de moederorganisatie geen 
Indonesischee of Chinese leden wil toelaten, besluit de Indische afdeling zich van de 
Nederlandsee beweging af te scheiden en de Algemeen-Democratische Bond op te richten, die 
eenn nieuwe doelstelling krijgt; het streven naar gelijkberechtiging van de inlandse bevolking.3 

Alss spreekbuis van de bond fungeert Kritiek en opbouw, dat in de kop "algemeen, 
onafhankelijkk en vooruitstrevend Indisch tijdschrift" heeft staan. De redactie wil een vrije 
tribunee zijn voor goede betogen met een algemeen maatschappelijke, economische of 
culturelee strekking, ongeacht politieke kleur. In 1940 wordt het blad een uitgave van de 
'Stichtingg ter bevordering en verspreiding van de democratische gedachte'. Vanaf dat moment 
wordtt het redactionele beleid door één man gevoerd, D.M.G. Koch. Deze is daarvoor onder 
meerr hoofdredacteur geweest van De Indische courant, een dagblad met een progressieve 
signatuur.. Daarna heeft hij als ambtenaar 'ter algemene secretarie van het gouvernement' te 
Bataviaa regelmatig bijdragen geleverd aan het op zijn initiatief tot stand gekomen (semi-) 
wetenschappelijkee tijdschrift Koloniale studiën. Hij toont zich in zijn artikelen een 
humanistische,, reformistische marxist. Marxisme is in zijn ogen geen geloof, maar een 
sociologischee methode waarmee de samenleving moet worden geanalyseerd.4 Naar Kochs 
opvattingg is de verhouding tussen moederland en kolonie respectievelijk de rijke, blanke 
bovenlaagg in Nederlands-Indië en de arme, afhankelijke, overgrote inheemse meerderheid in 
essentiee een economisch en geen raciaal vraagstuk. Economische emancipatie van de 
inheemsee bevolking zal uiteindelijk de raciale scheidslijn doen verdwijnen. Revolutionaire 
strijdd als middel om de koloniale samenleving te veranderen wijst hij af. Een andere 
kenmerkendee opvatting van Koch, die in huidige ogen moeilijk strookt met zijn marxistische 
overtuiging,, is zijn pleidooi voor een blijvende band tussen moederland en kolonie. 
Nederlandsee investeringen en 'know how' zijn nodig voor het opzetten van een inheemse 
industrie,, die de eigen grondstoffen van Nederlands-Indië moet verwerken. Door de 
economischee ontwikkeling kan in Nederlands-Indië een zelfstandige eenheidsstaat ontstaan, 
echterr wel in federaal verband met het moederland. Van de in radicaal nationalistische 
kringenn heersende opvatting, dat na het afwerpen van het koloniale juk er snel een gouden 
toekomstt voor Nederlands-Indië zou gloren, staat hij ver af.5 

Voordall Koch feitelijk 'de directeur' wordt, leidt het blad een weinig florissant bestaan 
vanwegee persoonlijke en politieke tegenstellingen onder redactieleden en de geringe animo 

11 Termorshuizen 2001, pag. 21 
:Kochh 1956. pag. 209 
11 Idem. pag. 209-210 
ii Ivo Veenstra 'Koch' in Koch 1960, pag. 208 
;DeKadtt 1978, pag. 33-34 
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onderr hen artikelen te schrijven.1 Du Perron heeft aanvankelijk ook weinig op met het blad, 
datt hij als "kamermuziek voor oude heren" kwalificeert. Nadat het blad hem in zijn polemiek 
mett de conservatieve journalist Zentgraaff heeft gesteund en hem gelegenheid biedt als zijn 
spreekbuiss in het conflict te fungeren, verandert zijn houding. Tussen de politicus Koch en de 
apolitiekee Du Perron ontstaat een grote vriendschap.2 Dankzij de laatste komt er ook fris 
bloedd in de redactie, onder meer Soejitno Mangoenkoesomo, Willem Walraven en Rob 
Nieuwenhuys.. In de eerste periode heeft het blad maar een kleine 250 abonnementen.3 Met 
Kochh aan het roer ontstaat een min of meer professionele aanpak. De vroegere redactieleden 
wordenn voor een niet gering deel vaste medewerker van.het blad. Koch benadert ook een 
aantall nieuwe mensen, onder meer Jacques de Kadt, een politieke geestverwant uit Nederland, 
gevluchtt uit het door de Duitsers bezette Nederland, en Ivo Veenstra, journalist van De 
IndischeIndische courant die vanwege de Duitse dreiging al voor het uitbreken van de oorlog naar de 
koloniee is gevlucht. 

Hett gaat te ver om de kring van medewerkers rondom Kritiek en opbouw als de 
bekendee kikkers in de kruiwagen af te schilderen, maar vogels van (zeer) verschillend 
pluimagee zijn het zeker. Er zijn drie groeperingen. Allereerst de groep 'rode onderwijzers' 
mett J.F. A.H de la Court als prominentste vertegenwoordiger, die zich met het socialistisch 
gedachtengoedd verbonden voelen. Dan zijn er de 'duperronnisten' zoals Willem Walraven, 
Robb Nieuwenhuys (neerlandicus, eerst leraar te Semarang, later medewerker aan de 
Rechtshogeschooll te Batavia en vervolgens universiteitsmedewerker). Dirk de Vries 
(bibliothecariss Bataviaasch Genootschap voor Wetenschappen), J.C. van Leur (historicus en 
ambtenaar)) en P.J. Koets (hoofdambtenaar bij hel Ministerie van Onderwijs en Eeredienst, na 
dee oorlog onder meer kabinetschef van de gouverneur-generaal en hoofdredacteur van Het 
parool).parool). Zij zijn via Du Perron met elkaar in contact gekomen en door zijn ideeën 
geïnspireerd.. Aanvankelijk zijn deze medewerkers van Kritiek en opbouw, in navolging van 
Duu Perron, niet politiek georiënteerd, maar hun zorg over de ontwikkelingen in de koloniale 
samenlevingg brengt hen toch in politiek vaarwater. De aan het blad meewerkende Indonesiërs 
vormenn de laatste groep, waarin, evenals bij de Europese medewerkers, een 
'duperronnistischc'' en politieke vleugel is te onderscheiden. Tot de Indonesische 
duperronnistenn behoren Soejitno Mangoenkoesomo en het in de zogenoemde 'wilde 
scholenbeweging'' actieve echtpaar Soewarsih en Soeganda Djojopoespito. De politiek 
georiënteerdee vleugel bestaat onder meer uit R.M.N. Soeroto (levens dichter), A. Sjariffoedin 
(naa de Indonesische onafhankelijkheid onder meer premier), M.H. Thamrin(in 1941 overleden 
gematigdd nationalistisch leider en vice-president van de Volksraad, een adviesorgaan van het 
gouvernement)) en A. Salim (na de Indonesische onafhankelijkheid een aantal malen minister 
vann Buitenlandse Zaken). Tussen hen bestaan grote verschillen in politieke opvattingen, maar 
diee worden niet geventileerd in Kritiek en opbouw. Voorzover er artikelen van hun hand 
verschenen,, hebben deze voornamelijk betrekking op een vraag die de Indonesische 

11 Voorzover niet anders is vermeld zijn de navolgende alinea's ontleend aan de casestudy van Elsbeth Locher-
Scholtenn 'Kritiek en Opbouw (1938-1942) in haar in 1991 verschenen boek Ethiek in fragmenten (pag. 152-175) 
22 Koch merkt in zijn in 1956 verschenen autobiografie Verantwoording op: "Hij was één der voortreffelijkste 
mensenn die ik ooit heb leren kennen [ . . . ] . Hij was een volmaakte vriend: wie zijn vertrouwen had, had dit 
geheell en met hetgeen zijn vrienden ondervonden leefde hij mee als golden diens ervaringen hemzelf [ . . . . ]. Hij 
wass een man die men bewonderen en van wie men houden kon. De vriendschap van deze twee hoogstaande 
mensenn [Du Perron en 2ijn vrouw] verrijkte het leven van mijn vrouw en mij" (Koch 1956, pag. 213). Deze 
beschrijvingg doet sterk denken aan de wijze waarop Beb over haar vriendschap met Du Perron vertelt. Ook Beb 
maaktt melding van de bijzonder warme verstandhouding tussen Koch en Du Perron (Beb Vuijk 'De 
Duperronnisten'' Rekenschap maart 1959. pag. 7-14). 
'' Het blad blijft in haar hele bestaan slechts een (zeer) kleine oplage houden, maximaal 800 abonnementen. 
44 De wilde scholenbeweging heeft, mede omdat de Nederlands-Indische regering onvoldoende onderwijs schiep 
voorr de Indonesische kinderen, zelf eigen, buiten hel bestaande onderwijssysteem, opererende scholen opgericht 
voorr de Indonesische bevolking. Voor een nadere uiteenzetting zie Groeneboer 1993, pag. 365-369 
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intellectuelenn erg bezighoudt: is er sprake van een eigen Indonesische identiteit en cultuur met 
voldoendee inhoud om een eigen ontwikkeling van het land mogelijk te maken of moet (toch) 
wordenn uitgegaan van de West-Europese cultuur bij de opbouw van het land? 

Dee inbreng van Indonesiërs in het blad is feitelijk marginaal, niet verwonderlijk als het 
tijdschriftt nader op zijn achtergrond en inhoud wordt bezien. Naar koloniale begrippen is het 
weliswaarr een blad op de uiterste linkervleugel, maar het vertolkt toch te zeer de verontrusting 
vann een blanke, westers georiënteerde bovenlaag. De kritiek mondt bovendien niet uit in een 
antikolonialee opstelling met een hieraan verbonden pleidooi voor snelle onafhankelijkheid. 
Aandachtt voor het lot en het leven van de Indonesische massa en voor de specifieke 
vraagstukkenn van de Indonesische samenleving is er nauwelijks: primair staat het beleid van 
dee Nederlands-Indische regering en de hierbinnen bestaande problemen. De kleine 
minderheidd rondom Kritiek en opbouw blijft, ondanks alle goede bedoelingen, in een spagaat 
functioneren:: er kan of durft geen afstand te worden genomen van de blanke overheersing en 
evenminn bestaat voldoende identificatie met het onafhankelijkheidsstreven van Indonesiërs. 
Dee halfslachtige houding is voor de Indonesische nationalisten reden hel blad als te Hollands 
tee beoordelen. 

Dezee intelligentsia heeft bovendien weinig invloed op de publieke opinie. Op de 
'antikoloniale'' artikelen van Kritiek en opbouw wordt in de Nederlands-Indische pers niet of 
gematigdd gereageerd, omdat ze niet als bedreiging van de status quo worden ervaren. 
Mogelijkk dat een verandering in hel politieke klimaat ten tijde van de verschijning van het 
bladd hieraan debet is: door de opkomst van het nationaal-socialisme heeft de koloniale 
bovenlaagg behoefte 'de rijen te sluiten1 tegen het dreigende externe gevaar en minder 
aandachtt te besteden aan de interne geschillen. De belangrijkste functie van het blad is 
waarschijnlijkk psychologisch en emotioneel geweest. Het heeft een groep op Java verspreid 
wonendee intellectuele dissidenten, ondanks hun verschillen in opvatting, het gevoel gegeven 
niett alleen te staan in hun standpunt over het koloniaal bestuur. Beb benadrukt in haar latere 
analysee van de beweging ook de belangrijke functie van het blad voor de medewerkers zelf, 
maarr suggereert daarnaast een verder reikende betekenis: 

Hell bestaan van Kritiek en Opbouw is voor de publicisten in de vriendenkring 
rondomm Du Perron van zeer veel belang geweest, maar niet alleen voor de 
publicisten.. Haar leden woonden over Java verspreid, en afstanden in Indonesië 
zijnn nog wel iets anders dan die in Holland. Kritiek en Opbouw schiep de 
mogelijkheidd om zich te doen horen en om kennis te nemen van wat de anderen 
dachten,, waardoor hun vriendschap tot een soort groepsgevoel kon uitgroeien, 
weliswaarr van zeer bewegelijke en losse groepering, maar juist daardoor zeer 
gevarieerd.. [ . . . ] . Uit Kritiek en Opbouw klonken de stemmen op van 
waarschuwing,, onbehagen en ongerustheid, aangeheven door hen die het eens 
warenn met de bestaande verhoudingen of misschien moet men zeggen, van hen 
diee niet pasten binnen de bestaande barrières.1 

Inn de maanden die volgen op haar korte logeerpartij bij Willem Walraven heeft Beb 
waarschijnlijkk kennis gemaakt met andere medewerkers van Kritiek en opbouw. Zekerheid 
overr de precieze tijdstippen bestaat niet. Bij de genoemde globale tijdsaanduidingen wordt 
doorr Beb en anderen teveel geput uit het onbetrouwbare geheugen van dertig tot vijftig jaar 
later.. Een voor haar indrukwekkende ontmoeting is die met Soewarsih Djojopoespito, 

11 Beb Vuijk 'De DuperronnisterT Rekenschap maan 1959. pag. 7-14. In zijn korte gelijknamige schets van Koch 
gebruiktt Ivo Veenstra ongeveer dezelfde bewoordingen over het karakter en de betekenis van het lijdschrift (Ivo 
Veenstraa 'Koch' in Koch 1960, pag. 206-207) 
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vermoedelijkk in juli 1940.' Door haar leert Beb, zoals ze zelf opmerkt, de moderne 
Indonesischee mens kennen. Deze Indonesische schrijfster en activiste introduceert Beb "in 
haarr eigen wereld als gast eerst, als deelhebber later. Daardoor beïnvloedde zij mijn latere 
levenn en de inhoud van mijn latere werk".2 Via haar komt zij in contact met Abdoel Karim 
Pringgodigdo,, eveneens een Indonesisch nationalist en bekend jurist, met wie Beb ook op 
goedee voet komt te staan. Met Rob Nieuwenhuys maakt ze kennis in september of oktober, bij 
eenn gemeenschappelijke vriend, die hen heeft uitgenodigd om kennis te maken met de 
schrijverr en literator Jan Greshoff, die vlak daarvoor in de kolonie is aangekomen. Op de 
redactiee van het tijdschrift in Bandoeng ontmoet ze Ivo Veenstra. Omdat nog niemand in zijn 
omgevingg haar heeft ontmoet, stelt Veenstra zich Beb voor als een wilde papoea-achtige 
vrouw.. Immers, zo weet hij uit haar boeken en verhalen, zij komt van het ruige, afgelegen 
Boeroee en maakt daar regelmatig prauwtochten om het eiland. Tot zijn verbazing meldt zich 
opp de redactie evenwel "een keurig geklede dame met modieuze hoed en kokette schoentjes". 
Bebb nodigt Veenstra uit bij haar in Soekaboemi te komen logeren. Tijdens zijn eerste bezoek, 
zoo herinnert Veenstra zich, hebben ze uren en uren met elkaar gepraat. Bebs kinderen gaan uit 
zichzelff naar bed omdat hun moeder niet naar hen omkijkt.5 Veenstra is niet de enige die Beb 
frequenteertt op het internaat. Eén van Bebs oud-pupillen herinnert zich dat Beb met enige 
regelmatigg meerdere, naar 'SOG-maatstaven' ongebruikelijke, gasten ontvangt, daarbij 
doelendd op schrijvers en intellectuelen.6 

Medioo 1940, om precies te zijn op 16 juli, verschijnt de eerste bijdrage van Beb in 
KritiekKritiek en opbouw. Voor Beb bestaat er een bijzondere aanleiding. Haar literaire voorbeeld 
Hendrikk Marsman is bij een evacuatie over Het Kanaal vanuit Frankrijk naar Engeland 
verdronkenn doordat het schip waarop hij vaart wordt getorpedeerd. Bebs herdenkingsartikel in 
KritiekKritiek en opbouw is in de stijl van Marsman geschreven. Wellicht heeft het overlijden haar 
sterkk aangegrepen of heeft ze zich, als eerbetoon aan de overledene, in haar necrologie willen 
spiegelenn aan haar voorbeeld. In pompeus 'marsmaniaans' taalgebruik merkt Beb op: "Zijn 
eerstee verzen zijn als dierenkreten in een grijze morgenschemering. Ze zijn niet in de eerste 
plaatss mooi, maar gespannen van leven, strak als het gespierde lichaam van de jeugd, geladen 
mett krachten, hijgend van drift en wit van verrukking. Hun rythme slaat een hoek in de 
horizon,, het giert het heelal in en zweept tegen de ontstellende hemelruimte".7 Waarom ze 
Marsmann zo heeft bewonderd, en daarom als een gelijkgestemde geest beschouwd, laat ze 
duidelijkk naar voren komen in de laatste alinea: "Hij was de super-individualist, hij verlangde 
naarr geen andere gemeenschap dan die met andere aristocraten des geestes [ . . . ] . Hij is ten 
onderr gegaan, recht als een recht man op een recht schip. En wij die hem liefhadden leven. 
Hoee lang nog".8 Met het laatste sombere zinnetje geeft Beb ongetwijfeld uitdrukking aan haar 
ongerustheidd over de steeds sterker wordende Japanse dreiging in Zuid-Oost Azië en de 
Indischee archipel. Heel anders dan Bebs artikel is de bespreking van Marsmans leven en werk 

11 Een nadere precisering van de ontmoeting is niet mogelijk. De informatie over deze ontmoeting is ontleend aan 
Bebb Vuijk 'Bij de dood van een vriendin' Nieuwe Rotterdamse courant 2-9-1977 (necrologie over Soewarsih 
Djojopoespito) ) 
** Beb Vuijk 'Bij de dood van een vriendin' Nieuwe Rotterdamse courant 2-9-1977 
33 Rob Nieuwenhuys 'De emoties achter Beb Vuyk's slagorde' De volkskrant 27-8-1991 (necrologie BebVuijk). 
Nieuwenhuyss noemt september of oktober als globale tijdsaanduiding in zijn necrologie. Hierin is hij abuis. Jan 
Greshofff komt pas op 17 december 1940 in Nederlands-lndië aan. Beb en Nieuwenhuys noemen beiden wel Jan 
Greshofff als 'aanleiding' voor hun ontmoeting. 
~~ Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 8-3-1983 
55 Dit bezoek moet geruime tijd later (in 1941) zijn geweest omdat dan de kinderen en Femand weer bij Beb 
wonen,, zie hierna 
66 Telefonisch gesprek auteur mei mevr. Aveüng (Zeist 16-10-2002). Deze oud-pupil van Beb kan zich niet de 
namenn van de gasten herinneren. 
"" Beb Vuijk 'Hendrik Marsman, de dichter' Kritiek en opbouw 16-7-1940 
Mdem m 
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doorr Rob Nieuwenhuys in hetzelfde nummer van Kritiek en opbouw. Ondanks zijn 
bewonderingg voor de dichter is diens bespreking afstandelijk en beschouwend. 

Bebss tweede bijdrage aan Kritiek en opbouw is wezenlijk anders. Weer is er een 
minderr vreugdevolle aanleiding: de dood van Du Perron in bezet Nederland door een aanval 
vann angina pectoris. Het tijdschrift is voor een groot deel gevuld met herdenkingsartikelen 
overr deze schrijver, essayist en polemist. Bebs herinnering aan Du Perron is debet aan een 
vertragingg bij het uitkomen van het nummer van Kritiek en opbouw. Op het voorblad deelt de 
redactiee mee: "Dit nummer verschijnt eenige dagen te laat, doordat de censuur ons parten 
heeftt gespeeld. Zoo had het stuk van Beb Vuyk voor de reis van Soekaboemi naar Bandoeng 
niett minder dan vijf dagen noodig".2 Veel van zijn oude vrienden in de kolonie herdenken 
hemm dit nummer in warme bewoordingen: Soejitno Mangoenkoesmo, Soegondo en Soewarsih 
Djojopeospito,, Koch, Ritman (hoofdredacteur van het Bataviaasch nieuwsblad) en Dirk de 
Vries.. Bebs bijdrage is buitengewoon kort, nauwelijks een halve pagina. Door de eenvoud en 
hett ingetogen karakter echter met grote zeggingskracht. Ze refereert direct in het begin aan 
Donkerss opmerking "Eddy Du Perron is een verschrikkelijke vijand en de trouwste en 
waarachtigstee vriend". Zij memoreert hoeveel steun ze aan hem heeft gehad op Boeroe en ze 
geeftt daarbij ook aan hoe zwaar het verblijf haar daar de laatste jaren is gevallen: 

Wee schreven elkaar. Ik maakte één van de moeilijkste periodes van mijn leven 
door.. Vernederd en verbitterd in een strijd tegen het ambtelijke Indië dreigde ik 
inn mijn felheid en opstand te vereenzamen, door zijn brieven en door zijn 
artikelenn in dit tijdschrift ontkwam ik aan die beperking en voelde mijn opstand 
groterr worden in een collectieve opstandigheid, waardoor ik verlost werd van 
vernederingg en persoonlijke bitterheid.4 

Bebb is na het vernemen van Du Perrons dood, zo vertelt ze, naar Buitenzorg en Batavia 
gegaann om haar verdriet met de andere voormalige vrienden van Du Perron te delen. Blijkbaar 
iss zij in de korte tijd die ze op Java vertoeft, al redelijk 'ingeburgerd' in de kring van 
duu perronnis ten. 

Daarnaa blijft het zeven maanden stil om Beb in Kritiek en opbouw. Maart 1941 
verschijntt haar eerste 'echte' recensie in het blad.' Beb wordt dan als 'vaste medewerker' op 
hett voorblad van het tijdschrift vermeld, te samen met tien andere, merendeels al eerder 
vermelde,, namen. 

Voorr de Japanse bezetting doet ze nog tweemaal van zich spreken in Kritiek en 
opbouwopbouw in de vorm van ingezonden reacties. Nooit zal ze in dit tijdschrift, ook niet na de 
oorlog,, zoals andere medewerkers als P. de Gruyter, P.J. Koets en I. Veenstra, een artikel met 
eenn algemeen beschouwend politiek-maatschappelijk karakter publiceren. Ook de omvang en 
regelmaatt van productie blijft aanzienlijk beneden die van genoemden. Na de oorlog verzorgt 
zee de boekenrubriek. Vreest de redactie in casu Koch haar felle toon? Of richt Beb al haar 
energiee op de ongetwijfeld meer geld opleverende artikelen voor het Bataviaasch nieuwsblad, 
waarmeee ze in dezelfde periode begint? Deze artikelen geven wellicht nog meer dan brieven, 
boekenn en verhalen uit die periode inzicht in de persoonlijkheid, literaire opvattingen en 
maatschappelijkee opstelling van de vooroorlogse Beb, reden om er uitvoerig bij te stil te 
staan. . 

Aanvankelijkk vermoedt men in de kolonie dat Du Perron is omgebrachi door de Duitsers. Dit wordt ook 
gesuggereerdd in de herdenkingsartikelen die aan hem gewijd zijn. 
"" Beb Vuijk *Bddy du Perron' Kritiek en opbouw 16-8-1940 
'Idem m 
44 Idem 

Bebb Vuijk 'Twee koloniale auteurs' Kritiek en opbouw 15-3-1941 
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BebsBebs literaire en maatschappelijke opstelling in het Bataviaasch nieuwsblad 

Bebb wordt 'vaste1 medewerker van het Bataviaasch nieuwsblad vanaf augustus 1940. 
Daarvoorr heeft ze ook al van zich doen spreken in deze krant via een ingezonden brief. 
Aanleidingg voor haar reactie is de terugkeer van Du Perron naar het moederland in augustus 
1939,, Bij zijn terugkomst in Nederland geeft de laatste een interview aan Het vaderland, 
waarinn hij opmerkt vanwege het conservatieve en normvervagende geestelijk klimaat in de 
koloniee te zijn vertrokken. Wanneer dit interview in het Bataviaasch nieuwsblad wordt 
overgenomen,, gooit het in de journalistieke wereld olie op het toch al smeulende 
discussievuurr over het vertrek van Du Perron.' In De ochtendpost wordt hij aangevallen door 
J.E.. Jordens jr. (pseudoniem van Veersema), die de vertrokken schrijver verwijt verraad aan 
literairr Nederlands-Indië te plegen.2 Naar zijn oordeel is in de kolonie, zeker voor een 
'Indischee jongen' als Du Perron, veel stof aanwezig om een belangrijke literaire traditie te 
vestigen.. Jordens verwijst daarbij naar de wereldberoemde schrijvers Conrad, Banfield en 
Stevenson,, die in de tropische eenzaamheid hun talent hebben ontplooid. En passant betrekt 
hijj Beb in zijn aanval door haar als voorbeeld te stellen voor Du Perron. Op het van elk 
cultureell leven gespeende afgelegen Boeroe probeert zij tenminste haar steentje bij te dragen 
aann een florerend literair leven in Neder lands-Indië. Beb reageert vanuit Boeroe met een 
woedendee open briefin De ochtendpost: het artikel van Jordens is op een 'Vieze en 
insinuerendee manier" geschreven en "zijn gezwam [is] in grote lijnen en in details volkomen 
onjuist".33 Vervolgens ziet zij voor zichzelf, in tegenstelling tot Du Perron, wel een duidelijke 
plaatss in de kolonie: Beb wil meewerken aan een economische en politieke onafhankelijkheid 
vann de kolonie. Met deze opmerking maakt ze haar eerste publieke politieke statement in de 
kolonie,, waarvan er nog vele zullen volgen, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Wellicht 
meegesleeptt door haar emotie voorziet Beb de open brief ook van een theatraal accent. 
Ondankss de zeer moeilijke tijd die ze dan op het eiland doormaakt, schroomt ze niet op te 
merkenn dat "de primitiviteit van een verlaten eiland" essentieel is voor de ontwikkeling van 
haarr schrijverschap. Zij zou het geen driejaar in Batavia en Bandoeng [de woonplaatsen van 
Duu Perron] hebben uitgehouden, want "beter geen cultuur, dan de schijncultuur van het 
culturelee centrum van het land",4 een opmerking die ze vermoedelijk acht maanden later, na 
haarr vertrek van Boeroe, niet gemaakt zou hebben. 

Opp 6 augustus 1940 meldt de redactie van het Bataviaasch nieuwsblad bij Bebs artikel 
'Eenn dichter zonder vrienden; Marsman en de traditie van zijn jeugd' dat "Beb Vuyk, de 
bekendee Indische schrijfster [. . , ] bereid is gevonden ons maandelijks een bijdrage voor onze 
letterkundigee rubriek te leveren". De aankondiging dat er maandelijks een bijdrage zal 
wordenn verzorgd blijkt te optimistisch. Na december 1940 verschijnt Bebs literaire rubriek 
niett maandelijks maar incidenteel. Ze is niet de enige literaire medewerker van het 

11 Ziee Snoek 1990, pag. 166-167 
** J.E. Jordens 'Balaviase nouvelles1 De ochtendpost 17-10-1939 
55 Beb Vuijk LOpen brief aan den auteur van de Bataviase Nouvelles den heer J.E. Jordens Jr' in De ochtendpost 
19-12-1939,, vrijwel gelijktijdig ook opgenomen in het tijdschrift Kritiek en opbouw 16-12-1939/1-1-1940. Uit 
dee ruime periode die ligt tussen het artikel van Jordens en de reactie Van Beb kan worden afgeleid hoe lang de 
postt er nog over doet Boeroe te bereiken. 
55 Idem 
'' Beb Vuijk 'Een dichter zonder vrienden: Marsmanen de traditie van zijn jeugd' Bataviaasch nieuwsblad6-8-
1940 0 
hh In totaal publiceert Beb in de periode aug, 1940-jan, 1942 veertien bijdragen, te weten op: 6-8-1940, 12-8-
1940,, 17-9-1940. 1-11-1940.30-11-1940, 1-12-1940.28-12-1940. 17-6-1941.30-8-1941,11-10-1941. 18-10-
1941,, 8-1-1941, 15-11-1941. 10-1-1942, Opvallend is dat het eerste halfjaar na Bebs aankomst op Java geen 
bijdragenbijdragen van haar verschijnen. Een verklaring hiervoor lijkt moeilijk te vinden. Ook in Kritiek en opbouw 
verschijntt maar één artikel. In D 'Oriënt verschijnen in de periode jan./mrl. 1941 wel drie artikelen. 
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BataviaaschBataviaasch nieuwsblad. Naast haar fungeren onder meer Van de Ven, F.G. Doomdick, maar 
voorall de eerdergenoemde bekende literator, essayist en dichter J. Greshoff. De bijdragen van 
dee laatste zijn van een duidelijk ander kaliber dan die van Beb en andere recensenten. Hij 
schrijftt de bij zijn eruditie en faam behorende algemeen beschouwende artikelen over 
literatuur.. Bebs recensies beperken zich tot boeken en schrijvers 'sec'. Greshoff is bij de krant 
dee opvolger van Du Perron, maar dat belet Beb niet wat anders te suggeren. In haar tweede 
bijdragee aan de boekenrubriek, waarin Du Perrons overlijden wordt herdacht - Greshoff 
schrijftt dan al enige maanden wekelijks zijn rubriek - merkt zij op: "Toen na Marsman's 
doodd de Hoofdredacteur van dit blad mij verzocht de verzorging van de literaire rubriek op 
mijj te nemen en nu Perron's taak verder voort te zetten [ . . . ] . En ik, hoewel bewust van het 
verschill in qualiteit tussen zijn critisch werk en mijn critisch werk, ik had zijn taak verder 
voortt te zetten".' 

Uitt de eerder aangehaalde passage over de gezaghebber in Het hout van Bara is al 
geblekenn dat Beb zichzelf tot de culturele elite rekent. In haar bijdragen aan het Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsbladwordtwordt dit nog een aantal malen bevestigd. Zo merkt ze in haar herdenkingsartikel 
overr Du Perron op: "Zoals wij allen in dit land, cultuurdragers onze taak en onze 
verantwoordelijkheidd verzwaard voelen, nu de besten afvielen en wij door moeten bouwen, 
terwijll in Europa het huis van onze cultuur bezig is in te storten",2 en in de recensie van 
Greshoffss Rariteiten laat ze zich ontvallen: "Jarenlang in critiek en gedicht, trekt hij te velde 
tegenn alle domheid, opgeblazenheid en geborneerdheid der groote massa. Hij doet dit op 
subliemee wijze". Bij de behandeling van het dichtwerk van Slauerhoff en Marsman 
benadruktt ze hun verzet tegen de burgerlijke levenswijze. Het is duidelijk: Beb voelt zich 
apartt staan van de man in de straat. Ze getuigt er niet alleen van in haar zucht naar 
avonturisme,, maar evenzeer in haar literaire, maatschappelijke en culturele opvattingen. Het 
iss een houding die ze voorlopig niet zal kwijtraken. In de eerste jaren na de oorlog, waarin ze 
bijdragenn met een politiek-maatschappelijke strekking aan linkse dagbladen en tijdschriften 
levert,, vloeien de woorden 'intellectueel' en 'intellectuelen' rijkelijk uit haar pen. Hoewel 
dezee begrippen passen binnen het gangbare vocabulaire in dit soort artikelen, gebruikt Beb ze 
mett meer dan gebruikelijke, bijna irritante regelmaat. Ze gaat niet zo ver zichzelf als 
intellectueell te afficheren, maar de goede verstaander behoeft weinig moeite te doen deze niet 
uitgesprokenn gedachte te onderkennen. 

Inn de artikelen in het Bataviaasch nieuwsbladbekent ze zich ook tot haar literaire 
voorbeeldenn in Nederland. In haar op latere leeftijd in Nederland gegeven interviews (niet in 
artikelen),, geeft ze een aantal malen aan dat ze in haar jeugd sterk beïnvloed is door Marsman 
enn in mindere mate door Slauerhoff. Een bevestiging hiervan geven haar literaire kritieken in 
hett Bataviaasch nieuwsblad. In een gezamenlijke bespreking van het dichtwerk van 

11 Beb Vuijk 'In memoriam Ed. Du Perron: Indisch drager van de beste Europeesche cultuur dien Indien niet 
gebruikenn kon' Bataviaasch nieuwsblad 12-8-1940 
** Idem 
11 Beb Vuijk 'Jan Greshoff en het verleden: Een boek van ouderwetschen zonderlingen' Bataviaasch nieuwsblad 
8-11-1941 1 
44 Zo merkt ze onder meer op: "Van Schendel is van enige invloed geweest [ . . . ] . En verder Marsman en 
Slauerhoff.. Het vitalisme van Marsman en het romantische van Slauerhoff vind je terug in mijn werk, hoewel ik 
vreemdd sta tegen zijn [Slauerhoff s] zoeken naar iets wat niet te vinden is. Daar ben ik veel te nuchter voor" 
(Intervieww Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van Soest Sarafaan 1(1, 1985/1986), pag. 3-12). In Marsman 
trektt haar "de levensvreugde en de dood, het geluk en het tijden, alles in één accepterend" (Radio-interview Beb 
Vuijkk BRT 17-1 en 24-1-1985). In één van haar laatste interviews, in 1990, vindt ze het blijkbaar tijd afstand te 
nemenn van haar eerdere uitspraken, in het bijzonder van haar voorkeur voor Slauerhoff: "Ik ben beïnvloed door 
mannen.. Niet door Slauerhoff. dat wordt vaak beweerd, maar dat is klets. Ik ben beïnvloed door Kipling. 
Stevenson,, Conrad" (Interview Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990). 
55 Ook het aantal recensies dat ze wijdt aan het dichtwerk van Marsman is groter dan bij Slauerhoff, Dit behoeft 
niett een aanwijzing te zijn voor haar voorkeur voor deze dichter: door Marsmans overlijden in 1940 en de 
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Slauerhofff en Marsman poneert ze dat beiden in de jaren twintig gedichten schreven "die tot 
hett beste behoren dat ooit in de Nederlandsche taal is geschreven". Uit de aandacht die ze 
daarnaa afzonderlijk aan de beide dichters besteedt blijkt haar (grotere) voorkeur voor 
Marsman.. Slauerhoff was "geen literator [ . . . ] , een eenzelvig man die geen deel had aan het 
bestaann van mensen. Hij heeft geen school gemaakt".3 Marsman vindt wel navolging omdat 
hijj het van wanhoop en desillusie doortrokken levensgevoel van de jeugd na de 
verschrikkingenn van de Eerste Wereldoorlog vertolkt. Hij is, evenals Slauerhoff, eenzaam, 
maarr niet zoals de laatste "een gekweld en uitgedreven man". Marsman sluit zich niet op in 
zijnn eenzaamheid. Zijn vitalistische levensdrang wint het van zijn somberheid. Hij hunkert, in 
hett bijzonder in zijn jeugd, naar een, in zijn eigen woorden, "groot, hartstochtelijk en heilig 
bestaan".44 Het algemene gevoelen dat de gedichten van Marsman moeilijk zijn te 
doorgronden,, moeilijk te lezen zijn, is voor Beb geen bezwaar: "De jeugd voelt ze aan". 
Sommigee van zijn gedichten openbaren zich weliswaar langzaam, maar "we leven met ze en 
dee duisternis houdt op hinderlijk te zijn"." 

Err is nog een ander element in Marsmans poëzie dat Beb aantrekt, de angst voor de 
dood.66 Naar haar oordeel heeft vanaf zijn eerste verzen "de toon van den dood zijn gedichten 
donkerr gekleurd, is aangezwollen en heeft in prachtige verzen alle andere tonen overstemd. 
Dee dood achtervolgde hem als een schaduwbeest tot in de holen van den slaap, de dood was 
dee verrader die hem van achteren besprong, die in het donker met een dolkstool op hem 
wachtte".77 De doodsangst wil Marsman tegemoet treden met behoud van waardigheid, dat hij 
verwoordtt met: "Rechtop staan als een recht man op een recht schip". Beb maakt dit credo tot 
hett hare, overigens niet alleen onder invloed van Marsman. In een radio-interview uit 1973 
merktt Beb op dat ook de houding van de Javaan voor haar een voorbeeld is geweest: "De 
Javaann die in alle omstandigheden zijn waardige houding probeert te bewaren". 

Alss welhaast onlosmakelijke consequentie van vitalistische levenshouding zijn bij Beb 
levenn en literatuur één: "Wie het leven niet kent is niet in staat literatuur te beoordelen ofte 
genieten.. Hoe verder we komen met het leven, hoe anders we tegenover onze boeken komen 
tee staan, verwerpend die we waren en hervindend dat wat we in onze onbezonnenheid 

publicatiee van nagelaten poëzie is er 'feitelijk' meer aanleiding aandacht te besteden aan de verzen van 
Marsman. . 
11 Beb Vuijk 'Onze poëzie tusschen 1920 en '30; Hei dichtwerk van Slauerhoff en Marsman' Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad 30-8-1941 
:: Idem 
33 Een aanwijzing voor de populariteit van Marsman onder de jeugd direct na de Eerste Wereldoorlog geeft 
J.. Goedegebuure in zijn dissertatie Op zoek naar een bezield verband over Marsmans werk als hij een krant uit 
19366 citeert: "De verschijning van Marsmans [eerste] dichtbundel [Verzen in 1924] is een datum geweest in de 
Jongg Hollandsche literatuur. Geen jongere zal dezen datum vergeten. Het roode boekje, dikzwart bedrukt, ging 
vann hand tot hand. Iedereen kende het van buiten". Tegelijk relativeert Goedegebuure dit bericht door te wijzen 
opp de gematigde ontvangst van het debuut in de kritiek (Goedegebuure 1981. pag. 130-140). 
AA Marsman via Beb Vuijk 'De laatste verzen van Marsman: De doodsgedachte in "Tempel en Kruis" 
BataviaaschBataviaasch nieuwsblad 1-11-1940 
55 Beb Vuijk 'De laatste verzen van Marsman: De doodsgedachte in "Tempel en Kruis" Bataviaasch nieuwsblad 
1-11-1940 0 

('' Ook Marsmans (jeugd-)vriend Arthur Lehning gaat in zijn in 1960 verschenen studie H, Marsman: De vriend 
vanvan mijn jeugd uitgebreid in op de doodsthematiek in Marsmans poëzie (pag. 112-122 en pag. 116-119). Sterker 
dann Beb constateert Lehning bij Marsman een tweeslachtige houding; verlangen naar en angst voor de dood 
strijdenn bij de dichter om de voorrang. 

Idem m 
** Radio-interview Beb Vuijk door Willem G. van Maanen VARA 1973 (datum en programma onbekend). 
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verwierpen".. Ook met deze opvatting staat zij in het denken van haar voorbeeld Marsman, 
zonderr zich overigens expliciet op hem te beroepen." Bebs voorkeur voor het 
(semi)autobiografischee genre mag, gezien het voorgaande, nauwelijks verrassend worden 
genoemd. . 

Haarr in het Bataviaasch nieuwsblad verkondigde standpunt over de koloniale 
literatuurr evenmin. Oktober 1941 herhaalt ze in vrijwel identieke bewoordingen nog eens wat 
zee bij haar lezing in de Rotterdamse Bijenkorf heeft opgemerkt. Wanneer ze ingaat op de vele 
boekenn van ambtenaren en officieren over Nederlands-Indië, vol van heimwee, roddelpraat en 
versluierdee erotiek, merkt ze op; "Niet het boek 'over' Indië is van zoo groot belang, noch 
voorr Indië, noch voor Holland, maar de boeken van Indië. Indonesische kunstenaars, 
Europeanenn en Indonesiërs, schrijvend uit het hart van dit land".3 Wie zijn deze kunstenaars 
diee het kloppend hart van het echte Indië vertolken? In de eerste plaats en vooral Multatuli 
mett zijn Max Havelaar en vervolgens Du Perron met Het land van herkomst. Niet de ethische 
schrijfsterr Augusta de Wit, de eerste Europese auteur die in de koloniën zelf is geboren. 
Opgegroeidd temidden van de Javaanse bevolking en als geen ander, zo merkt Beb op, bekend 
mett de Javaanse sfeer, blijft deze auteur toch een vreemde omdat ze niet "met eenzelfde lot 
verbondenn is met de bevolking".4 Een auteur waarvoor zij wel waardering heeft, zo blijkt uit 
eenn halfjaar eerder verschenen recensie in Kritiek en opbouw, is Albert Helman. De 
verklaringg is eenvoudig: hij is een kleurling uit de koloniën [Suriname]. Naar Bebs oordeel is 
zijnn boek Zuid-Zuid-West, waarin hij vertelt over zijn jeugdherinneringen, "een van de 
prachtigste,, eenvoudigste en tederste boeken uit onze literatuur".5 In het bijzonder zijn 
beschrijvingenn van landschap en tropische sfeer vindt Beb schitterend. 

Inn de volgende jaren herhaalt ze meerdere malen haar kritiek op Augusta de Wit en 
anderee ethische schrijfsters. Als ze een kleine tien jaar later haar ontmoeting met een andere 
ethischee schrijfster, Marie van Zeggelen, beschrijft, merkt ze in haar introductie op: "Ik heb 
nooitt erg de Indische ethische auteurs kunnen waarderen. Ik heb een afkeer van de dankbare 
verrukkingg over dit land en de mens van dit land".6 In Bebs ogen is er een plausibele 
verklaringg voor Van Zeggelens ethisch schrijven: de schrijfster en haar man willen afstand 
houdenn tot de Europese gemeenschap in de kolonie en kunnen niet deelhebben aan de 
Indonesischee samenleving, een spagaat dat dweperige boeken tot gevolg heeft gehad. Hoe 
anderss is het met Beb gesteld: "Wij in onze kring bleven geen vreemdelingen voor elkaar 
omdatt er nu wel een culturele basis was en een fundament van gelijke idealen. Ik kan over dit 
landd en deze mensen anders schrijven dan de auteurs van dertig jaar geleden omdat ik me met 
hett Indonesische volk verbonden wist in hetzelfde lot",7 

Bebb Vuijk 'Jan Greshoff en het verleden: Een boek van ouderwetschen zonderlingen' Bataviaasch nieuwsblad 
8-11-1941 1 
22 Marsman merkt in een essay 'Over de verhouding van leven en kunst* uit 1926 onder meer op: "Kunst en leven 
zijnn [. . . ] . ] ongescheiden-onderscheiden één. Leven en kunst van elkander scheiden, zegt Kelk. eindigt met 
beiderr dood1' {Marsman via Goedegebuure 1981, pag. 166), een opvatting die ook wordt aangetroffen bij 
Nietzschee (Goedegebuure 1981, pag. 170). Ook Bebs eerder gememoreerde 'elitisme1 toont overeenkomst met 
dee door Goedegebuure beschreven aristocratische, antidemocratische levensovertuiging van Marsman en diens 
overtuigingg dat de kunstenaar een maatschappelijk leidende functie heeft (zie om pag. 7-8, 39,43, 302-307), 
33 Beb Vuijk 'Boeken "over" en "van" Indië: Het koloniale element in onze letteren' Bataviaasch nieuwsblad 18-
10-1941 1 
44 Idem 
•• Beb Vuijk 'Twee koloniale auteurs' Kritiek en opbouw 15-3-1941. In deze recensie laat Beb zich over Augusta 
dee Wit in dezelfde zin uit als in het Bataviaasch nieuwsblad. Ondanks het feit dat ze land en volk goed kent en 
lieff heeft, zal ze zich nooit met hen "één voelen, verbonden door eenzelfde lot". 
ee Beb Vuijk 'Ontmoeting met het verleden; Verslag van een ontmoeting met het verleden' Oriëntatie (4, 1948), 
pag.. 25-26. 

Idem m 
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Identificeertt Beb zich werkelijk met het lot van de arme, inheemse massa, tot uitdrukking 
komendd in een feitelijke dagelijkse omgang en solidariteit? Er zijn geen aanwijzingen voor. 
Zee getuigt er niet van in haar weinig vleiende woorden aan het adres van de Molukse 
bevolking.. De kring van Kritiek en opbouw, het milieu waarin Beb vertoeft, heeft, zoals 
eerderr opgemerkt, weinig affiniteit met de problematiek van de inheemse massa en leeft er, 
zoalss de hele Europese bovenlaag, geïsoleerd van. Bebs aangestipte neiging tot een 
intellectuelee en elitaire levenshouding is ook moeilijk te rijmen met een daadwerkelijke 
solidariteitt met de inheemse massa. Bebs betrokkenheid bij het lot van de inheemse bevolking 
is,, zoals bij zoveel intellectuelen, afstandelijk en verbaal. In feite heeft alleen de Indonesische 
intelligentsiaa haar belangstelling. Met al haar deels terechte kritiek op de ethische schrijfsters 
hadd ze wellicht toch wat van hen kunnen leren: de poging zich daadwerkelijk in te leven in de 
wereldd van de inheemse bevolking en een echt gemeende betrokkenheid bij hun welzijn. 

AndereAndere tijdschriften en kranten 

Ruimm acht maanden na de aanvang van haar journalistieke werk voor het Bataviaasch 
nieuwsblad,nieuwsblad, gaat Beb bijdragen leveren aan De Indische courant, de krant waaraan ook 
Veenstraa en Walraven zijn verbonden. Wellicht dat de laatste twee haar een opstapje hebben 
bezorgd.. Van mei 1941 tot en met januari 1942 schrijft ze veertien artikelen voor het blad. Ze 
begintt met de al meermalen gememoreerde autobiografische terugblikken op haar jeugd, het 
levenn op Pagilaran en het leven op Boeroe, later nog gevolgd door de sfeertekening 
'Prauwtochten1.. Bij haar publicatiearbeid voor De Indische courant legt Beb wederom 
pragmatismee aan de dag: van de negen beschouwingen over romans, dichtbundels en 
Nederlandsee literatuur verschijnen er zes onder dezelfde of nauwelijks gewijzigde titel in het 
BataviaaschBataviaasch nieuwsblad. 

Bebb publiceert niet alleen in Nederlandstalige kranten en tijdschriften. Ook aan het 
Indonesischee tijdschrift Poedjangga baroe {De Nieuwe Literator) verleent ze medewerking. 
Waarschijnlijkk gebeurt dit door tussenkomst van Soejitno Mangoenkoesomo en Soewarsih 
Djojopoespito,, redactieleden van dit tijdschrift. Als het blad wordt opgericht afficheert het 
zichzelff als 'een literair, taalkundig en algemeen cultureel tijdschrift'.1 Oprichters zijn Soetan 
Takdirr Alisjabana (de belangrijkste figuur), Armijn Pane en Amir Hanzah. Veel van de 
medewerkerss zijn westers opgeleide intellectuelen, die door hun opleiding aan Kweekscholen 
enn de AMS2 aanvankelijk sterk beïnvloed zijn door de esthetische en individualistische 
beginselenn van de Tachtigers, een literaire beweging uit het einde van de negentiende eeuw, 
mett als voormannen onder meer de dichter Willem Kloos en de schrijver Lodewijk van 
Deijssel.. Het Tart pour F art' karakter van de beweging wordt door de medewerkers van 
PoedjanggaPoedjangga baroe in de loop van de jaren dertig verbonden met het streven zich als 
kunstenaarr in dienst te stellen van de gemeenschap. In het bijzonder moet de kunst bijdragen 
aann de schepping van een Indonesische eenheidscultuur, die moet ontstaan uit een synthese 
vann 'Oost en West'. De beweging is voornamelijk literair geïnspireerd en is in feite apolitiek, 
inn de woorden van Dolk: "Algemeen gesproken geldt dat de Indonesische intellectuelen in het 
tijdschriftt [Poedjangga baroe] culturele ('romantische') nationalisten waren en geen militante 
politiekee nationalisten".3 

'' De informatie in deze alinea is ontleend aan Dolk 1993, pag. 55-60 
:: De AMS (Algemene Middelbare school) is een met de HBS vergelijkbare vorm van middelbaar onderwijs. 
maarr meer toegesneden op de situatie en behoeften van Nederlands-Indië. Het diploma heeft formeel dezelfde 
waardee als dat van de HBS. In de praktijk is het in de kolonie een minder gewaardeerde vorm van middelbaar 
onderwijs,, voornamelijk bezocht dooT het niet-Europese volksdeel. 
'Dolkk 1993, pag. 60 
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Hett belang van Bebs bijdrage aan het blad moet beperkt zijn geweest. Ze is, overigens wel als 
enigee Nederlander, in de periode januari 1941-februari 1942 één van de drieëntwintig tot 
dertigg redactieleden. In weerwil van wat ze zelfheeft gesuggereerd, schrijft ze, een maand 
voordatt ze lid van de redactie wordt, maar één artikel in het tijdschrift, een eerder in 
Nederlandd gepubliceerd niemendalletje over de perkeniers op Banda.' Haar opmerking: "Ik 
hebb erin gepubliceerd in het Nederlands, zo ver ging de tolerantie van deze nationalisten", is 
daaromm wat overtrokken." 

Waarvann ze, waarschijnlijk tot haar teleurstelling, geen redactielid wordt, is het in 
novemberr 1940 voor het eerst verschenen algemeen-culturele tijdschrift De fakkel. Op het 
eerstee gezicht heeft ze dat ook niet gewild als tenminste wordt afgegaan op haar hatelijke 
kwalificatiess van dit blad in het Baiaviaasch nieuwsblad? Kort na de verschijning van het 
eerstee nummer van De fakkel zet Beb in het Baiaviaasch nieuwsblad fe aanval in op het 
tijdschrift.. Naar haar oordeel is het onjuist dat hel blad zich afficheert als de opvolger van De 
gids,gids, dat in Nederland vanwege de Duitse bezetting is verboden. Evenals dit blad wil De 
fakkelfakkel "het Nederlandse cultuur- en geestesleven in de beste Nederlandse traditie" uitdragen.4 

Welnu,, dat kan volgens Beb simpelweg niet omdat de Nederlander in de kolonie geen (echte) 
Nederlanderr meer is: "In Nederland was hij Nederlander, een gelijke tusschen gelijken, in 
Indiëë [. .. ] een eerste rangs mensch, een meerdere tusschen minderen en daardoor wordt hij 
onderhevigg aan een bederf van den geest, waartegen slechts de allersterksten bestand zijn".5 

Aann deze al eerder in Het laatste huis van de wereld verwoorde opvatting voegt ze nog een 
anderr argument toe; "De sfeer van het Oostersch milieu [werkt] in op de Europesche 
samenlevingg [ . . . ] • Door dit land stroomen geen Hollandsche rivieren, maar Indische kalis".6 

Vervolgenss behandelt ze de artikelen in het eerste nummer van De fakkel. Het artikel 
vann Soejitno Mangoenkoesomo en dat van de jonge hoogleraar rechten W.F. Wertheim7 

springenn er in Bebs ogen duidelijk boven uit. De overige bijdragen zijn, behoudens die van 
L.F.. Jansen, beneden peil. Waarom blijft het geheel onder de maat? Omdat de redactie niet, 
zoalss in Nederland, wordt "gedragen door een stroom of beweging", maar een kunstmatig 
samenraapsell is van hoge ambtelijke vertegenwoordigers uit alle geledingen van de 
Nederlands-Indischee samenleving; een Chinees, een Indonesiër, een katholiek etc. Het 
tijdschriftt is het product van de zo kenmerkende ambtelijke aanpak in de kolonie, waar "een 
ambtenaarr meer is dan een mensch".M In Nederlands-Indië kan, zo stelt Beb, geen activiteit 
wordenn ondernomen zonder een feestcommissie van ambtenaren. Het is duidelijk, ze 
ventileertt weer eens haar inmiddels bekende aversie tegen de ambtenarij, Beb vermoedt dat de 

11 Het betreft het in 1937 in Kristal, letterkundig jaarboek verschenen artikeltje 'Banda', in Poedjangga baroe 8 
(1940)) pag. 121-122 gepubliceerd als 'Kleine geschiedenis van Banda1. Alleen de twee laatste slotzinnen ervan 
zijnn veranderd, vermoedelijk met het oog op het Indonesische lezerspubliek. 
:: Interview Beb Vuijk door Joop van den Berg De Engelbewaarder 7 (25, 1982), pag. 65-73. Een aardige, 
overigenss niet relevante bijkomstigheid is dat een vriendin van Beb, de beeldhouwster Anne Brandts Buys, wel 
eenn echt artikel, eigenlijk een ingezonden stuk over 'aantijgingen' tegen haar man in een eerder nummer, in 
PoedjanggaPoedjangga Baroe heeft geschreven. 
11 Veenstra, ook medewerker van Kritiek en opbouw, suggereert zelfs dat Beb en hij na de Duitse inval in 
Nederlandd zelf ook plannen hebben voor een onafhankelijk literair tijdschrift (Voorwoord van Veenstra bij de 
aann hem gerichte brieven van Willem Walraven in Walraven 1992, pag. 634) 
"" Beb Vuijk 'De twaalf van de Fakkel: Een triomf van de Indische ambtenarij' Baiaviaasch nieuwsblad'30-11-
1940 0 
55 Idem 
"Idem m 

Wertheimm is voor de Japanse bezetting hoogleraar aan de Rechtshogeschool in Batavia. Na zijn terugkomst in 
Nederlandd in februari 1946 wordt hij in 1947 benoemd tot hoogleraar sociologie aan de Universiteit van 
Amsterdam.. Nadien ontwikkelt hij zich als een spraakmakend woordvoerder van radicaal-linkse ideeën over de 
ontwikkelingg van de Derde Wereld. 
** Beb Vuijk 'De twaalf van de Fakkel: Een triomf van de Indische ambtenarij' Bataviaasch nieuwsblad WA I-
1940 0 
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hogee ambtenaren nodig zijn om het blad het nodige aanzien, en daarmee de nodige abonnees, 
tee bezorgen. Aan het slot van het artikel neemt ze wel wat gas terug. De redactie behoeft naar 
haarr oordeel niet bepalend te zijn voor de kwaliteit van het blad, omdat er altijd wel een paar 
"bravee kleine krullenjongens [zijn] die met jeugdig enthousiasme" het feitelijke werk willen 
doenn in het "kleffe deeg van de ambtenarij'1. Ze moeten daartoe dan wel de gelegenheid 
krijgen,, maarBeb betwijfelt of dat zal gebeuren.' 

Zijnn Bebs bezwaren tegen het nieuwe tijdschrift alleen van inhoudelijke aard of speelt 
ookk nog iets anders mee? Alle redactieleden zijn arrivés in de Nederland-Indische 
samenleving,, die op de koloniale sociale ladder een trapje hoger staan dan Beb en haar 
medestanderss van Kritiek en opbouw. Zit achter Bebs kwalificaties ook niet een beetje 'kinne 
sinne'' over het feit dat zij mede vanwege hun sociale positie niet als redactielid zijn 
uitverkoren? ? 

Twintigg jaar later zal Beb haar belangrijkste bezwaar tegen het tijdschrift nogmaals, én 
scherper,, formuleren. De fakkel heeft zich in de allereerste plaats gericht "tot hen, die 
ongeachtt ras en landaard aan het westerse cultuur en geestesleven IN ZIJN NEDERLANDSE 
VORMM deel hadden".2 Ze maakt bij dezelfde gelegenheid een goede inschatting van de reden 
waaromm ze niet is uitgenodigd voor de redactie: "Ik mocht er niet in, ik was te wild".3 

LyrischeLyrische verhalen over en van de Molukken 

Inn veel van haar journalistieke werk komt Beb naar voren als een kritische, hard oordelende, 
somss zelfs een beetje zure vrouw. Er is echter ook een andere Beb, een vrouw die in haar 
literairee werk warm en lyrisch de natuur, de zee en het leven van de Molukken bezingt. Een 
mooii voorbeeld hiervan is te vinden in haar beschrijving van een, met Femand, zoontjes en 
personeell in een achtmeter lange vlerkprauw gemaakte, tocht naar het zuidoostelijk van 
Boeroee gelegen eiland Ambelau, opgenomen in Het laatste huis van de wereld.4 Beb en 
Femandd zeilen naar dit eiland om er werkvolk te werven voor de houtkap op Bara, in welk 
zwaarr werk de Boeroenezen geen zin hebben. Bebs verslag van de tocht is exemplarisch voor 
waarr haar literaire kwaliteit ligt, het evoceren van sferen. Direct na het vertrek om drie uur 's 
nachtss uit de baai van Namlea dommelt Beb in. Haar ontwaken daarna beschrijft ze als volgt: 

11 Bebs artikel roept een lezersreactie op van mevr. M. Jauw-Metz, die later enige bijdragen aan De fakkel zal 
leveren.. Laatstgenoemde verwijt Beb in het Baiaviaasch nieuwsblad van 17-12-1940. behalve het geen oog 
hebbenn voor de specifieke {literaire) situatie in de kolonie, weinig consequent te zijn door wel een bijdrage [het 
hiernaa te behandelen verhaal 'Journaal van een prauwreis] te leveren aan het eerste nummer van De fakkel, 
terwijll ze kon weten wat het blad zou inhouden omdat ze de redactieleden kent. Beb repliceert hierop in dezelfde 
krantt dat zij weliswaar de redactieleden kent, maar niet hun kwaliteit. Ze kon niet vermoeden dat het tijdschrift 
zoo ver beneden haar verwachtingen zou blijven. In een latere editie van het Baiaviaasch nieuwsblad, die van 4-1-
1941,, krijgt Beb een adhesiebetuiging van een bekende uit de kring van Kritiek en opbouw, de historicus Job van 
Leur.. Bij dat laatste blad bevinden zich nog andere medestanders. Veenstra noemt de redactie: "Deze twaalf 
opperbevelhebberss van de culturele compagnie, zorgvuldig geselecteerd naar ras, geloof en stand" (Veenstra 
1947,, pag. 59). Walraven merkt op zijn kenmerkende manier op: "Je voelt de ijzige stijfheid van al die mensen 
uitgaann [ . . . ] . Liever zou ik hun schrijven: loop naar de bliksem, althans het merendeel van hun" (Brief Willem 
Walravenn aan J.H.W. Veenstra (Blimbing 18-3-1941) in Walraven 1992, pag. 647). Voor uitgebreide informaiie 
overr de achtergrond van de totstandkoming van redactie en tijdschrift zij verwezen naar Dolk 1993, pag. 78-84. 
"" Beb Vuijk 'De Duperronnisten, een merkwaardige fase uit de literatuur van Nederland en Indonesië' 
RekenschapRekenschap mrt. 1959, pag. 11 
11 Interview Beb Vuijk door Hans van Straten Het vrije volk 29-1-1959 
JJ Een paar maanden later publiceert Beb de beschrijving van deze tocht ook in Maandblad voor de huisvrouw 
vanvan Indië. Beb geeft in de 'Brief van een huisvrouw op een buitenpost' de reden aan. niet vermeld in Het laatste 
huishuis van de wereld, waarom ze Femand gezelschap houdt: "Omdat gedurende de maanden dat mijn man op Bara 
kaptee en nauwelijks drie a vier dagen op Namlea doorbracht het leven voor mij heel zwaar is geweest, en heel 
eenzaamm f . . , . , ]" (Beb Vuijk 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van 
IndiéjumIndiéjum 1939, pag. 333-335) 
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Alss ik voorgoed wakker word, loopt het water met een helder geluid achter ons 
weg.. De landwind zet door, we varen Kajeli ver voorbij, dicht onder de oever 
vann Tandjong Waat. Mijn man zit aan het primitieve stuur, twee grote pagaaien 
linkss en rechts van de boeg. Oom Heintje staat bij de fok, twee Binongko's 
houdenn op de uitleggers de prauw in evenwicht en Filuppus, onze Alfoerse 
jongen,, hurkt bij het vuur voor de morgenkofïïe. [ . . . ] . Boven de Molukse Zee 
hangtt een lichte morgennevel. De steile heuvels zijn aan de voet zwaar bebost, 
maarr naar boven toe wordt het hout dunner en blinkt een alang-alang-veld zo 
groenn en liefelijk als een bergweide in de Alpen. De kinderen zijn wakker 
gewordenn en pellen elk een ketoepat [gestoomde rijst in een vlechtwerk van 
klapperbladeren]] los. De wind wast de slaap uit onze ogen, we drinken warme 
koffiee en eten ketoepat met een sambal van gestampte vis. Het leven is een 
verrukkendd avontuur. 

Ongebruikelijkk aan Bebs reisverslag is dat ze de reis van een sociale eenheid, het gezin De 
Willigenn met hun personeel, beschrijft. Het feit dat het doen en laten van ieder lid van het 
reisgezelschapp in het verhaal wordt betrokken, leidt ertoe dat voortdurend verschillende 
perspectievenn aan de reis worden gevoegd. Dit voorkomt bijna onmerkbaar een te langdurige 
aandachtt voor landschap en omgeving, met het gevaar dat een verveling in het verhaal sluipt. 

Eenn ander voorbeeld van Bebs kwaliteit om met korte zinnen en eenvoudige taal de 
Moluksee sfeer op te roepen, is de volgende passage over de aankomst bij het eiland Ambelau: 

Eerstt als wij reeds vlak onder de kust van Ambelau zijn gekomen, bollen de 
zeilenn opnieuw uit. Het wildhout groeit hier van de vloedlijn tot de 
bergkammen.. We liggen languit op de bultzakken in de roef; vermoeid van de 
langzamee uren op de fonkelende zee, genezen onze ogen in het groen van dit 
land.. Het is vloed, bomen buigen zich diep over het water, tijgerorchideeën 
hangenn in lange bloesemtakken naar beneden en het geurt er naar kenanga. Op 
eenn kleine kaap in zee ligt een witte missigit [moskee], de dakspits met zink 
bekleed,, tussen rode en gele struiken. Brede treden stijgen uit het water 
omhoog,, terzijde afgesloten door een wit stenen muurtje. We landen vlak voor 
dee trap als aan een havenhoofd. Een koleh-koleh [een prauw zonder vlerk] 
haaltt ons af en wij lopen de weg omhoog naar de kampong. Vruchtbomen, 
nangka'ss [vruchtboom (jack fruit)], mangga's [mangoboom] en grote bladeren 
vann de soekoen [broodboom] leggen hun brede schaduw over deze weg. 
Dwergklapperss reiken nauwelijks hoger dan het dak van de huizen, rode en 
gelee struiken groeien vlak langs het witgekalkte karang [koraal] muurtje, dat de 
ervenn scheidt van de weg." 

Tijdenss het bezoek aan Ambelau heeft Beb ook oog voor het sociale aspect. Vanwege een 
vestigingsverbodd voor Chinezen ontbreekt een Chinese toko op het eiland, een zeldzaam 
verschijnsell in de Molukse en Indonesische archipel. Bebs verklaring is simpel: Chinezen 
halenn het geld weg. Ze constateert wel een andere misstand. Op Ambelau wordt zonder 
vergunningg maar lukraak ijzerhout gekapt door vrijbuiters van het eiland Ambon. Het feit dat 
anderenn hun eigen recht halen, doet Beb verzuchten: "Het is dit soort onrecht dat harten 
verbittertt en de levens eenzaam maakt - van een eenzaamheid groter dan die van bossen en 

BebBeb Vuijk Hel laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981. pag. 233-234 
(Hornn nan 111 22 Idem, pag. 237 
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waterr - van alle mensen die een eerlijke handel drijven en de grond bebouwen op de duizend 
eilandenn van dit eiland".1 

Achtt maanden na het verschijnen van Het laatste huis van de wereld beschrijft Beb in 
'Journaall van een prauwreis' een andere zeiltocht. Ze publiceert het verhaal in D 'Oriënt, een 
bijj een groot publiek in Nederlands-Indiè' populair gezinsblad.2 De belangrijkste overweging 
omm artikelen voor D 'Oriënt te schrijven is vermoedelijk van financiële aard geweest. Wat een 
'serieus'' blad evenwel niet biedt, is wel mogelijk bij dit tijdschrift: verluchtiging met fraaie 
foto'ss en een tekening van een sierlijke kleine Molukse prauw door de tekst. 

Inn 'Journaal van een prauwreis' verslaat Beb een reis in een, van een Arabische 
handelaarr gehuurde, grote prauw naar Bara, waar de voor Fernand werkzame houtkappers van 
voedsell en andere levensbenodigheden moeten worden voorzien. Het verhaal heeft hetzelfde 
stramienn als de eerder behandelde tocht naar Ambelau: de beschrijving van de prauw, van de 
vaartochtt zelf, waarbij de boot, evenals tijdens de reis naar Ambelau, terechtkomt in hevig 
noodweerr en van bezoeken aan afgelegen kampongs op de kust. 

Bebb beperkt zich in het verhaal niet tot een weergave van de reis. De lezer wordt ook 
geconfronteerdd met sombere ontwikkelingen in de actualiteit. Na een bezoek aan een Chinese 
tokohouderr merkt ze op: "Italië heeft Albanië bezet. Duitsland taalt bij de Poolse grenzen. 
Engelandd en Frankrijk groeperen hun bondgenoten. In Namlea luisteren wij elke avond bij de 
gezaghebberr naar de radiotijdingen, nu gaan wij voor een week naar de veilige gebieden, waar 
zeldenn een slechte tijding doordringt. In een week kan Europa verwoest zijn, denken wij".3 

Ookk de weinig hoopvolle positie van de De Willigens komt aan de orde. In een volgende 
pleisterplaatss op de tocht naar Bara, wederom een toko, nu van een oude Arabische vriend van 
Fernandss vader, horen Beb en Fernand van de eigenaar verhalen over Femands voorgangers 
inn de houtkap op Bara en andere economische ondernemingen op het eiland: ze zijn vrijwel 
allemaall mislukt. Opvallend is dat Beb, in tegenstelling tot het laatste hoofdstuk in Het laatste 
huishuis van de wereld, in deze passages niet het aanstaande einde van de De Willigens laat 
doorschemeren.. Gaat het Beb en Fernand tijdelijk wat beter of acht ze D 'Oriënt een minder 
geschiktt platform om de lezer van de werkelijke situatie op de hoogte te stellen? 

Hoezeerr Beb het varen over de Molukse zee in haar hart heeft gesloten, blijkt uit haar 
artikell 'Prauwtochten' voor De Indische courant. Daarin beschrijft ze in meer algemene 
termenn de charme van een prauwtocht, waarover ze een in eerder artikel in dezelfde krant 
opmerktt dat het voor haar, naast een verblijf in de pondok op Batoeboi, één van twee 
manierenn is om vakantie te vieren op Boeroe.4 In dit verhaal laat Beb doorschemeren dal ze is 
beïnvloedd door Joseph Conrad: 

Wijj kwamen op plaatsen waar nooit een Europesche vrouw geweest was en 
waarr ook maar zelden een man komt. Wij dronken kelappa moeda ü o n ë e 

11 Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 235 
:: In de Verantwoording van Beb Vuijk Verzameld werk 1981, pag. 521 wordt april 1940 als globale 
verschijningsdatumm genoemd met de vermelding dal een nadere tijdsaanduiding op grond van de bestaande 
Nederlandsee bronnen niet (meer) mogelijk is. In de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, 
waarinn vrijwel alle jaargangen van D 'Oriënt aanwezig zijn, is de precieze verschijningsdatum getraceerd: 9 
decemberr 1939. D 'Oriënt doet een beetje denken aan de Panorama uit de jaren zestig. Het wil de lezer primair 
onderhouden.. Zo er kosi van enig kaliber in staat, wordt dit luchtig gepresenteerd. Door de jaren heen, het 
verschijntt tot het uitbreken van de oorlog, heeft het een vrijwel ongewijzigd stramien: een politiek getint 
hoofdartikel,, artikelen over exotische streken (veelal in de archipel zelf, maar ook daarbuiten), technische 
hoogstandjess (nieuwe ontwikkelingen in de vliegtuig- en auto-industrie), pittoreske steden en dorpen in 
Nederland,, een rubriek uit het 'SoeTabajase', koken, mode, kaartspelen etc. 
11 Beb Vuijk 'Journaal van een prauwreis' in Verzameld werk 1981, pag, 251. Uil dil citaat blijkt dat het verhaal 
naa april 1939 is geschreven daar Italië op 7 april 1939 Albanië binnenvalt. Tevens geeft de zinsnede aan dal de 
Dee Willigens met de gezaghebber een redelijke relatie onderhouden omdat ze bij hem naar de radio luisteren. 

Ziee het hoofdstuk 'Ups en downs in de kajoe-poetih' 
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klapper]] bij de oude kamponghoofden [ . . . ] . Wij beleefden Conrad, zijn 
verhalenn over menschen in de armelijk berookte hutten, hun lange aarzelende 
gesprekken,, de rookendc vuurtjes in de nacht tusschen de bosschen en het 
water.' ' 

Niett alleen Conrads beschrijving van tropische sferen is terug te vinden in Bebs werk, maar 
ookk diens hoofdthema in zijn romans en verhalen die zich afspelen in de tropen: het stuklopen 
vann de blanke op de hem omringende, bijna almachtige, vreemde omgeving.2 Nog sterker dan 
inn het 'Journaal van een prauwreis', waarin zij verteld over de mislukkingen van Femands 
voorgangers,, roept Beb de overrompelende lethargie van het levensritme in de tropen op in 
haarr laatste literaire werk van voor de Tweede Wereldoorlog, het verhaal 'Way Baroe in de 
Molukken'.. Vreemd genoeg publiceert zij deze novelle in het eerste nummer van De fakkel, 
hett tijdschrift waarop ze een paar weken daarna, zoals hiervoor aangegeven, frontaal de 
aanvall zal openen.3 'Way Baroe op de Molukken', door Rob Nieuwenhuys in 1948 als haar 
bestee novelle tot dan toe beschouwd,4 is, zoals Beb zelfheeft opgemerkt, haar enige literaire 
werkk waarin haar eigen persoon niet, direct of indirect, voorkomt.5 Ze heeft het thema 
ontleendd aan het verhaal van een KPM-kapitein over een zonderlinge geleerde, die in de 
afzonderingg van een afgelegen Moluks eiland zijn 'wetenschappelijk1 werk doet. Dit gegeven 
iss echter slechts in afgeleide zin terug te vinden in het verhaal. 

Dee hoofdpersoon in Bebs verhaal is Onno Bouvier, in zijn jeugd een traag, zwijgzaam 
kindd en een zeer matige leerling. De typering van Onno doet sterk denken aan die van Ab 
Daalderss in Duizend eilanden. Ook de beschrijving van plaatsjes waarin beiden opgroeien, 
komtt sterk overeen. In weerwil van haar eigen bewering lijken toch een aantal 
autobiografischee elementen in het verhaal te zijn geslopen: voor het havenstadje heeft Bebs 
geboortestadd Delfshaven model gestaan en slechte schoolprestaties zijn Beb ook niet vreemd. 
Naa het overlijden van zijn vader besluit Onno naar de Molukken te vertrekken om employé op 
eenn klapperonderneming te worden. Bij het lezen van de betreffende vacature raakt de 
passievee jongen op slag bevlogen door het aanstaande avontuur. Hij treedt in dienst bij 
Lanspijcker,, het hoofd van een oude, rijke Molukse familie. Aangekomen op Ambon logeert 
hijj een paar dagen bij hem voordat hij de overtocht naar Way Baroe op de zuidkust van Seram 
maakt.. Onno mag zijn oudste en meest ontwikkelde pleegdochter Ina als concubine 
meenemenn naar de klapperplantage. Op de boot vertelt de oude heer hem over Roel, die op de 

Bebb Vuijk 'Prauwtochten' De Indische courant 11-10-1941, Deze passage zal ze later in vrijwel dezelfde 
bewoordingenn opnemen in Het hout van Bara. 
22 Tot op zekere hoogte bestaat er ook overeenkomst in de oorsprong van het werk van Conrad en Beb Vuijk: 
beidenn ontlenen veel aan de eigen ervaring en non-fictie, zij het dat dit minder overheersend is bij Conrad. 
Sherryy die een analyse heeft gemaakt van Conrads boeken die zich in de 'Oost' afspelen, komt tot de conclusie: 
"Thee sources of Conrad 's Eastern novels ara fourfold - hearsay, observation, personal experience and reading" 
(Sherryy 1966, pag. 7). Veel meer dan Beb Vuijk manipuleert Conrad de werkelijkheid: weliswaar gaat hij uil van 
feitelijkee personen en gebeurtenissen, maar daaromheen weeft hij een fictief, sterk romantisch ingekleurd 
verhaal.. Sherry merkt bijvoorbeeld op; "Conrad's method of building up an adequate background for a character 
iss to take a passage from one work, aline from another, a hint from yet another" (Sherry 1966,pag. 166). Eén 
vann Conrads biografen. Jeffrey Meyers, merkt tan aanzien van dit aspect op: Conrad needed a factual basis to 
inspiree his fiction [ . . . ] . His imiginative and exact rendering of authentic memories were based on reading as 
welll as on his actual experience" (Meyers 1991, pag. 169). Wordt bij het voorgaande ook de schrijfstijl en het 
taalgebruikk betrokken, dan moet geconstateerd worden dal de verschillen tussen Conrad (breedvoerig) en Beb 
Vuijkk (bondig) groter zijn dan de overeenkomsten. 
11 Beb vraagt in juni 1940 al in een brief aan collega-medewerker Koets van Kritiek en opbouw wanneer hel 
eerstee nummer van het 'nieuwe tijdschrift' verschijnt en of haar verhaal hierin geplaatst kan worden (Brief Beb 
Vuijkk aan P.J. Koets (Soekaboemi 15-6-1940». Later zal het verhaal in een speciaal 'Indonesië-nummer' 
nogmaalss in De fakkel verschijnen. 
JJ R. Nieuwenhuys 'Nederlandse romanliteratuur in Indonesië sinds 1930' De nieuwe stem 3 (1948) pag. 172-187 

Ziee het hoofdstuk 'Verbeelding, literaire impressies en feiten over het leven op een theeplantage' 
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klapperondememingg allerlei uitvindingen uitprobeert. Door de sleur van het eenzame 
plantagelevenn vervalt Onno op de klapperonderneming al vrij spoedig weer in zijn oude 
passiviteit.. De traagheid van het tropische leven neemt bezit van hem: "Gelatenheid, berusting 
zonderr strijd en een chronische ondermijning van wil en geweten, maakten het leven draaglijk 
voorr iemand, die een meisje van deze eilanden tot vrouw had genomen en vreemdelingen tol 
kindd kreeg".' Hij keert terug naar de opwinding van zijn jeugd: het lezen van boeken. De 
KPM-boott brengt de bestellingen: "Hij koos ze naar het gewicht, prikkelromans in 
tijdschriftvorm,, Lord Lister en Buffalo Bill, detective stories, maar ook de verouderde 
romantiek,, Hugo, Dumas en Eugène Sue. [ . . . ] . Hij las om het verhaal, gevechten, moorden, 
spookverschijningen,, het schokkende avontuur".2 Naar de nabijgelegen kampong gaat hij 
nooit.. Elk jaar krijgt hij een kind bij Ina. Roel werkt gestaag aan zijn bij voorbaat tot 
mislukkingg gedoemde experimenten, totdat hij omkomt bij het vissen met dynamiet. Kort 
daarnaa zakken op de wereldmarkt de klapperprijzen, met als gevolg dat de onderneming door 
Lanspijckerr op een laag pitje wordt gezet. Plotseling krijgt Onno een groot bedrag uit 
Nederland,, waarmee hij, niettegenstaande de weinig florissante vooruitzichten, de 
klapperondernemingg van Lanspijcker overneemt. Een fraaie alinea, de laatste in het verhaal, 
volgt: : 

Inaa zorgde voor zijn kleren, voor zijn eten, voor alle behoeften van zijn 
lichaam,, zonder ooit in enig ding aandacht voor zichzelf te vragen. Zijn 
kinderenn tuimelden om hem heen, leerden lopen, werden groot en moesten op 
Ambonn de school bezoeken. Hij miste ze nimmer. Hij was nimmer ongelukkig, 
bijzonderr gelukkig evenmin. Aan de stormen en stilten van het leven was hij 
voorgoedd ontkomen in deze laatste baai. 's Middags lag hij op zijn stoel en 
hoordee als een onweer de branding slaan tegen de riffen en las. Dit lezen werd 
steedss meer een parasitaire vorm van leven, alleen op deze wijze had hij deel 
aann het bestaan van mensen. Zoals anderen op alcohol of opium, leefde 
Bouvierr op de stimulans van zijn boeken. Er zijn vele halve en hele gekken in 
dee Molukken, verward door de macht van eenzaamheid en de verschrikkelijke 
eenvormigheidd van hun dagen. Maar Bouvier, wegvluchtend uit het land der 
levenden,, vond hier een vrijplaats, onfeilbaar geleid naar het veilige huis en de 
blauwee baai der dromen, waaruit men nooit behoeft weer te keren." 

Hett is een passage die qua sfeertekening niet onderdoet voor het beste in Conrads werk over 
dee Indische archipel. Jammer is dat Onno's leven op de klapperonderneming zo 
gecomprimeerdd wordt. Beb is in haar streven naar beknoptheid, waarschijnlijk bedoeld om de 
zeggingskrachtt van het verhaal te versterken, te ver doorgeschoten. Het verhaal is eigenlijk te 
onuitgewerktt en daarmee onaf. Zeker in een verhaal waar de sfeertekening een zo 
allesbepalendd gegeven is, hadden meer aspecten zich geleend tot een nadere uitbeelding. Een 
anderee onvolkomenheid in het verhaal is de figuur van Roel. Zijn optreden in het verhaal blijft 
onduidelijk.. Hij is een beetje franje. Sterker, zijn optreden is eigenlijk functieloos. 

HetHet conflict met Walraven 

Nadatt Nederland in mei 1940 door Duitsland is bezet, besluiten Beb en Femand de 
werkzaamhedenn op de kajoe-poetihonderneming grotendeels stil te leggen4 Omdat de leidster 

11 Beb Vuijk 'Way Baroe inde Molukken" in Verzameld werk 1981, pag. 259 
22 Idem 
'' Idem. pag. 269 
44 Ten Dam 1997, pag. 242 
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diee door Beb wordt vervangen, niet uit het bezette Nederland kan terugkeren, blijft ze bij de 
SOG.. Vermoedelijk komt Fernand begin januari 1941 met de kinderen naar Java. Ook hij 
wordtt door Willem Walraven in de haven van Soerabaja afgehaald. Na de kennismaking 
spreektt deze zijn verwondering uit over de relatie tussen Beb en Fernand: 

Dee Willigen is een typische Ambonnees, flinke vent lichamelijk, krachtig en 
sterk,, goed verstand, maar toch geen man voor deze eigenaardige Beb, met wie 
jee alleen vrede kunt houden als je die fameuze liefde van Paulus toepast [ . . . ] , 
diee liefde, die alles verdraagt en alles vergeeft, alleen omdat je daar in dat 
opstandigee hoofd toch die zoo vaak helaas onvindbare vonk weet te gloren, die 
hett 'genie' moet voorstellen.1 

Uitt deze brief van Walraven kan tevens worden opgemaakt dat Beb naar haar schoonmoeder 
inn Batavia reist, om daar op Fernand te wachten. Volgens Walraven heeft ze in de hoofdstad 
""mett iedereen ruzie, die zich maar verbeeldt iets van 'de letteren' te weten".2 Maar hij neemt 
hett wel voor haar op: "maar als zij daar werkelijk iets van wisten of ervoor voelden, zouden 
zijj wel wat meer van haar verdragen. Je krijgt het gemakkelijk met haar aan de stok, maar zij 
blijftt niet boos [ . . . ] . Ze is in vele opzichten een beste".3 

Alss Fernand op Java is gearriveerd, rijst de vraag welk werk hij moet gaan doen. Beb 
probeertt een aantal malen (gebruik makend van haar bekende naam?) voor Fernand een baan 
tee vinden in de landbouwcultures.4 Dat heeft vooralsnog geen resultaat. Ongeveer een half 
jaarr na zijn aankomst, omstreeks juni 1941, is er toch succes. Fernand wordt Bebs collega, 
groepsleiderr op de SOG, maar dan in het jongenshuis.5 Omdat Fernand maar geen werk vindt, 
gaatt Beb zelf, met inschakeling van de haar bekende Koets, op zoek naar een functie bij de 
overheid,, waarmee ze meer kan verdienen dan bij de SOG. Nadat Fernand groepsleider is 
geworden,, ziet Beb, zo schrijft ze aan Koets, af van haar voornemen overheidsdienaar te 
worden.. Ze verschaft de laatste in haar brief ook een blik in de huiselijke verhoudingen van de 
Dee Willigens. Beb merkt op dat ze weliswaar nooit openlijk met Fernand heeft gepraat over 
haarr plan bij de overheid te gaan werken, maar ze kan merken dat het hem "verdemoedigde 
datt ik kostwinstcr van het gezin zou worden".6 De nu ontstane situatie lost volgens Beb alle 
problemenn op: "Hij zorgt voor de nuttige en ik voor de aangename zaken van ons leven".7 

Mett de aangename zaken doelt Beb ongetwijfeld op haar literaire activiteiten. 
Eenn andere prettige bijkomstigheid van Femands nieuwe baan is dat het echtpaar door de 
SOGG een mooie woning in Soekaboemi krijgt aangeboden, gelegen aan de weg naar Bogor, 
mett een fraai uitzicht op de heuvels en bergen. Het huis krijgt de naam 'Huize Sonja'. Een 
kleinee dertig jaar later wordt deze naam de titel van één van de twee verhalen in Bebs laatste 
literairee verhalenbundel De eigen -wereld en die andere. Behoudens wat Beb erover vertelt in 
ditt verhaal, is niet veel bekend over het leven van Beb en Fernand in dit huis. Naast haar werk 
opp de SOG, zal Beb geschreven hebben aan artikelen voor D 'Oriënt* en de aanzet voor Het 

'' Brief Willem Walraven aan J.H. W. Veenstra (Blimbing 21-1-1941) in Walraven 1992, pag. 639 
** Idem 

Idem m 
'Tenn Dam 1997, pag. 247 
** Brief Beb VuijkaanP.J. Koets (Soekaboemi 9-6-1941). Beb vermeldt in de brief overigens niet welke baan 
Fernandd heeft gevonden. Dil kan worden afgeleid uit Bakker 1999, pag. 97; op de2e pagina wordt Fernand 
vermeldd in een personeelsoverzicht van het tehuis van 8-12-1941. Daarvoor wordt hij als invallende groepsleider 
opp de SOG genoemd (pag. 53) 
** Brief Beb Vuijk aan PJ. Koets (Soekaboemi 9-6-1941) 

Idem m 
88 Het zijn de artikelen 'De olie van Boeroe' 4-1-1941, pag. 42-44 ('populair' artikel over de kajoe-poetiholie en 
productie,, al geschreven voor de overkomst van Fernand, 'De menschen van Boeroe' 1-2-1941, pag. 42-43 
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houthout van Bara. waarvan het eerste hoofdstuk in het juli-augustus nummer van De fakkel 
verschijnt.. Tevens zal ze zich hebben bezig gehouden met het redigeren van de 
verhalenbundell De wilde groene geur van het avontuur. In dit mede door toedoen van Jan 
Greshofff tot stand gekomen boek worden haar tot dan toe gepubliceerde verhalen, drie in 
Nederlandd ('De vriend', 'De verliezer' en 'Vele namen') en twee in Nederlands-Indië 
('Journaall van een prauwreis' en 'Way Baroe in de Molukken*) gebundeld. Het in juli 1941 
bijj De Unie in Batavia uitgegeven boek verschijnt alleen in Nederlands-Indië. Beb is blij met 
dee uitgave, niet in de laatste plaats om financiële redenen. Uitbundig schrijft ze Greshoff: 
"Hartelijk,, zeer hartelijk bedankt!"1 

Huizee Sonja wordt gefrequenteerd door bekenden van Kritiek en opbouw, onder meer 
doorr Rob Nieuwenhuys, Ivo Veenstra en de dichter Leo V roman.~ De laatsten maken er 
kenniss met Herman, Bebs huisbediende, die de hoofdpersoon zal worden in 'Huize Sonja'. De 
familiehistoricuss Ten Dam heeft de bijzondere geschiedenis van deze figuur opgetekend uit 
dee mond van Bebs zoon Hans.3 In de laatste jaren van Beb en Femand op Boeroe " kwam op 
eenn dag een vervaarlijk uitziende man met 'bloeddoorlopen ogen' [. . . ] en een grote hoog en 
breedd uitstaande bos ietwat kroezig haar" het erf van de De Willigens oplopen.4 Blijkbaar met 
stilzwijgendee instemming van Beb en Femand blijft de man om het huis hangen. Hij krijgt 
klusjess te doen en eet mee. Als andere bedienden horen dat 'Herman de Timorees' op Timor 
off Nieuw-Guinea een moord heeft begaan, waarvoor de aanleiding overigens duister blijft, 
nemenn ze de benen. Van Hermans moorddadige lusten blijkt bij de De Willigens weinig meer 
overr te zijn. Hij wordt de bewaker van het huis. Na Femands vertrek naar Java blijft hij achter 
onderr de hoede van oom Heintje, die, in afwachting van betere tijden, de zorg voor alle 
bezittingenn van de De Willigens op Boeroe krijgt. Medio 1941 zeilt Herman met een klein 
prauwtjee achtereenvolgens de Bandazee, de Floreszee en de Javazee over, landt op de 
noordkustt van Java en gaat vervolgens op zoek naar zijn oude 'baas en bazin'. Volkomen 
onverwachtt staat hij weer voor de neus van de De Willigens. Hij vertelt dat hij is gekomen om 
henn weer te bewaken en te beschermen, omdat zijn gevoel hem dat heeft ingegeven. Aldus 
geschiedt.. Zijn roeping zal, zo blijkt uit het volgende hoofdstuk, niet voor niets zijn. In Huize 
Sonjaa vertelt hij Hans Christiaan en Rudi griezelverhalen, die de kinderen hevige angst 
inboezemen,, maar hen tegelijk hevig boeien. 

Hett ligt voor de hand dat Beb door de vereniging met man en kinderen geestelijk in 
watt evenwichtiger vaarwater komt na de turbulente periode van de laatste jaren op Boeroe. 
Walravenn heeft die indruk evenwel niet. April 1941 deelt hij Rob Nieuwenhuys mee: "Haar 

(artikell over de oorspronkelijke Alfoerse bevolking van Boeroe) en 'Het huis en Landgoed Tjitrap 15-3-1941, 
pag.. 10-12. Het laatste artikel gaat over 'Majoor Jantji', de laatste echte 'hoofdman' van 'De Mardijkers', een 
bijzonderee bevolkingsgroep in de koloniale samenleving. Zij zijn afstammelingen van door de Portugezen in de 
vijftiendee eeuw tijdens hun kolonisatie gemaakte slaven, die onder het VOC-bewind de vrijheid herkrijgen. Voor 
hett overgrote deel zijn ze afkomstig uit Voor-Indië (India, Sri Lanka). Na hun vrijlating dienen zij veelal als 
soldatenn voor de VOC, georganiseerd in aparte compagnieën. Jantji leeft in de eerste helft van de negentiende 
eeuww en is schatrijk. Beb beschrijft op luchthartige en humorvolle wijze eerst beknopt de levenswijze van de 
'hoofdman'' en vervolgens het huis en landgoed. In het artikel merkt ze op dat 'wij kort na Nieuwjaar Tjitrap 
bezochten". . 
11 Brief Beb Vuijk aan J. Greshoff (Soekaboemi 5-1-1941) 
22 Interview Beb Vuijk door Martin Hartkamp Nieuwe Rotterdamse courant 29-11 -1969 
?? Ten Dam 1997, pag. 246-247. Het verhaal over Herman vindt (ten dele) zijn bevestiging in een bewaard 
geblevenn fotoalbum van Hans de Willigen uit zijn kinderjaren. In dit album is ook het verhaal van Herman op 
tweee pagina's kort (handgeschreven) opgetekend. Dit verhaal vertoont veel overeenkomst met het veel later door 
Hanss aan Ten Dam vertelde verhaal. Met Herman loopt het later overigens slecht af. Na de oorlog vergezelt 
Hermann Beb naar Boeroe wanneer zij daar een veeteeltfokkerij wil beginnen. Kort daarna wrordt hij door een 
stierr op de horens genomen en is op slag dood. Voor Bebs reis naar Boeroe, zie hoofdstuk 'De Molukken en 
Boeroee revisited'. 
44 Ten Dam 1997, pag. 246 
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brievenn verraden een zekere downheid, vooral met betrekking tot Boeroe". Koud een paar 
dagenn later vraagt Walraven Nieuwenhuys "haar over niets hard te vallen, ook niet over wat 
zee zegt van mij of mijn werk. [ . . . ] . Maar ik geloof of vermoed, zooals ik U al schreef, dat er 
diversee moeilijkheden zijn, waarvan ik den omvang momenteel nog niet weet, maar misschien 
binnenkortt zal horen, als zij hier komt in Juni. Wat ze ook zegt, ik wil haar in alles ontzien, 
omdatt zij Beb Vuyk is".2 In Walravens volgende brieven blijft de aard van deze problemen 
onduidelijk.. Het bezoek van Beb volgt niet in juni, maar een maand later. Beb moet kinderen 
vann de SOG in Malang ophalen en combineert dat met een bezoek aan Walraven. Bij haar 
vertrekk neemt zij Walravens dochter Anna mee, die, op Bebs initiatief, gaat werken op de 
SOG,33 Als Walraven Bebs bezoek beschrijft merkt hij op: "Beb Vuyk was nog dikker dan 
verledenn jaar en even slordig en nerveus. Ze was moe [. . . ] kon niet slapen dien middag, 
maarr praatte veel. De fluittonen van haar stem deden nu en dan mijn trommelvliezen trillen [ . 
... ]. Maar den volgenden dag bleek ze wel wat geslapen te hebben, en toen ze aan de 
ontbijttafell zat, zag ze er kalmer uit en stonden haar ogen gemoedelijker".4 

Opp dat moment kijkt hij zelf ook niet onbevangen de wereld in. Hij is druk met het 
indienenn van een rekwest bij de rechtbank om daarmee een maand gevangenisstraf wegens 
'antivaderlandse'' opmerkingen en minachting voor de Indo-europese bevolkingsgroep te 
voorkomen.55 Zijn vrienden bij Kritiek en opbouw, onder meer Koch, Veenstra en De Kadt, 
latenn zich niet onbetuigd in deze zaak die Walraven zeer aangrijpt. Ze sturen de Raad van 
Justitiee in Semarang, waar de zaak dient, ontlastende verklaringen. Ook Beb is solidair. Vol 
warmtee merkt Walraven op: "Beb heeft gedeelten van brieven van mij ingediend en 
geschrevenn aan den Raad, in welke bewoordingen weet ik niet, maar het zal wel in orde zijn 
vann de hartstochtelijke Beb, die altijd met me vecht, maar heel veel van me houdt".6 Beb heeft 
hemm echter wel een paar dagen daarvoor op de haar bekende wijze de mantel uit geveegd voor 
hett feit, dat zij door Walraven niet is geïnformeerd over het proces dat tegen hem aanhangig is 
gemaakt.77 Op dat moment lijkt alles koek en ei tussen de twee. 

Driee maanden later is het beeld compleet anders: ze zijn gebrouilleerd. Het lijkt een 
bijnaa onvermijdelijk gevolg in de relatie tussen deze hevig emotionele naturen. De opmaat 
voorr het conflict ligt bij een oude soldatenvriend van Walraven uit het KNIL, de 
bloemenhandelaarr De Wolf.8 De laatste beschuldigt in een ingezonden brief van 23 mei in het 

11 Brief W. Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 20-4-1941) in Walraven 1992, pag. 733 
22 Idem (Blimbing 24-4-1941) in Walraven 1992. pag. 740 
33 L. Walraven 'Wat ik me van Beb Vuyk herinner* (Noordwijk aan Zee 29-11-2001). Het betreft hier een ten 
behoevee van deze biografie geschreven notitie met herinneringen aan Beb Vuijk van de hand van de nog enige 
levendee dochter van Walraven, Lies Walraven, Beb schijnt voor Anna een warm plekje in haar hart te hebben 
gehad.. Lies Watraven tekent daarbij aan dat de (intensiteit van) gevoelens niet wederzijds is: Anna heeft 
eigenlijkk niet zoveel op met Beb. 
**  Brief W. Walraven aan l.Veenstra (Blimbing 30-7-1941) in Walraven 1992, pag. 683 
'' Voor een uitgebreide uiteenzetting over het proces tegen Walraven zie Okker 2000, pag. 200-203 
66 Brief W. Walraven aan R.Nieuwenhuys (Blimbing 16-5-1941) in Walraven 1992, pag. 768 

Bijvoegsell bij Brief W. Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 13-5-1941) in Walraven 1992, pag. 765 
ff De navolgende schets over het conflict tussen Walraven en Beb is 'gereconstrueerd1 op basis van Walravens 
navolgendee correspondentie: de brief aan Beb Vuijk (15-6-1941), pag. 873-883 (de enig bewaard gebleven brief 
vann Walraven aan Beb Vuijk), de brieven aan R. Nieuwenhuys 11-6-1941. pag. 794; 17-7-1941, pag. 828; 21-8-
1941,, pag. 846; 12-11-1941, pag. 850-851 en 26-11-1941, pag. 858-860, en de brief aan I.Veenstra 9-9-1941, 
pag.. 697-698, allen opgenomen in Walraven 1992. De vermelde pagina's hebben betrekking op het conflict. Het 
iss een reconstructie, omdat, mogelijk door het verloren gaan van brieven, Walravens briefwisseling met Veenstra 
eenn ander karakter heeft dan die met Nieuwenhuys. ook al door het verschil in frequentie (Veenstra wordt 
aanzienlijkk minder geschreven dan Nieuwenhuys). Dil leidt soms tot moeilijk te interpreteren passages over Bebs 
bezoekenn en bemoeienissen. Dit wordt nog versterkt doordat Walraven ten aanzien van Veenstra soms enige 
wekenn 'briefstitte* in acht neemt over het conflict. 
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krantjee De Malanger Walraven van tirannie jegens zijn vrouw.1 Hij voegt daaraan toe: "Als er 
ooitt een Indo ernstige redenen heeft om een totok te haten, dan is het deze vrouw en die 
kinderen".. De Wolfis in zijn jarenlange vriendschap met Walraven blijkbaar ontgaan dat Itih 
eenn volbloed Soendanese is. De aanleiding voor de briefis waarschijnlijk geweest Walravens 
besluitt zijn dochter Anna niet meer in De Wolfs bloemenzaak te laten werken en met Beb 
meee te laten gaan naar de SOG. Dit vanwege zijn ongenoegen over de slechte salariëring van 
Annaa bij zijn oude kameraad." Op de achtergrond speelt ook nog mee dat naar Walravens 
smaakk Anna bij hem te zeer onder "Roomse invloed" staat. 

Dee Wolf beperkt zich niet tot een ingezonden brief in De Malanger, Hij stuurt ook 
brievenn aan bekenden van Walraven, onder meer aan Nieuwenhuys en Beb Vuijk.3 De 
betreffendee briefis voor Beb vermoedelijk aanleiding geweest zich met de affaire te 
bemoeien.. Want Walraven maakt in juni melding van een boze Itih "wegens een brief van 
Bebb Vuyk, waarin die weer eens had gezegd, dat ik een tiran en beul ben voor mijn gezin(!) 
enn naar aanleiding waarvan ik had opgemerkt, dat zulke beweringen toch moesten voorkomen 
uitt geklets van Itih en Beb samen (ze zijn erg goede vriendinnen, die twee!)".4 Deze zinsnede 
geeftt tevens aan dat Beb blijkbaar eerder haar oordeel over Huize Walraven heeft 
geventileerd.. Voor Walraven is Bebs brief overigens geen beletsel reikhalzend uit te kijken 
naarr haar eerder gememoreerde bezoek. 

Niett alleen Walravens optreden in zijn gezin, maar ook zijn (te) snel kwaad worden is 
onderwerpp van Bebs kritiek, zo blijkt uit een brief van Walraven een maand later, waarin hij 
directt de bal terugkaatst: "En verder zou ze zelf op het punt van boos worden veel meer 
zelfbeheerschingg moeten toonen. Beb Vuyk is iemand met wie je alleen kunt omgaan, als je 
nooitt vergeet, wie ze is [. . . ]. Als je dat steeds voor oogen houdt, is het mogelijk den vrede 
tee bewaren met haar, alles van haar te verdragen. Ik hoop, dat ik dat kan, en ik wil dat ook met 
heell met hart". Walraven vertelt vervolgens smakelijk over Bebs woede-uitbarstingen als ze, 
tenn onrechte, het gevoel heeft de trein te zullen missen tijdens haar bezoek aan hem. 
Aangekomenn op het perron geeft Beb hem nog een opstel van Soejitno Mankoenkoesomo, 
voorr Walraven aanleiding een anekdote over de leefwijze van Soejitno's broer Tjipto te 
vertellen.. Opnieuw stort zich een tirade van de in de trein staande Beb over hem uit: "Beb 
werdd alweer woest. [ . . . ] . Ze had dus gemakkelijk boven op me kunnen vallen en me 
verscheurenn of verslinden, zoo hoog torende ze boven me. Het scheen, dat Soejitno's opstel 
tott de gewijde geschriften van de Indonesische volksbeweging behoorde (waarvan Beb geen 
lorr begrijpt) en dat ik dus grove heiligschennis had gepleegd". Walraven signaleert in één 
ademm ook haar, na de oorlog publiekelijk beleden, identificatie met de autochtone bevolking 
enn verbindt hieraan een vlijmscherp oordeel: "Beb Vuyk komt met haar wonderlijke 

11 Het gebruik om in een krant privé-conflicten aan de orde te stellen en uit te vechten lijkt naar Hollandse 
maatstavenn een vreemd gebruik, echter niet in de koloniale pers waarin roddel, achterklap en het scandaleuze 
vaakk sterk op de vooTgrond treden. 
** Deze verklaring is gebaseerd op de brief W. Walraven aan Beb Vuijk (Blimbing 15-6-1941) in Walraven 
1992,pag.. 873-883. 
"" Voorts doet De Wolf zijn verhaal bij de hoofdredacteur van De ochtendpost, die vervolgens een artikeltje van 
dezelfdee strekking in zijn krant plaatst. Deze hoofdredacteur heeft nog een oude rekening met Walraven te 
vereffenen. . 
AA Brief Willem Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 11-6-1941) in Walraven 1992, pag, 794 
"" Vermoedelijk kapittelt Beb Walraven daarna nogmaals want in een brief aan Nieuwenhuys een maand later 
merktt Walraven op: "Ik kan me wel eens ergeren en in opstand komen als ze [Beb] maar klakkeloos besluit, dat 
ikk een tyran ben hier in huis, en een soon beul voor vrouw en kind [ . . . ] . Ook dat ze blijkbaar maar grif geloof 
hechtt aan de inblazingen van anderen, De Wolf b.v.. Dat spijt me van haar" (Brief Willem Walraven aan R. 
Nieuwenhuyss (Blimbing 17-7-1941) in Walraven 1992, pag. 828. 
''' Brief Willem Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 17-7-1941) in Walraven 1992, pag. 828 

Idem,, pag. 830. Walraven moet nieis hebben van het Indonesische streven naar zelfstandigheid, niet zozeer 
vanwegee dit streven als zodanig maar vanwege zijn scepsis ten opzichte van de Indonesiër zelf. 



125 5 

stellingenn over Indië, en haar 'Indonesische' zijn, waarin niet anders dan onervarenheid en 
misvattingg schuilt, want zij is door en door Europeesche, en zij zal zonder zich te bedenken de 
roll vervullen van de typische Europeesche in Indië, n.1. profiteren van den goedkoopen arbeid 
derr Inlanders en van de eventueel hooge exportprijzen voor kajoepoetih. En hoe zou ze anders 
kunnen?? Maar laat haar dan ook reëel praten en niet zo wee en z.g. ethisch".1 

Opp dat moment kan Beb bij Walraven nog een potje breken. Een maand later is zijn 
stemmingg omgeslagen. Hij overweegt de persoonlijke contacten met Beb te verbreken. Naar 
zijnn oordeel ondermijnt zij door haar invloed op zijn vrouw Itih het gezinsleven van de 
Walravens.. Maar er zijn nu ook nog andere overwegingen. Beb waardeert zijn schrijven 
onvoldoendee en vindt hem een egoïstisch, verwaand en ontoerekenbaar mens. Walraven 
suggereertt ook dat Anna het minder naar haar zin heeft bij Beb op de SOG. Wat er in die 
maandd is voorgevallen, blijft onduidelijk. Verkeert de stemmingsgevoelige Walraven in één 
vann zijn depressieve periodes, ook vanwege zijn rechtszaak waarin maar geen schot zit? Toch 
iss hij niet één en al rancune en zelfkennis heeft hij ook: "Beb zal zich wel aan mij ergeren, 
uiteraard.. Maar om bovenvermelde redenen, die uit vrees en gemakzucht voortkomen, meen 
ik,, dat we elkaar wel uit den weg kunnen gaan met eenig beleid. Eigenlijk hou ik van haar, 
maarr ze hindert me geweldig"." 

Omdatt zijn rekwest tot gratie wordt afgewezen, moet Walraven begin oktober toch 
zijnn gevangenisstraf uitzitten. Het verblijf in de gevangenis grijpt Walraven sterk aan. Zijn 
tochh al snel geïrriteerd rakende karakter gaat hem nog meer parten spelen. Het leidt tot een 
breukk met Beb. In zijn volgende brieven uit november spuwt hij zijn gal over de lasterende 
Beb,, die zich schuldig heeft gemaakt aan huisvredebreuk.3 Hij laat geen "inmenging toe van 
Dee Wolven of Beb Vuyks. Ik ga daar krachtig en hard tegen in en zeg: "Donder op. Ga uit 
mijnn nabijheid, want je bent gevaarlijk voor mijn rust"". Wanneer Itih Walraven uit de 
gevangeniss komt ophalen, gaat ze eerst naar Soekaboemi om bij Beb te logeren. Walraven 
heeftt geen enkele twijfel over wat Beb bij dit bezoek (nog verder) bij Itih heeft losgemaakt 
overr hem. Als Walraven na zijn gevangenisstraf in Soekaboemi is, waarschijnlijk om zijn 
dochterr Anna op de SOG op te zoeken, loopt hij Beb zonder te groeten voorbij op straat. Ze 
zullenn elkaar nooit meer ontmoeten.' 

Hett is moeilijk oordelen over dit conflict en wat hier feitelijk toe heeft bijgedragen. 
Robb Nieuwenhuys wenst geen oordeel te geven over de complexe relatie nissen beiden: "Hier 
botsenn twee temperamenten, maar niet twee karakters. Op een afstand vanjaren doet deze 
vriendenruziee onwerkelijk aan. Het 'dubieuze' gelijk speelt op zich geen enkele rol meer". 

11 Brief Willem Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 17-7-1941) in Walraven 1992, pag. 831. In een latere 
brieff aan R.Nieuwenhuys (26-11-1941) heeft Walraven het over Bebs "valsehe Indonesiêrliefde", waarmee ze 
Itihh in bescherming neemt. 
22 Idem (24-9-1941) in Walraven 1992, pag. 848. 
33 Walraven betrekt hierin ook Nieuwenhuys. Nadat deze Walraven in de gevangenis heeft bezocht, stuurt hij 
Walravenn een vriendelijk briefkaart waarop staat, dat het hem heeft verrast dat Walraven zo aardig was 
(gebleven)) in de gevangenis. Walraven ziet hierin de hand van Beb Vuijk, want die moet wel een bijzonder 
zwartt beeld van hem aan Nieuwenhuys hebben geschilderd. 
44 Brief Willem Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 26-11-1941) in Walraven 1992, pag. 860 
'' De relatie tussen beiden eindigt feitelijk bij het sterven van Walraven. Walraven wordt direct na de Japanse 
invall geïnterneerd. Zijn lichamelijke en geestelijke situatie wordt in het kamp snel slechter. Wanneer zijn vrouw 
enn zijn dochter Anna hem op zijn sterfbed in het kamp Kesilir opzoeken, moet hij met zijn nog slechts tot 
fluisterenn in staal zijnde stem hebben gezegd: "Ga naar Beb". Beb heeft hier zelf melding van gemaakt (Radio
intervieww Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang* NOS 8-3-1983). Zij heeft deze uitspraak van 
Walravenn alleen kunnen horen van Itih of Anna. Een andere dochter van Walraven, Lies, in Nederland bevriend 
geraaktt met Beb, heeft, wanneer ze dit uit de mond van Beb verneemt, bij Anna navraag gedaan en de 
'vergiffenis'' bevestigd gekregen (L. Walraven, 'Wat ik me van Beb herinner' fNoordwijk aan Zee 29-11-2001)). 
** Inleiding Nieuwenhuys op Brief Willem Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 24-9-1941) in Walraven 
1992,, pag. 845 
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Nieuwenhuyss maakt zich er echter gemakkelijk vanaf als hij zegt: "Eigenlijk ging het om Itih, 
gelooff ik. Beb was bijzonder op Itih gesteld (wie overigens niet?) en ik kan me niet 
onttrekkenn aan een ondergronds gevoel van jaloezie van de kant van Walraven".1 

Ongetwijfeldd heeft afgunst een rol gespeeld in Walravens complexe, maar ook zeer 
liefdevollee relatie met Itih. Maar deze constatering gaat te makkelijk voorbij aan wat op het 
contoo van Beb kan worden geschreven. Walraven is een problematisch en in sociale zin nogal 
'onaangepast'' mens, die het met velen aan de stok krijgt. Dit geldt echter in hoofdzaak voor 
zijnn dagelijkse (werk)omgeving. Met zijn 'echte' vrienden bij Kritiek en opbouw heeft hij 
geenn hoogoplopende conflicten gehad. Integendeel, hij is bijna als was in hun handen. Deze 
autodidactt verandert zijn houding jegens anderen, als zijn journalistieke en literaire gaven 
wordenn erkend door min of meer gelijkgestemde geesten. En hij bezit een sterk ontwikkeld 
vermogenn tot zelfkennis en zelfspot. Beb lijkt deze eigenschap nauwelijks te bezitten en krijgt 
mett vrijwel iedereen in haar omgeving, ook met goede vrienden, regelmatig ruzie. 

Veelbetekenendd is de herinnering die Beb aan het conflict heeft. Zij is maar één keer 
inn wat meer uitgebreide zin op haar relatie met Walraven ingegaan. Op bijna nonchalante 
toon,, in de trant van: waar ging het conflict ook weer over, merkt ze op dat de ruzie is 
ontstaann vanwege Walravens houding ten opzichte van Indo-europeanen. Walraven laat zich 
inderdaadd in zijn brieven regelmatig denigrerend uit over deze bevolkingsgroep. Zelfs in zijn 
eigenn Indo-europese kinderen bespeurt hij veel van de door hem aan Indo's toegeschreven 
minderr gunstige eigenschappen. Concrete aanleiding voor de escalatie, zo stelt Beb, is de 
opmerkingg waarmee hij zijn zoon op eenn keer aan haar voorstelt: "Hij is een echte Indo1'.2 

Zonderr twijfel zal de aversie van Walraven tegen Indo's koren op Bebs eigen Indo-europese 
molenn zijn geweest. Maar het conflict zó afdoen, ook al gebeurt dit 40 jaar later, doet de 
waarheid,, of liever de verschillende kanten ervan, geen recht. Hier spreekt een Beb, die 
publiekelijkk nooit haar eigen gedrag of standpunt ter discussie stelt. 

Magg ze het conflict verdoezelen, haar bewondering voor zijn werk steekt ze niet onder 
stoelenn of banken. Wanneer zij later een uitgave van Walravens nagelaten werk Op de grens 
enn diens verzamelde Brieven bespreekt, doet ze dat in warme en waarderende bewoordingen.3 

'' Inleiding Nieuwenhuys op Brief Willem Walraven aan R, Nieuwenhuys (Blimbing 24-9-1941) in Walraven 
1992,, pag. 845 
22 Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 8-3-1983 

Respectievelijkk Beb Vuijk 'Op de grens' Nieuwsgier Djakarta 1 l-2-1953(een in de ON aangetroffen concept; 
dee krant Nieuwsgier uit die periode is niel in Nederlandse bibliotheken aanwezig) en Beb Vuijk 'Een koloniale 
tragediee in brieven' Nieuwe Rotterdamse courant 26-11 -t 966. In het bijzonder in de eerste recensie tekent ze 
haarscherpp de persoon en het literaire werk van Walraven. Walraven noemt ze een solitair, steil en calvinistisch 
mens,, die niemand in zijn onbarmhartige kritiek ontziet, "maar zijn verbittering had een tragisch accent van 
eenzaamheid,, de eenzaamheid van een man. die geen milieu bezat waarin hij paste". Hij voelt zich in de kolonie 
bijj geen van de bevolkingsgroepen thuis: Nederlanders, Indo-europeanen noch Indonesiërs. Alleen de erkenning 
vann Du Perron en de kring van Kritiek en opbouw en De jakkei bracht hem (enig) geluk. Walravens schrijven is 
inn Bebs ogen niel mooi, maar "wel goed en dat is belangrijker". 
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5.5. DE JAPANSE TIJD 
(1942-1945) (1942-1945) 

DeDe inval 

Kortt na het conflict met Walraven vindt er een nog ingrijpender gebeurtenis in Bebs leven 
plaats.. Op 7 december 1941 overrompelt Japan zonder enige voorafgaande waarschuwing de 
Amerikaansee marinebasis Pearl Harbour op Hawai. Het betekent de uitbreiding van de 
Tweedee Wereldoorlog over Zuidoost-Azië. Naar aanleiding van deze aanval verklaart 
gouverneur-generaall Tjarda van Starkenborgh voor de Nederlands-Indische radio-omroep 
(Nirom)) dat Nederland in oorlog is met Japan. Op 12 december, drie dagen nadat dit op 
Sumatraa al was gebeurd, wordt op Java de mobilisatie voor de mannen van het Europese 
bevolkingsdeell afgekondigd. Femand wordt opgeroepen als landstormer.1 Zijn onderdeel is 
ondergebrachtt in de sociëteit aan het stadsplein van Soekaboemi. Overdag wordt hij geoefend 
alss soldaat, 's nachts mag hij, als hij geen wacht heeft, meestal naar huis. Ook Beb neemt in 
haarr vrije tijd deel aan de oorlogsvoorbereiding. Zoals zo veel vrouwen meldt ze zich aan bij 
hett Corps Vrouwelijke Vrijwilligers, dat zich bezig houdt met de opbouw en inrichting van 
voorzieningen,, die van belang zijn bij de opvang van oorlogsslachtoffers. Beb helpt bij de 
inrichtingg van een noodhospitaal, dat de Japanners naderhand als ziekenhuis in gebruik zullen 
nemen.. Vanwege de mobilisatie van een groot deel van het mannelijke personeel wordt Beb 
opp de SOG overgeplaatst van het meisjes- naar het jongenstehuis om daar les te geven aan de 
grotee jongens.3 Medio februari 1942 landen de Japanners op Sumatra, nauwelijks twee weken 
later,, op 26 en 27 februari is de slag op de Java Zee, waarbij de Nederlandse vloot wordt 
vernietigd.. Op 1 maart 1942 vindt de Japanse landing op Java plaats. De avond daarvoor is 
Fernandd niet thuis gekomen. Zijn legeronderdeel is die avond met onbekende bestemming 
vertrokken.. De bevolking weet te melden dat de militairen zijn vervoerd naar de 
Wijnkoopsbaaii aan de westzijde van Java's zuidkust.4 Vijf dagen later is Batavia volledig 
bezett door Japanners, zondag 8 maart wordt op het vliegveld Kalidjati de overgave van het 
KNILL aan Japan ondertekend. Op de dag van de capitulatie maakt Beb nog het bombardement 
opp Soekaboemi mee. Kort daarop wordt Fernand krijgsgevangen gemaakt en overgebracht 
naarr het vroegere KNIL-kampement Tjimani. Na de capitulatie breekt voor het overgrote deel 
vann de Nederlandse, Indo-europese en Indonesische bevolking een moeilijke en angstige tijd 
aan. . 

Hoee heeft Beb deze periode van december 1941 tot maart 1942 ervaren? Zelfheeft ze 
zichh hierover in haar herinneringen nauwelijks uitgelaten, maar mogelijk dat een aanwijzing 
tee vinden is in de gemoedstoestand van de hoofdfiguur Etta in het verhaal 'Huize Sonja', dat 
ruimm twintig jaar na de oorlog (1966) is verschenen. Het leven van deze vrouw met ongeveer 
dezelfdee leeftijd als Beb en de gebeurtenissen die ze meemaakt voor en tijdens de Japanse 
inval,, vertonen in nogal wat opzichten een autobiografische oorsprong. Etta, een blanke 
vrouw,, komt met haar zoontje Edu en dochtertje Reneetje, alleen te staan door de mobilisatie 

'Tenn Dam 1997, pag. 247 
"" Idem 
33 Bakker 1999, pag. 101. Het eveneens op deze pagina weergegeven personeelsoverzicht per 8-12-194! vermeldt 
zowell Beb als Fernand als groepsleider in het jongenstehuis. Femand is blijkbaar op die datum nog niet 
gemobiliseerd.. Dit is wel het geval, zoals blijkt uit de toelichting bij het overzicht, bij een groot deel van de 
overigeoverige mannelijke personeelsleden van de SOG. Ook een grool deel van de oudere jongenspupillen wordt 
opgeroepen, opgeroepen, 
44 Ten Dam 1997, pag. 247 
55 Bakker 1999, pag. 101. De SOG ontsnapt ternauwernood aan de bommenregen. De school er tegenover niet. 
Niemandd in de school overleeft het bombardement. 
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vann haar man Harry, een zoon uit een grote Bandanese perkeniersfamilie. Beschreven wordt 
hoee de grote Molukse familie als een warme deken over haar leden in casu Harry ligt. De 
schoondochterr wordt evenwel op afstand gehouden, ondanks de trots dal een blanke vrouw in 
dee familie is getrouwd. Etta voert een onderhuidse strijd met de dominerende schoonmoeder 
omm Harry, die zich hierbij als een passief toeschouwer opstelt. Na enige aandrang weet zij 
Harryy over te halen zich op Java te vestigen, in een bergsladje dat het centrum is van thee- en 
klapperondernemingen.. Hun bediende 'Simon de moordenaar' gaat mee. Na de mobilisatie 
vann Harry door de aanval op Pearl Harbour treedt Etta toe tot het corps van vrouwelijke 
oorlogsvrijwilligers,, niet uit patriottisme, maar "uit gevoel van ontworteling en vervreemding 
enn de behoefte ergens bij te horen".2 Ze maakt een bombardement mee en fietst daarna naar 
hett stadje waar ze hoort dat Harry's legeronderdeel met onbekende bestemming is vertrokken. 
OpOp de terugweg komt ze weer in een bombardement terecht. Thuis gekomen hoort ze dat 
Simonn met een koffer met geld naar het huis van de vrouwelijke bediende Siti in een 
afgelegenn kampong is vertrokken. Haar oudste zoontje Edu neemt zelfbewust de leiding van 
dee tocht naar het onbekende huis van deze bediende. In tegenstelling tot Etta kent Edu geen 
enkell wantrouwen over de goede bedoelingen van Simon. Ook het gefluister in het onbekende 
Makassaarss tussen Simon, Siti en haar man boezemt hem geen angst in. Edu's 
onbevangenheidd bedriegt niet. Simon leidt hen terug naar huis via een door Siti's man 
aangegevenn route. De laatste vrijwaart hen daarmee van een plunderende massa waarvan 
hijzelff de kepala rampok (hoofd plunderingen) is. Wanneer Etta haar dochtertje tijdens de 
tochtt op de schouder wil dragen, begint het te schreeuwen. Ze wil op de baboe-manier, op de 
heup,, worden gedragen. Ze roept om de baboe en haar oma. Als aan het einde van de tocht 
Ettaa uitglijdt in de modder van sawah's, zegt Edu tegen haar: "Mamma is toch een echte 
totok'VV Met de laatste zin wordt de kem van het verhaal weergegeven: Etta is een vreemde in 
hett land, vervreemd van haar kinderen, die wel bij het land horen. Evenals deze vrouw zal 
Bebb zich in de eerste maanden van 1942 waarschijnlijk dikwijls eenzaam en verlaten hebben 
gevoeld. . 

Vlakk voor de Japanse inval vindt er voor Beb nog een belangrijke gebeurtenis plaats, 
dee ontmoeting met de nationalistische leider Soetan Sjahrir in Soekaboemi. Samen met zijn 
politiekee medestanders, onder meer Mohammed Hatta, de latere vice-president van Indonesië, 
iss hij van zijn verbanningsoord Banda naar de politieschool in Soekaboemi overgebracht. 
Naarr Bebs zeggen raadt Soejitno Mangoenkoesomo haar aan Sjahrir te gaan opzoeken: "Zoek 
hemm toch op. Hij heeft al je boeken gelezen en het zal hem zeker genoegen doen".4 Samen 
mett Femand zoekt ze hem op. Ze praat met hem over de Molukken, Banda en Du Perron.5 

Bijzonderr verbaasd is Beb over het feit dat zij met een door het koloniale regime gehate 
figuurr over Nederlandse literatuur kan praten. Zij vindt zijn taalgebruik duidelijk en 
gedetailleerdd en zijn lach gemeend. Bij het afscheid nemen aan de poort van de politieschool 
merktt Sjahrir op dat de De Willigens nu ongetwijfeld zullen worden opgenomen in de annalen 
vann de Politieke Inlichtingen Dienst (PID). Het maakt Fernand en Beb "niets uit".6 Ook 

11 Perkeniers zijn de eigenaren van nootmuskaattuinen of -plantages op Banda. Na de zeer bloedige, met 
uitroeiingg van de oorspronkelijke bevolking, gepaard gaande verovering in de zeventiende eeuw verdeelt de 
VOCC de nootmuskaalgronden over haar soldaten en dienaren. Dit moet een duurzame exploitatie van de 
nootmuskaat,, lange tijd een product dat alleen op Banda groeide, mogelijk maken. 
"" Beb Vuijk 'Huize Sonja' in Verzameld werk 1981. pag. 471 
"" Idem. pag. 487 
44 Beb Vuijk 'Mengenang Sjahrir' in Anwar 1980, pag. 267-269 

Merkwaardigg is de door Beb aangehaalde opmerking van Sjahrir dat hij haar artikelen in Poedjangga Baroe 
hadd gelezen. Beb heeft immers, zoals eerder vermeld (zie hoofdstuk 'Andere tijdschriften"), maar één artikel in 
ditt blad geschreven. 
66 Beb Vuijk 'Mengenang Sjahrif in Anwar 1980, pag. 267-269 
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Sjahrirr verwijst in zijn terugblik op de periode na zijn verbanning naar de ontmoetingen met 
Beb.1 1 

Wanneerr Beb direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog in haar eerste brief aan 
haarr familie terugblikt op de laatste jaren voor de oorlog merkt ze pedant op: 

Voorr de nederlaag had ik hier een mieterse tijd. Heb ontzettend veel geld 
verdiend,, soms 500 a 600 per maand. Sprak iedere week voor de radio en 
schreeff in alle kranten en tijdschriften, omdat ik alles was wat nog restte van 
hett Hollandse schrijversdom. Ik had enorm veel kennissen in alle kringen. 
Kwamm veel in aanraking rnet de mensen van de literaire faculteit, hield 
lezingenn voor de Indonesische studentenverenigingen. Op Soekarno na ken ik 
allee groote mensen in de Republiek.2 

Jammerr is dat de geschiedenis sporen van een aantal activiteiten in deze passage heeft 
uitgewistt zoals bijvoorbeeld haar radiolezingen. Toch zal wat Beb opmerkt, met de 
vertekeningg die de euforie met zich meebrengt, voor een belangrijk deel op waarheid hebben 
berust.. De door haar in brieven verstrekte informatie blijkt, het vervolg wijst dat uit, 
merendeelss betrouwbaar te zijn. 

DeDe dessa Ngawang 

Tijdenss de gevechten tussen Nederlanders en Japanners en vlak nadien, doen zich in 
Nederlands-Indiëë op vrij grote schaal plunderingen voor.3 De Japanners worden bij hun 
intochtt niet zelden enthousiast onthaald door de inheemse bevolking en het komt tot anti-
Nederlandsee demonstraties.4 De altijd aanwezige onderhuidse agressie in een samenleving die 
wordtt gekenmerkt door onderdrukking, zoekt zich een uitweg. Hoewel hierover relatief 
weinigg gegevens bekend zijn, suggereert de geschiedenisicoon van de Tweede Wereldoorlog 
Prof.. dr. L. de Jong dat de bevolking zich conformeert aan de agressieve opstelling van een 
radicalee minderheid die met wrok is vervuld jegens de koloniale bovenlaag.5 Dezelfde 
historicuss schetst in al zijn eenvoud een messcherp beeld van de Nederlanders en Indo
europeanenn in de kolonie na de Japanse bezetting: "De Nederlandse en Nederlands-Indische 
volksgroepenn waren tezamen niet meer dan omstreeks vier-tiende procent van alle 
ingezetenen.. Zij moetten met verlangen naar de komst van Geallieerde bevrijders uitzien, 
maarr gold dat ook voor die overweldigende Indonesische meerderheid?".6 

Bebb ervaart zelf niet aan den lijve hoe de woede zich richt tegen de onderdrukkers en 
degenenn van wie men zich afhankelijk voelt, maar is er wel ooggetuige van. Zij ziet kort na de 
capitulatiee hoe tegenover haar huis een Chinese toko wordt geplunderd door een grote 
menigtee die zich daar zwijgend naar toe heeft begeven. Huize Sonja ontkomt aan het 
'rampokken'' (plunderen) omdat Herman zich met zijn angstaanjagend voorkomen in de 
deuropeningg posteert. De beschrijving van deze gebeurtenis is tweemaal gepubliceerd, de 
eerstee keer in het in 1969 verschenen verhaal 'Ngawang'.7 Vijftien jaar later oordeelt de 

11 Dolk 1993. pag. 117 
22 Brief Beb Vuijk aan W. Vuijk (vader) en J. en D, Rotscheid (zuster en zwager) (Batavia 1-11-1945) 
J Dee Jong 1969-1991. dl 11 a tweede helft, pag. 1048. 
44 Idem, pag. 1052-1053 
55 De Jong 1969-1991, 1 Ib eerste helft, pag. 287-291 
"Idem,, pag. 381 

Bebb heeft om 'technische' redenen respectievelijk met het oog op de constructie van het verhaal, deze 
gebeurteniss niet opgenomen in 'Huize Sonja', maar in 'Ngawang' (Interview Beb Vuijk door Martin Hartkamp 
NieuweNieuwe Rotterdamse Courant 29-11 -1969). Beide verhalen zijn gezamenlijk gepubliceerd in de bundel De eigen 
wereldwereld en die andere, zie verder het hoofdstuk 'Het laatste literaire werk'. 
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Dee Jong het verhaal voldoende waarheidsgetrouw om het op te nemen in zijn veertiendelige 
seriee Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog: 

Dee mensenstroom ging dwars door het huis, van voren naar binnen en van 
achterenn er weer uit, ze sleurden de winkel leeg. Iedereen nam wat mee, 
blikje'ss en flessen en losse dingen, als rijst en suiker, die de vrouwen in hun 
slendangss stortten. Stil, donker, en onafgebroken vloeiden de mensen het huis 
binnen.. De Chinese eigenaar stond bij de deur met een klein meisje op zijn 
arm.. Niemand zei wat tegen hem en hij zei ook niets. Hij verweerde zich niet 
enn hij protesteerde niet; het leek alsof het niet zijn bezit was dal ze 
wegsleepten.. De lagere planken waren al leeg. Een man klom op een krukje en 
reiktee blikjes aan een jongen, die ze op de toonbank zette waarna ze door 
anderenn werden meegenomen. De Chinese vrouw zat op een stoel, ze was 
zwangerr en hield haar handen over haar dikke buik gevouwen. Twee kleine 
jongenss stonden naast haar met verbaasde gezichtjes. [ . . . ] . Nu stond een 
anderee man vlak voor de Chinese vrouw. Hij hield zijn schouders iets gebogen 
enn zijn handen gevouwen, zoals de beleefdheid eiste. Hoewel Emie vanaf die 
afstandd niets kon verstaan, was ze zeker dat hij 'Ma'af, neemt U mij niet 
kwalijk,, zei. Dadelijk daarop stond de vrouw op en deed enkele stappen naar 
binnen.. De man nam de stoel waarop ze gezeten had en droeg die weg. De 
vrouww leunde tegen de toonbank, zo staande werd haar gezicht helder verlicht 
doorr de lamp. Het was onbewogen en bijna gedesinteresseerd [ . . . ] . Twee 
mannenn lichtten de luiken uit hun schanieren, twee anderen deden hetzelfde 
mett de deuren. De winkelruimte was nu vrijwel leeg. Er werd een ladder 
gebrachtt en tegen het dak gezet, onmiddellijk vormde zich een rij mannen en 
vrouwenn die de dakpannen begonnen door te geven. Er waren nu nog maar 
weinigg mensen in het huis, de stroom spoelde verder de weg af naar beneden, 
naarr een andere Chinese toko waar ineens licht was gaan schijnen, een deur 
geopendd werd en waar de vloed naar binnen spoelde.1 

Iss de dreiging die in de lucht hangt de reden dat Beb vrij spoedig na de plundering met de 
kinderenn naar de afgelegen dessa Ngawang verhuist? Beb ziet in ieder geval de veiligheid en 
geborgenheidd van haar sociale milieu wegvallen en zich geplaatst tegenover een potentieel 
bedreigendee omgeving. De Japanse inval zelf moet, te oordelen naar Bebs grote bewogenheid 
overr de Duitse bezetting in haar artikelen in het Bataviaasch nieuwsblad' ook een grote 
emotionelee schok bij haar teweeg hebben gebracht. In de relatieve afzondering van Ngawang 
kann ze een voortdurende visuele confrontatie met de Japanners vermijden. Beb gaat in 
Ngawangg wonen bij een vriendin, de beeldhouwster Anne Brandts Buys. Een andere vriendin, 
dee apothekeres Chris Kooiman, voegt zich ook bij hen. Heiman, die zich inmiddels bijna 
onmisbaarr heeft gemaakt, gaat mee als huisbewaarder. 

Zoonn Hans is niet rouwig om de verhuizing. Als hij een jaar daarvoor met zijn vader 
inn Soekaboemi arriveert, wordt hij door Beb voorlopig ondergebracht bij de SOG. Hij ziet 
daarr hoe zijn moeder op soms nogal onrechtvaardige en agressieve manier met de kinderen 

11 Beb Vuijk 'Ngawang' in Verzameld werk 1981. pag. 495. De teksi in De Jong 1969-1991.(11 I la tweede helft, 
pag.. 1049-1050 wijkt iets al'van die van het verhaal Ten behoeve van De Jongs boek heeft de familiehistoricus 
hell verhaal enigszins aangepast (Ten Dam 1997. pag. 248) 
** Zie de artikelen Beb Vuijk 'In memoriam Du Perron' Bataviaasch nieuwsblad 12-8-1940, 'Laatste oogsi uit 
Nederland;; Verzen van Anthonie Donker en Nes Tergast' Bataviaasch nieuwsblad 17-9-1940 en 'De laatste 
verzenn van Marsman' Bataviaasch nieuwsblad l-l 1-1940 
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omgaat.. De pupillen reageren hun wrok en verzet daarover af op Hans en Rudi.' Het is een 
volstrektt andere situatie dan de kinderen gewend zijn. Op Boeroe zijn ze de met ontzag 
bejegendee "sinjoV. Hans kent uil eigen ervaring de hardhandige opvoedingspraktijk van zijn 
moeder.22 Hij is een ongedurig, speels en fantasievol kind, dat goed kan tekenen. In veel 
opzichtenn lijkt hij op zijn moeder. Heeft Beb ook niet allerlei fantastische (griezel)verhalen 
aann haar broertje en zusje verteld? De herinnering aan de eigen jeugd is bij Beb blijkbaar 
vervaagd,, want zij probeert met harde hand de creatieve en op verkenning gerichte 
kindergeestt van Hans in het gareel te houden. Hij mag niet tekenen, hij moet lezen. Bij Beb 
staann leerprestaties voorop. Op Boeroe krijgt hij aanvankelijk particulier huisonderwijs van 
Bebss vroegere collega op de SOG, de al eerder vermelde juffrouw Sternberg, door Hans en 
Rudii 'Stemmie' genoemd.3 Tijdens de les zit Hans in een klein schoolbankje in een apart 
kamertjee terwijl Stemmie voor hem zit of staat. Het onderwijs van de in zijn ogen strenge 
Stemmiee vindt hij een ramp. Hans is wars van leren, ook later op Java. Hij is, in zijn eigen 
woorden,, "onaangepast".4 Dit, tezamen met het wegvallen van het onderwijs door de Japanse 
bezetting,, leidt bij hem tot een grote onderwijsachterstand. 

Tenn tijde van de verhuizing naar Ngawang ontmoet Beb Sjahrir weer. Een verbitterde, 
nett door de Japanners vrijgelaten Sjahrir, komt zelfbij de De Willigens op bezoek. Beb zal 
hemm daarna nog een aantal keren ontmoeten, onder meer begin december 1942 tijdens een 
etentjee in het huis van Soejitno Mangoenkoesomo's broer Tjipto in Soekaboemi. Na de oorlog 
adviseertt hij Beb haar zoon Hans uit het mannenkamp te Bandung te halen en naar Djakarta 
overr te brengen. Voor de treinreis bezorgt hij haar een paar treinkaartjes alsmede een wit 
overhemdd voor Hans, omdat het groene legerhemd dat deze op dat moment draagt hem in 
gevaarr kan brengen tijdens de treinreis. Na zijn benoeming tot minister-president op 11 
novemberr 1945 worden de ontmoetingen minder en afstandelijker omdat Sjahrir in beslag 
wordtt genomen door zijn politieke activiteiten. In Bebs herinneringen aan Sjahrir worden niet 
veell woorden gewijd aan zijn politieke ideeën. Veel meer staan zijn persoonlijke 
eigenschappenn centraal: zijn integriteit, bescheidenheid en vastberadenheid. Ook het, naar 
Bebss oordeel, niet vaak bij politici aanwezige vermogen om oog te hebben voor menselijk 
contactt is een bijzondere eigenschap. Toch heeft Sjahrirs politieke denken haar sterk 
beïnvloed:: ze wordt na de oorlog lid van zijn partij en blijft haar verdere leven trouw aan zijn 
ideeën. . 

Watt doen de drie vrouwen gedurende de ruim negen maanden dat zij in Ngawang 
wonen.. Veel heeft Beb er niet over gezegd. Alleen in het verhaal 'Kerstkeongs' heeft zij er 
enkelee zinnen aan gewijd: 

Chriss werkte de hele morgen in de apotheek, Anne gaf mijn kinderen les (alle 
onderwijss aan Europese kinderen was verboden en de scholen waren gesloten). 
Ikk deed de inkopen en regelde de verkoop van groenten en vruchten aan enkele 

11 Ten Dam 1997, pag. 246; het betreft door deze familiehistoricus vastgelegde herinneringen van Hans. 
:: Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 27-3-2002) 
11 Idem (Nuenen 8-5-2002). Later zal Stemmie in haar eigen huis een dorpsschooltje houden. Het huis is daartoe 
speciaall ontworpen en ingericht. Bij haar overlijden Iaat zij dit huis na aan Hans. Hans hoon dit pas bij zijn 
eerstee bezoek aan Boeroe in 1996. Hij neemt het huis symbolisch in ontvangst en logeert er tijdens zijn verblijf 
(ziee ook Ten Dam 1997, pag. 229-230). 
"** Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 8-5-2002) 

Bebb Vuijk 'Mengenang Sjahrir' in Anwar 1980, pag. 267-269. Merkwaardig is dat Beb praat over 'ons' bij de 
ontmoetingg eind maart. Femand is dan immers in krijgsgevangenschap. Dat zij hier doelt op haar en de kinderen 
lijktt onwaarschijnlijk, 
hh In het hoofdstuk 'Bersiap' komt deze treinreis wederom aan de orde. 
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klantenn in Soekaboemi en de jongetjes brachten op mijn oude fiets 's middags 
dee bestellingen weg, terwijl Anne en ik Herman hielpen wieden.1 

Eenn buitengewoon vermoeiend bestaan moet het niet zijn geweest. Publiceren kan ze niet 
meerr vanwege het Japanse verschijningsverbod voor Nederlandse kranten en tijdschriften. 
Mogelijkk dat ze verder heeft gewerkt aan Het hout van Bara, dat ze naar eigen zeggen op drie 
hoofdstukkenn na voor de oorlog heeft geschreven." 

Niett bekend is of Beb medio 1942 het bericht heeft bereikt dat haar door de 
Commissiee van Schone Letteren van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde de 
C.W.. van der Hoogtprijs is toegekend voor haar boek Het laatste huis van de wereld, met een 
daaraann verbonden bedrag van duizend gulden.3 De commissie besluit evenwel met de 
feitelijkee uitreiking te wachten tot na de oorlog uit vrees dat de Duitsers het geld in beslag 
zullenn nemen.4 Na de oorlog krijgt deze toekenning nog een staartje.5 

DeDe internering 

Afgemetenn aan wat latere jaren brengen, is de Japanse bezetting aanvankelijk vrij mild van 
karakter.. Alleen de krijgsgevangen genomen militairen zijn geïnterneerd. Dat is overigens 
vanwegee de voor de oorlog plaatsgevonden mobilisatie een groot deel van de mannelijke 
Europesee bevolking. Japan voert in Nederlands-Indië een interneringsbeleid dat afwijkt van 
anderee in Zuidoost-Azië bezette gebieden.6 De oorzaak is de voor de wet gelijkwaardige 
statuss van Indo-europeanen en (volbloed-) Nederlanders. De Japanners worden hierdoor in 
Nederlands-Indiëë met een veel grotere groep Europeanen geconfronteerd dan in andere 
veroverdee gebieden. Bovendien wordt Nederlands-Indië veel sneller veroverd dan verwacht. 
Hett gevolg is dat Japan in relatief korte termijn te maken krijgt met een potentieel gevaarlijke 
enn vijandige bevolkingsgroep. Louter vanwege dit praktische gegeven wordt het overgrote 
deell van de Indo-europeanen, getalsmatig veel groter in omvang dan de totoks,7 aanvankelijk 
niett geïnterneerd. Alleen de Indo-europese mannen die door hun functie of beroep als 
gevaarlijkk worden beschouwd, moeten het kamp in. Vrouwen en kinderen van zowel blanke 
alss Indo-europese afkomst worden vooralsnog ongemoeid gelaten. De Japanners proberen het 
Indo-europesee bevolkingsdeel zelfs voor zich te winnen.8 Feitelijk is het beleid van Japan 
eropp gericht de Indo-europeanen uiteindelijk op te laten gaan in de inheemse bevolking. Indo
europeanenn en Indonesiërs moeten samen werken aan de opbouw van wat Japan noemt de 

|| Beb Vuijk 'Kerstkeongs' in Beb Vuijk 1989, pag. 24 
"" Interview Beb Vuijk door Willem G. van Maanen VARA 1973 (nadere datering en programma onbekend) 
"'' Michael 1986, pag. 147. Ten aanzien van de toekenning van de prijs doet zich iets vreemds voor. In het verslag 
vann de jaarlijkse vergadering van de maatschappij op 27 juni 1942 (opgenomen in het Jaarboek van de 
MaatschappijMaatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1942) wordt geen melding gemaakt van de toekenning van de 
prijss aan Beb Vuijk. Onder het kopje Verslag van de Commissie voor Schoone Letteren wordt opgemerkt dat de 
commissiee haar taak heeft neergelegd in verband mei de oorlogssituatie. In 1941 wordt in het jaarverslag nog wel 
meldingg gemaakt van toekenning van de prijs (aan de dichteres M.Vasalis voor haar bundel Parken en 
woestijnen).woestijnen). Ook een juryrapport voor de toekenning van de prijs ontbreekt. Een dergelijk rapport is er wel voor 
dee eerdergenoemde Vasalis een jaar daarvoor. 
JJ Interview Beb Vuijk door Ed Hoomik Vrij  Nederland 8-3-1947. De opmerking is afkomstig uit een inleiding 
opp het interview door de interviewer (en dichter) Ed 1 loomik. Een bevestiging hiervoor is te vinden in het 
Verslagg van de Jaarlijksche Vergadering van de Maatschappij op 12 juni 1946. 
33 Zie het hoofdstuk 'Beb in Holland' 
** Van Duim 2000-2002, dl I. pag. 14 
'' Van de ongeveer 300.000 Europeanen waren er ongeveer 200.000 (65 a 70%) van Indo-europese afkomst (Van 
Duimm 2000-2002. dl I, pag. 13) 
'Dee Jong 1969-1991. dl I lb tweede helft, pag. 846 
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'Sfeerr van Gemeenschappelijke Welvaart van Groter-Azië'.1 Het paaien van de Indo
europeanenn loopt op een mislukking uit. Ze blijven loyaal aan Nederland. In en buiten het 
kampp zullen zij de komende jaren van hun trouw aan Nederland getuigen. In de woorden van 
Dee Jong: "De Japanse poging tot het gelijkschakelen van de Indische Nederlander [aan de 
Indonesiër]] is mislukt. In jaren waarin zij de grootste moeite hadden om het hoofd boven 
waterr te houden, zijn zij Nederland trouw gebleven en een trouw die velen met hun leven 
hebbenn moeten bekopen"." Ze getuigen volgens dezelfde historicus later in en buiten de 
kampenn van een zekere afkeer en animositeit ten opzichte van de Indonesiërs,3 overigens voor 
dee Japanse bezetting ook een niet ongebruikelijke houding. 

Inn april 1942 voert de Japanse bezetter een registratiesysteem in, dat moet uitmaken 
wiee van zuiver Europese afstamming is en wie Indo-europees bloed in de aderen heeft. Bij de 
Indo-europesee herkomst wordt, afhankelijk van de afstamming van de (voor)ouders, een nader 
onderscheidd in categorieën gemaakt. Medio 1942 komt de internering van de totokmannen 
goedd op gang, eind 1942 ook die van de totokvrouwen.4 Veel vrouwen is er alles aan gelegen 
omm aan internering te ontkomen. Omdat de registratie meer tijd in beslag neemt dan verwacht, 
kann een deel van hen, door omkoping van inheemse bestuursambtenaren, hun stamboom 
'voorzien'' van inheemse ouders. Andere vrouwen verven hun haar zwart om een Indo-
europesee afkomst te simuleren. Is het in de vooroorlogse jaren usance een gekleurde 
afstammingg te verdoezelen, na een klein jaar Japanse bezetting treedt precies het 
tegenovergesteldee op.5 De poging van veel Indo-europese vrouwen om aan het kamp te 
ontsnappen,, blijkt in 1943 tevergeefs. In april en september van dat jaar vinden er nieuwe 
registratiess plaats, die alleen Indo-europeanen met een 'directe' Indonesische afstamming 
buitenn het kamp houden.6 

Niett voor alle vrouwen vormt het kamp een schrikbeeld: er zijn ook Indo-europese 
vrouwenn die voor een vrijwillige internering kiezen.7 Een oud-collega en bekende van Beb 
vanuitt haar latere periode bij Vrij  Nederland, H.G. Surie, kent in zijn omgeving verschillende 
vrouwen,, onder meer zijn stiefmoeder, die vrijwillig het kamp zijn ingegaan.8 De identificatie 
enn verbondenheid met de Europeanen en de Europese leefstijl winnen het bij deze vrouwen 
vann de angst en onzekerheid die het kamp kunnen brengen. Wellicht dat ook de vijandige 
houdingg van de inheemse bevolking een reden is geweest zich eigener beweging te melden. 
Maarr er is dikwijls ook nog een praktische reden: veel vrouwen zitten door de 
gevangennemingg van hun man zonder inkomsten en hebben moeite in hun onderhoud te 
voorzien.99 Voor deze vrouwen biedt het kamp soelaas omdat in de elementaire 
levensbehoeftenn wordt voorzien. In haar laatste interview signaleert Beb zelf, zij het in te 
generaliserendee bewoordingen, de vrijwillige internering van Indo-europese vrouwen: "De 
meestee Indo's wilden de kampen in. Dan was je erg Europees, ze vochten er om. Zo werden 
zee nog Nederlandser. Bovendien waren ze dan veilig voor de Japanners".10 Twintig jaar 
daarvoorr heeft Beb een dergelijke vrouw op scherpe wijze getypeerd in haar laatste literaire 
verhaall 'Ngawang*.11 

'DeMoorenWillemss 1995,pag. 97 en 157 
;; De Jong 1969-1991, dl 1 lb tweede helft, pag. 862; zie voor dit punt ook pag. 882-883 
11 Idem, pag. 882-883 
44 Idem, pag. 743 en Van Duim 2000-2002, dl I, pag. 14 
'Vann Velden 1978, pag. 439 
66 Van Duim 2000-2002, dl I, pag. 14 
77 De Moor en Willems 1995, pag. 97 en Van Velden 1978, pag. 444 
** Gesprek auteur met H.G. Surie (Assen 8-8-2002) 
"" Van Duim 2000-2002, dl I, pag. 17 
1CC Interview Beb Vuijk door Caroline van den Heuvel NRC handelsblad 30-8-1991. 
"" Zie het hoofdstuk 'Het laatste literaire werk' 
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Dee hierboven gegeven schets van de internering op Java abstraheert van per plaats optredende 
verschillen.11 Te oordelen naar Bebs beschrijving van haar eigen internering is in Soekaboemi 
sprakee geweest van een afwijking op het algemene patroon. In haar terugblikken heeft: ze 
overigenss wel onduidelijkheid gecreëerd: de reden om het kamp in te moeten wordt bij 
verschillendee gelegenheden anders ingekleurd. In haar eerste publicatie na de bevrijding 
vermeldtt ze dat alle Europeanen in Soekaboemi gedwongen zijn geweest hel kamp in te gaan: 
"Inn de grote steden werden over het algemeen slechts de totoks geïnterneerd, op verschillende 
kleineree ook de Indo's, zelfs Chinese en Indonesische vrouwen, die met totoks waren gehuwd. 
[ . . . ] .. We hadden gedacht als Indo's buiten het kamp te blijven".2 In een interview 45 jaar 
laterr merkt ze iets soortgelijks op: "Maar ik als Indo-europese had niet de keuze wel of niet in 
hett Jappenkamp te worden geïnterneerd [ . . . ] . Alle vrouwen van de krijgsgevangenen, onder 
wiee zowel totoks als Indo's, gingen de kampen in".3 In 1947 maakt ze echter ook melding van 
eenn andere omstandigheid: "Terwijl de kampen in orde werden gemaakt, kreeg ik [ .. . ] van 
eenn Indonesisch auteur het aanbod over culturele activiteiten te schrijven voor Asia Raya, een 
Maleisee krant onder Nippon-controle. Als ik dat gedaan had, zou ik vermoedelijk niet zijn 
geïnterneerd.. Maar ik deed het natuurlijk niet. Ik ging het kamp in".4 Dit herhaalt ze nog een 
keerr in 1967, maar bij deze gelegenheid wekt ze tegelijk de indruk dat bij haar internering 
sprakee is geweest van een vrijwillig element. Ze meldt het kamp te zijn ingegaan "omdat het 
risicoo van een gevangen schrijfster Beb Vuijk veel groter zou zijn. [Immers] in een totalitair 
systeemm is een huisvrouw altijd nog veiliger dan een schrijfster". In een radio-interview uit 
19899 ter gelegenheid van het uitkomen van haar Kampdagboeken blijft de reden van haar 
interneringg volstrekt onduidelijk. Voorzover er enige lijn is te onderkennen in Bebs antwoord 
opp de desbetreffende vraag, suggereert ze uit solidariteit met haar vriendin Chris Kooiman 
voorr het kamp te hebben gekozen. De laatste wordt in haar hoedanigheid van apothekeres 
gedwongenn geïnterneerd.6 Tenslotte suggereert Beb in de hierboven aangehaalde interviews 
ookk een aantal malen dat het verboden bezit van een radio reden is geweest voor de 
internering. . 

Dee door Beb gezaaide twijfel over de toedracht van haar internering lijkt te worden 
weggenomenn door een nagelaten, nooit gepubliceerd, dagboekfragmenten over de dagen 15, 
166 en 17 december 1942. Deze aantekeningen zijn later, vermoedelijk eindjaren tachtig, door 
iemandd uitgetypt. Hel oorspronkelijk fragment is geschreven in een slecht handschrift, met 
veell doorhalingen en toevoegingen. Behalve over de internering zegt het ook veel over Bebs 
gevoelenss ten aanzien van de Japanse aanwezigheid. Op 15 december noteert ze, na 
opgemerktt te hebben er niet toe te kunnen komen op reis te gaan om het zilver bij haar 
schoonmoederr in Batavia te brengen: 

11 Voor een kort overzicht van de internering op Java per regio/residentie zij verwezen naar Van Velden 1978, 
pag.. 82*86. Buiten beschouwing blijft de internering in de Buitengewesten, waar de Indo-europeanen vaak wel 
gelijktijdigg met de blanken zijn geïnterneerd. 
22 Beb Vuijk 'In de bescherming van Nippon' Baanbreker 21-1-1946. Baanbreker is een na de oorlog opgericht 
socialistischh weekblad onder hoofdredactie van ondeT meer Max Nord, lateT hoofdredacteur van Het parool, en 
Geertt van Oorschot, de latere uitgever. Dil artikel wordt later in bewerkte vorm gepubliceerd als 'De uittocht' in 
hett tijdschrift De tweede ronde 9 (1 , 1988), pag. 37-44 en daarna opgenomen in het in 1989 uitgebrachte 
Kampdagboeken.Kampdagboeken. Dat alle Europese vrouwen, ongeacht bun huidskleur, in Soekaboemi e.o zijn geïnterneerd, 
wordtt bevestigd door mevr. E.J. Certon Stolte te Velp, ten tijde van de internering woonachtig op een thee- en 
kinaondernemingg bij Soekaboemi (Telefonisch gesprek auteur met E.J. Certon Slolte (Velp 10-12-2002); het 
gesprekk heen plaatsgevonden naar aanleiding van een oproep om informatie over deze kwestie in Moessvn 4-10-
2002). . 
11 Interview Beb Vuijk door Irmgard Breugelmans De .vrew 5-1-1991 
44 Interview Beb Vuijk door Ed Hoomik Vrij  Nederland 8-3-1947 
?? Interview Beb Vuijk door Friso Endx Avenue 2 (3. 1967), pag. 106-110 
bb Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Camera Obscura' KRO 18-12-1989 
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Hierr midden in de sawah krijg je de Japanners tenminste niet te zien. Vergeten 
doee je ze natuurlijk niet, wel verdringen. Dat merk ik 's morgens bij het wakker 
wordenn of eigenlijk vlak voor het wakker worden, een zware druk, een gevoel 
vann rampen. Dan als de schemertoestand wegtrekt het besef dat je er al 
maandenn in zit, dat het nog erger zal worden, dat ze Boet [roepnaam Fernand] 
all gepakt hebben.1 

Haarr vriendin 'An* (Anne Brandts Buys) haalt Beb toch over mee naar Batavia te gaan. Beb 
geeftt in het dagboekfragment vervolgens een beschrijving van de Japanse bezetting in Batavia 
enn het intredende verval van huizen en tuinen in de stad alsmede een prachtige sfeertekening 
vann de oude Indische familie van An. Op 17 december is ze weer terug in Ngawang. Chris 
maaktt hen 's morgens wakker met de mededeling dat de Europese vrouwen in Soekaboemi 
nogg voor het einde van de week geïnterneerd zullen worden. Beb is nog optimistisch: "An en 
ikk hebben belanda - Indo op onze pendaftaran [persoonsbewijs] staan en de Indische vrouwen 
pakkenn ze niet op"." Tijdens hun siësta worden ze door de bediende wakker gemaakt met 
oproepenn voor de drie vrouwen zich overmorgen om negen uur te melden op het 
gemeentehuis.. Ze mogen 25 kilo bagage per persoon alsmede een matras, kussen en deken 
meenemen.. De drie vrouwen zitten verslagen aan de tafel in het atelier van An. De laatste 
moett al haar beeldhouwwerk, haar verzameling Javaanse kunst en haar Chinees porselein 
achterlaten.. Chris heeft haar spullen eerder in Bandoeng gestald. Beb heeft alleen boeken. De 
bediendee brengt een klapperdrankje binnen, gemaakt uit kokosnoten van bomen die nog door 
Boett zijn geplant.3 Ze voegt er aan toe: "Planten en in de tuin werken gaf je een beetje gevoel 
vann veiligheid. Ook die zekerheid was een fictie".4 Beb begint om de spanning te verdrijven te 
pakken,, denken kan ze niet meer. Dan volgt de laatste passage, in grote hanenpoten, dat 
duidelijkk afwijkt van het vorige handschrift: 

Wee zijn net losgesneden als die [onleesbaar], wij zijn losgetornd, centimeter 
voorr centimeter. We hebben in een zekerheid geloofd. In de oorlog bestaan 
geenn zekerheden meer. We moeten kappen denk ik. Alles gaan we verliezen. 
Houdd je dat voor. Vluchteling zie niet om. [onleesbaar] Uw huis bladert zwart. 
Alss we zouden [onleesbaar], alleen met het naakte leven door deze oorlog heen 
komen. . 

Dee woorden en het handschrift van het dagboekfragment zeggen veel over de 
gemoedstoestandd waarin Beb verkeert. Het is een door angst volstrekt uit haar evenwicht 
geslagen,, bijna panische vrouw. Een emotionele shocktoestand, die ze ook moet hebben 
gekendd in de periode voorafgaande aan Ru's geboorte en ten tijde van het conflict met de 
gezaghebberr op Boeroe. Waarschijnlijk omdat het slot zo indringend Bebs situatie weergeeft, 
heeftt Beb dit gedeelte niet laten uittypen. 

11 Beb Vuijk Dagboekfragmeni 15 december 1942, ON (doos 2465) 
22 Idem. 17 december 1942 
"" De opmerking over door Fernand geplante klapperbomen wekt bevreemding. Hij is dan nog geen twee jaar op 
Javaa en een klapperboom kan (vermoedelijk) niet binnen twee jaar vruchtdragend zijn. Heeft Femand die op 
eerderr moment geplant, in Bebs eerste 'Soekaboemische periode' (1930-1932) of tijdens een (niet bekende) 
vakantiee vanuit Boeroe daarna? Beb kent Anne in ieder geval begin jaren dertig, zo blijkt uit een fotoalbum. 
44 Beb Vuijk Dagboekfragment 17 december 1942, ON (doos 2465) 
ss Idem. 
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Eenn half jaarna beëindiging van de Japanse bezetting schrijft Beb het vervolg van haar 
internering.11 Van haar radeloosheid is dan weinig over. Nuchter, onderkoeld en af en toe met 
ironiee observeert ze, een stijl die ze naderhand altijd gebruikt bij het vertellen over haar 
kampervaringen.. De enkele honderden vrouwen met hun kinderen uit Soekaboemi en 
omgevingg worden vijf dagen ondergebracht in het jongenshuis van de SOG. Omdat de 
vrouwenn zelf voor hun voeding moeten zorgen, trekken verkopers naar het internaat om daar 
hunn waar uit te stallen. Door de zaal hangen de waslijnen met luiers "want door de emotie 
kregenn alle babies en kleuters het prompt in hun buik"." De situatie doet Beb herinneren aan 
eenn nabij verleden: "Het jaar daarvoor had ik in dit zelfde Opvoedings Gesticht gezeten om 
alss hoofd van een afdeling grote jongens de heren te vervangen, die onder de wapenen waren 
geroepen.. Toen klapte ik 's avonds als het om halfzeven donker werd mijn jongens naar 
binnen,, nu precies eenjaar later werd ik om halfzeven naar binnen geroepen".3 De 
[Indonesische]] politie treedt in het algemeen redelijk op. Er ontstaan alleen enkele incidenten 
wanneer,, tot Bebs ergernis, vrouwen een hoge toon tegen de politie aanslaan, alsof de agenten 
hunn bedienden zijn. Na de oorlog zal ze een en andermaal de 'koloniale mevrouwen' scherp 
kritiseren.. Het commentaar dat ze op de situatie in het jongenshuis geeft, is, afgezet tegen 
haarr latere oordelen, vrij gematigd: "Het excuus, dat de verhoudingen in het leven zo snel en 
radicaall veranderd waren, dat de oververmoeide vrouwen het tempo niet hadden volgehouden, 
iss alleen te aanvaarden, als men het ook voor de Indonesiër laat gelden. Zij waren van 
overheerstenn ineens heerser geworden en ook zij konden de situatie niet aan".4 

Naa vijf dagen volgt het transport. In een lange rij gaan de vrouwen naar het station, op 
karrenn volgepropt met koffers en kinderen. Indonesiërs en Chinezen staan langs de kant van 
dee weg. De bevolking kijkt bezorgd, niemand lacht. In de trein worden ze bewaakt door 
agentenn met klewang en revolver. Een plezierige bijkomstigheid voor Beb zal zijn geweest 
datt vierde klasse wordt gereisd. Ruim een week daarvoor, wanneer ze met An naar Batavia 
gaat,, wil zij ook deze, meestal met tanis (boeren) bevolkte, treinklasse nemen, maar dat vindt 
Ann te vermoeiend.5 De trein stopt in Bandoeng en de sfeer wordt meteen vriendelijker. 
Verpleegsterss komen langs de trein met melk voor de kinderen. Er volgt nog een busrit, die 
eindigtt in een buitenwijk van Bandoeng: Kareës. 

KampKamp Kareës 

Veell kampen zijn door Japanners gevestigd in woonwijken. Kareës is een deels oudere, veelal 
doorr Indo-europeanen bewoonde, wijk in het zuidoostelijke deel van Bandoeng, die op 4 
decemberr 1942 als kamp in gebruik wordt genomen. Ongeveer 5200 van de uiteindelijk 
ongeveerr 5700 vrouwen en kinderen in dit kamp worden in december 1942 vanuil vele steden 
inn de Preanger, de streek waarvan Bandoeng het centrum is, aangevoerd.6 

Hett is een kamp waarover in vergelijking met kampen als Tjideng, Tjihapit, 
Ambarawaa en Kramat betrekkelijk weinig bekend is en waarover relatief weinig 
egodocumentenn zijn gepubliceerd. Ook Beb heeft weinig aan de openbaarheid prijs gegeven 

11 Het betreft het eerder vermelde artikel Beb Vuijk lIn de bescherming van Nippon' Baanbreker 26-1 -1946 en 
hett gelijknamige tweede deel in Baanbreker 16-2-1946. De hiernavolgende afinea's zijn aan deze artikelen 
ontleend. . 
** Beb Vuijk 'In de bescherming van Nippon' Baanbreker 26-1-1946 
11 Idem 
44 Idem 
"" Beb Vuijk Dagboek fragment 15 december 1942. ON (doos 2464). 
** Van Duim 2000-2002, dl I. pag. 120 

Err zijn 6 boeken uitgegeven, waarin vrouwen verslag hebben gedaan van hun ervaringen in dit kamp, daarnaast 
bevindenn zich 7 niet uitgegeven documenten in hel Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD): 
samenvattendee kamp verslagen, opgemaakt direct na de oorlog, en niet gepubliceerde dagboeken 
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overr het leven in dit kamp. 2e beschrijft hoe zij en haar twee vriendinnen bij aankomst in het 
kampp problemen hebben bij het vinden van geschikte huisvesting. Ze komen uiteindelijk 
terechtt in een garage, vooral door toedoen van Chris die zich als leidster van het drietal 
opwerpt.. Over haar persoonlijke reilen en zeilen in dit kamp is ze nog korter van stof. De 
meestee informatie hierover bevindt zich in twee bewaard gebleven brieven aan het thuisfront 
inn Nederland van vlak na de oorlog. Daarnaast zijn er nog twee andere, zij het summiere, 
bronnen:: de herinneringen van de voormalige kampleidster mevrouw R. van Iterson-de 
Hartog,"" en die van mevrouw A. Eijken, ten tijde van de internering vijftien jaar.3 Door de 
eerste,, die vanwege een aantal bijzondere omstandigheden op 24-jarige leeftijd de jongste 
kampleidsterr in Nederlands-Indiê' wordt, zijn ook de kampnummers van Beb, haar kinderen 
enn haar vriendinnen bekend. In 1944 verzoekt het Internationale Rode Kruis hel Japanse 
bestuurr om lijsten van de namen van alle kampbewoners. Als kampleidster is mevrouw Van 
Itersonn nauw betrokken bij de samenstelling van de lijsten, waardoor zij een overtollige lijst 
heeftt kunnen achterhouden. De kampnummers en de nationaliteit van Beb Vuijk, haar zoons 
enn vriendinnen worden daarop als volgt vermeld: B. de Willigen-Vuyk - 26285 - Indo; H.C. 
dee Willigen- 26286 - Indo; R.I. de Willigen - 26287 - Indo; A. Brandts Buys-v.Zijp - 23874 -
Nederlandse;; C.L.J. Kooiman - 23873 - Nederlandse. 

Dee hierboven vermelde brieven van Beb aan de familie maken melding van een 
traumatischee ervaring die haar direct na aankomst in het kamp overkomt. Over deze 
gebeurteniss heeft ze zich slechts enkele malen publiekelijk, en dan nog slechts kort, 
uitgelaten.. Ook met bekenden uit haar directe omgeving weigert ze daarover tot haar dood te 
praten.. Beb wordt met An en Chris opgepakt door de Japanse militaire politie, de Kempeilai. 
Alss reden noemt ze een aantal malen het bezit van een radio of een geheime zender,6 maar 
ookk een keer het lidmaatschap van een ondergrondse groep.7 Ze wordt teruggebracht naar 
Soekaboemii en gevangen gezet in het politiebureau. Getuige haar beschrijving moet het 
verblijff daar een bijzondere ervaring voor haar zijn geweest: "We zaten er allemaal door 
elkaar.. Europeanen, Indonesiërs en Chinezen, koelies, oplichters, dieven, moordenaars, 
politiekee gevangenen, schuldigen en onschuldigen. Voor het eerst was ik hun gelijke, een 
gevangenee tussen andere gevangenen. Ik heb toen met vele mensen gesproken. Ik zou die 
gesprekkenn willen voortzetten".8 Tijdens haar gevangenschap wordt ze lichamelijk en 
psychischh gemarteld. 

Dee martelingen heeft ze verwerkt in het verhaal 'All our yesterdays', eerst afzonderlijk 
gepubliceerdd in 1958 en vervolgens opgenomen in de in 1959 uitgegeven verhalenbundel 
GeruchtGerucht en geweld. In dit verhaal komen bij een in een ziekenhuis opgenomen vrouw weer de 
herinneringenn aan haar ondervraging en marteling door de Kempeitai naar boven. Een heftige 

Hett meesl nog in het eerder aangehaalde artikel 'In de bescherming van Nippon' en het eveneens genoemde 
verhaall 'De uittocht'. 
"" Mevrouw R. van Iterson-de Hartog heefi gereageerd op een oproep in Moesson 4-10-2002 om informatie over 
dee kampen Kareës en Kota Paris en het leven van Beb Vuijk in deze kampen. Er zijn een tweetal telefonische 
gesprekkenn met haar gevoerd, op 18-2-2003 en 27-2-2003. Het laatste gesprek vond plaats naar aanleiding van 
eenn schriftelijke reactie van mevrouw Iterson d.d. 22-2-2003 op een aan haar toegezonden concept tekst over de 
interneringg van Beb Vuijk in Kareës en Kota Paris. 

Mevrouww A. Eijken heeft pas op 9 maart 2004 telefonisch gereageerd op de advertentie in Moesson. 
ii Het betreft, in chronologische volgorde, de volgende interviews: Interview Beb Vuijk door Ed Hoornik Het 
vrijevrije volk 8-3-1947. Radio-interview Beb Vuijk door Garmt Stuiveling VARA 26-4-1947. ON (doos 2463. 
programmaa onbekend). Interview Beb Vuijk door Jan Verstappen De nieuwe linie 19-12-1973. Radio-interview 
enn -portret Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang* NOS 14-7-1989 en Radio-interview Beb Vuijk 
doorr Margot Hopman 'Camera Obscura' KRO 18-12-1989. 
'' Gesprek auteur met B. en M. Bal (Loenen a/d Vecht 23-2-2003) 
AA Interview Beb Vuijk door Ed Hoornik Vrij  Nederland 8-3-1947 
'' Idem en Interview Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990 
ss Radio-inierview Beb Vuijk door Garmt Stuiveling 26-4-1947. ON (doos 2463, omroep en serie onbekend) 
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reactiee wordt opgeroepen als de dokter een koude hand in haar hals legt. Voor de vrouw 
verschijntt het beeld van een Japanse kapitein die haar na een verhoor meedeelt dat ze ter dood 
zall worden gebracht, waarbij ze mag kiezen uit "revolver of zwaard".1 Hij legt haar het koude 
zwaardd in de nek om vervolgens de executie uit te stellen omdat ze nog niet kaal is geschoren. 
Ookk de volgende dag simuleert de kapitein een executie met het zwaard door vingers in de 
halss te leggen. In het visioen van de vrouw wordt de angstbeleving verbonden met de wil haar 
waardigheidd te behouden: 

Nuu bleef er niets anders over dan waardig te sterven. Dit was de laatste 
opdracht,, sterven met waardigheid, f.. . ]. De spanning van de angst was 
ondragelijk,, hoewel zij zeker wist dat zij niet sterven ging. Directer en urgenter 
dann de angst voor de dood, was de angst te kort te schieten in waardigheid, te 
vervallen,, of af te brokkelen onder de marteling [ . . . ] , te smeken in 
onwaardigheid.2 2 

Dee ziekenhuisopname en de als gevolg hiervan opgeroepen oorlogsherinneringen van de 
vrouww oproept, zijn naar Bebs zeggen gebaseerd op een eigen ervaring. In één interview 
verteltt ze na de oorlog door een motorongeluk in een ziekenhuis terecht te zijn gekomen. 
Gevreesdd wordt voor een scheurtje in de schedel en ze krijgt een lumbaalpunctie. Bij deze 
prikk krijgt Beb opnieuw de herinnering aan de marteling. Vreemd is dat de familie zich niet 
kann herinneren dat Beb ooit een dergelijk ongeluk heeft gehad.4 Hebben we bij dit ongeluk en 
dee daaropvolgende opname in het ziekenhuis te maken met een andere uitspraak van Beb over 
'Alll our yesterdays', namelijk dat het verhaal "ongeveer zo is gebeurd, het is echter een 
vertelling"?5 5 

Bebss martelingen worden bevestigd in de twee direct na de oorlog aan het thuisfront 
geschrevenn brieven, allebei gedateerd op l november 1945, waarin achtereenvolgens wordt 
opgemerkt: : 

Ikk heb in de ÏCempaitai/Jap. Gestapo/gevangenis gezeten, daar hebben ze mij 
opp de electrische stroom gezet, revolver tegen het voorhoofd gedrukt en het 
smalle,, koude blad van hun zwaard in mijn hals gelegd. 

En: : 

Eenn nacht nadat ik acht uur achter elkaar was verhoord door de Kempaitai met 
electriciteitt was gemarteld heb ik wakker gelegen met een tube veronal 
[barbituraat]] in mijn hand. Niet de vrees om te sterven heeft mij toen 
weerhouden,, in die periode was mijn angst voor het leven sterker dan de angst 
voorr de dood. Het was de gedachte aan die twee kleine jongetjes in Bandoeng, 
gedeeltelijkk en een ander gevoel, een verheven koppigheid om door te zetten, 

11 Beb Vuijk 'All our yesterdays' in Verzameld werk 1981, pag. 395 
22 Beb Vuijk 'All our yesterdays' in Verzameld werk 1981, pag. 394. In het Radio-interview Beb Vuijk door 
Willemm G. van Maanen VARA 1973 (programma en datum onbekend) laat Beb zich in gelijkluidende 
bewoordingenn uit over haar ondervraging door de Kempetai. 
!! Interview Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990. Ook in het Interview Beb Vuijk door Jan 
Verstappenn De nieuwe linie 19-12-1973 merkt ze op dal 'All our yesterdays' autobiografisch is. In dil 
vraaggesprekk komt een passage voor die niet terug Le vinden is in het verhaal: "De tolk gooide een doosje 
luciferss op de grond en beval me, "Raap op"!. Toen ik bukte, zei hij in mijn oor: "Don't be afraid, he's joking". 
44 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Wrilligen-Riekerk (Nuenen 24-10-2001) 
** Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Camera Obscura' KRO 18-12-1989 
66 Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk. J. en D. Rotscheid (Batavia 1-1 f-1945). ON (doos 2465) 
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dwarss tegen Nipponmartelingen in door te zetten, niet het spel in elkaar te slaan 
maarr door te spelen.' 

Lijktt over Bebs verblijf bij de Kempetai weinig twijfel te bestaan, verbazing wekt het bezit 
vann een tube veronal tijdens haar gevangenschap. Een politiedienst die dit over het hoofd ziet, 
lijktt hoogst onwaarschijnlijk. Ruilt Beb op dit punt de rol van verslaggever van haar 
oorlogservaringenn in voor die van een actrice die zich op sleeptouw laat nemen door haar rol 
inn een melodramatisch stuk? 

Bebb mag tijdens de martelingen haar angsten hebben overwonnen, kwijt geraakt is ze 
diee nooit. 2e wil niet meer over de Kempeitai praten: "Alles komt dan terug, zo ben ik nu 
eenmaal".22 Ze voegt er aan toe niet door de oorlog te zijn beschadigd, wel door de Kempeitai. 
Bijj het verschijnen van haar Kampdagboeken uit ze woorden van gelijke strekking. De 
therapeutischee benadering om na jaren "het probleem van je af te schrijven" werkt niet bij 
haar.. Integendeel, het probleem haalt ze dan weer naar zich toe.3 Familie en bekenden 
bevestigenn Bebs tegenzin om te praten over wat ze in het kamp heeft meegemaakt. 

Naarr Bebs zeggen blijft ze zes weken bij de Kempetai. Medio februari 1943 moet ze 
dann zijn teruggekeerd in Kareës. In haar eerder gememoreerde artikel over haar internering 
datt ze direct na de oorlog publiceert, geeft Beb nog een korte impressie van het leven in 
Kareës.. Ze beschrijft een samenleving die onwennig haar draai probeert te vinden tussen de 
Scillaa van vrijheid en de Charibdis van dwang: 

Dee eerste tijd in Bandoeng was een verwarde tijd [ . . . ] . We mochten ons vrij 
inn de stad bewegen [ . . . ] , iedereen was opgewonden, iedereen had een 
onwezenlijkk gevoel. [ . , . ] . Er was volop te eten, men zat bij elkaar op visite en 
praatte.. Er heerste een vacantiestemming, waaraan het moeilijk was je te 
onttrekken.. We pasten nog niet in dit leven.4 

Zee constateert hoe langzaam een kleine maatschappij in wording ontstaat. Vrouwen gaan 
activiteitenn ontplooien om geld te verdienen: "Wie geen geld had, probeerde te verdienen aan 
wiee wel geld had, wat vrij aardig lukte".5 Haar in het artikel gedane belofte: "Hoe wij leefden 
[inn Kareës] zal ik een andere keer vertellen", doet Beb niet gestand. Ze wijdt in haar latere 
levenn nog één passage aan het kamp: "In die twee jaar was in het begin langzaam, maar later 
inn toenemende versnelling onze situatie verslechterd. Meer mensen, minder eten, toenemende 
spanningen,, toenemende vervuiling, ziekten: geelzucht, dysenterie en de eerste oedemen door 
eiwit-- en vitaminegebrek".6 

Hoee het leven in Kareës na februari 1942 verloopt, af te leiden uit bij het NIOD 
bewaardee kampverslagen en egodocumenten. De vakantiestemming verdwijnt spoedig. Op 
77 maart wordt het kamp gesloten: "Op de poort is een groot hangslot met ketting 
aangebracht".. Alleen met een pas mag het kamp worden verlaten. Een paar weken later 
mogenn doktoren en apothekers het kamp niet meer in. Medicijnen moeten het kamp worden 

\\ Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk (Batavia 1-11-1945), ON (doos 2465) 
22 Radio-interview en -portret Beb Vuijk door Margol Hopman 'Een leven lang' NOS 14-7-1989 
33 Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Camera Obscura' KRO 18-12-1989 
JJ Beb Vuijk 'In de bescherming van Nippon' Baanbreker 16-2-1946 
"" Idem 
66 Beb Vuijk 'Kerstkeongs' De tweede ronde 10(1, 1989), pag. 11-18, nadien opgenomen in Beb Vuijk 1989, 
pag.. 26 

Dagboekk mevr. A.M, Heyl 17-12-1942/8-5-1943 . Deze Deze vrouw is analiste op een veterinair instituut en wordt 
inn Kareës apothekeres. De onderhavige alinea is ontleend aan dit dagboek, dat voor wat betreft de vermelde 
informatiee overeenkomt met die in het dagboek van mevr. C.H. Bolhuis-Schilstra 24-12-1942/1-11-1944. Beide 
niett gepubliceerde dagboeken, die geen paginanummering hebben, bevinden zich in het archief van het NIOD. 
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binnenn gesmokkeld. Begin april zijn er huiszoekingen en de telefoon wordt afgesloten. Eind 
aprill is het water op rantsoen. Zo verschillend mensen zijn, zo verschillend wordt op de 
verslechterendee omstandigheden gereageerd. De een merkt op: "Alles is even saai en 
ellendig",11 een ander vertelt nog opgewekt over de viering van een verjaarspartij, waarop 
gelukkigg nog de nodige lekkere hapjes kunnen worden geserveerd en vindt de sluiting van het 
kampp een pesterij van de Japanners.3 

Dee meest gedetailleerde en zakelijke informatie over Kareës vanaf oktober 1943 is te 
vindenn in het dagboek van een maand daarvoor gearriveerde mevrouw P.C. Koopman.3 

Wanneerr zij aankomt is er voldoende voedsel, dat wordt verstrekt door een gaarkeuken. Ook 
iss er nog dieetvoeding op doktersrecept verkrijgbaar. Daarnaast mag men voor een klein 
bedragg aanvullend voedsel bestellen, zoals brood, eieren, vruchten, koffie, thee etc. Er vindt 
eenn levendige, maar wel streng verboden, smokkelhandel in voedsel aan het gedèg 
{omheiningg van bamboe) plaats, het zogenaamde gedèggen. Zelfs komen inheemse kooplui 's 
avondss en 's nachts door onderaardse gangen het kamp binnen. Ze smeren zich daarbij in met 
oliee om bij ontdekking makkelijker aan de grijpende handen van bewakers te kunnen 
ontkomen.. De smokkelwaar brengt veel geld op; voor de aanbieders, maar nog meer voor de 
afnemers.. In december 1943 worden de omstandigheden nog als 'redelijk' aangemerkt. Toch 
wordenn dan al veel vrouwen door gebrek aan voedsel dik en zijn anderen ondervoed. 
Daarnaastt zijn er veel zieken, die lijden aan dysenterie, difterie, oververmoeidheid en malaria. 

Hett leven in Kareès is, zo blijkt uit hel dagboek van Koopman, een afspiegeling van 
dee maatschappij er buiten. Vele voorzieningen en activiteiten zijn er geregeld: kleuterscholen, 
dee opvang van kinderen van zieke vrouwen, een klein ziekenhuisje voor de minder ernstige 
zieken,44 de verzorging van ouderen en bejaarden, (geheime) kerkdiensten, zelfs een loterij. 
Iederee vrouw die daartoe in staat is, moet werken: in keuken, tuin, ziekenhuis of 
schoonmaakploeg.. Door voormalige leraressen wordt aan oudere kinderen les of bijles 
gegevenn in vakken van het middelbare onderwijs. Vanaf juni 1944 wordt het middelbaar 
onderwijss zelfs structureel op poten gezet. Ook de voor de bewoners zo belangrijke sleur 
doorbrekendee culturele ontspanning wordt georganiseerd, zoals een concert (waarbij door 
Japannerss niet meer dan 50 mensen zijn toegestaan) en een dansuitvoering. 

Vanaff begin 1944 verslechtert de voedselsituatie, maar blijft wel aan wisselingen 
onderhevig."" Op 12 februari 1944 merkt Koopman in haar dagboek op: 'ik wist n.1. niet meer 
watt ik op tafel moest brengen. De maanden december en januari hadden we goed en 
voldoendee te eten. In de soep zat een tijd lang geen vlees, en 's avonds kregen we brood, maar 
doorr kaas, worst, spek en dendeng [gedroogd vlees] werd veel goedgemaakt".6 Een maand 
later,, op 22 maart: 'iedereen krijgt honger, we krijgen haast geen vlees, vet of groente meer, 
veell te weinig, nu geen brood en te weinig rijst". In mei is de situatie weer verbeterd, maar in 
augustuss treedt opnieuw een verdere verslechtering op. 

Hoee vergaat het Beb en haar kinderen in het kamp? Haar eerste brief na de oorlog aan 
hett thuisfront werpt hier een licht op: 

Inn Bandoeng het eerste jaar waar we nog in gemeubelde huizen woonden was 
ikk twee maanden lang ziek. Juli-Aug -'42. Acute reumathiek met enorme 

11 Kampdagboek A.M. Heyl 
** Kampdagboek C.H. Bolhuys-Schilstra 24-12-1942/1-1-1944 
'' Kampdagboek P.C. Koopman 28-9-1943.19-11-1944. De hierna volgende informatie is grotendeels ontleend 
aann dil dagboek 
44 Ernstige zieken gaan naar hei ziekenhuis in het ook bij Bandoeng gelegen vrouwenkamp Tjihapit. 

Ditt geldt overigens in het algemeen voor Java, in en buiten de kampen. Het is bijna een wetmatig gevolg van 
elkee oorlogssituatie die langer duurt. 
hh Kampdagboek P.C. Koopman, pag. 60 

Idem.. pag. 63 
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koortsen.. Ik ben een tijd lang volkomen verstijfd geweest aan rechterpols, 
elleboog,, knie en enkel. Ook linker pols en knie. Ik had weken lang enorme 
koortsenn tot 41 toe en viel 20 KG af (Later verloor ik nog meer en woog net 
evenn 50 KG, nu al weer 65 KG). Voordeel van de reumathiek was dat ik niet 
hoefdee te werken, ik gaf les, literatuur en geschiedenis en verdiende daar 
zoveell mee dat ik de was buiten kon laten doen en de kinderen allerlei les laten 
geven.. Ook Hans verdiende repareerde daken en maakte kinderspeelgoed, 
prachtigee schepen, clippers en Oost-Indië vaarders, volop getuigd. Hij was 
beroemd.. [ . . . ] . Zelf nam ik Maleise les (de bahasa Indonesia), Franse 
conversatieless en las Eng. Gedichten samen met een Eng dame die in Oxford 
literatuurr gestudeerd had.1 

Dee door Beb genoemde periode juli-augustus 1942 is natuurlijk onjuist, aangezien ze in die 
tijdd nog niet is geïnterneerd. Vermoedelijk gaat het om juli-augustus 1944 omdat Beb in haar, 
hiernaa nog te behandelen, dagboek van het kamp Kampong Makassar opmerkt in het tweede 
jaarr van het verblijf in Kareës met reumatische koortsen in het ziekenhuis te hebben gelegen. 
Inn het vervolg van haar hierboven geciteerde brief blijkt dat ze gedurende haar hele kamptijd 
inn meerdere of mindere mate last heeft gehad van (lichte) dysenterie. Wanneer als gevolg 
hiervann een dikke-darmontsteking ontstaat, wordt ze in 1944 (wederom) in het ziekenhuis van 
Kareëss opgenomen. De eerdergenoemde mevrouw Eijken, die als hu lp verpleegster werkzaam 
iss geweest in het hospitaal, herinnert zich dat Beb in het ziekenhuis heeft gelegen en dan erg 
aardigg tegen haar is. Ook heeft ze Nederlands van haar gehad, in een klein groepje van vijf a 
zevenn meisjes om daarmee ontdekking van deze verboden activiteit te voorkomen. Omdat 
Bebss naam dan al aardig bekend is, kijken de meisjes tegen haar op. Haar bewondering voor 
Marsmann steekt Beb tijdens de les niett onder stoelen of banken.2 

Opp oudere leeftijd, wanneer ze voor de NRC handelsblad gedurende een week een 
dagboekk bijhoudt, herinnert Beb zich nog een voorval uit Kareës. Eind 1943 moeten de 
vrouwenn hun boeken inleveren omdat de Japanners die willen beoordelen op hun eventuele 
subversievee karakter. De goedgekeurde exemplaren worden teruggegeven, voorzien van een 
stempel.. Beb vreest het ergste voor haar boek Het fascisme en de nieuwe vrijheidVan Jacques 
dee Kadt. Een brutale slagvaardigheid van Chris Kooiman voorkomt evenwel een in 
beslagname.. Als de laatste tijdens de etenstijd van de Japanners langs het kampkantoor komt, 
ziett ze door het geopende raam de stempel onbewaakt op een tafel liggen en pakt hem. De 
vrouwenn kunnen vervolgens hun boeken van de gewenste afdruk voorzien. Later brengt Bebs 
vriendinn de stempel terug, op haar paasbest gekleed: "In een keurig gestreken jurk van goede 
snit,, met gepoetste schoenen, een zijden parasolletje boven het hoofd (lang voor de oorlog 
goldd dat als excentriek) wandelde zij door de verwaarloosde en de vervuilde straal inde 
richtingrichting van het kantoor. Rustig en beheerst, een dame van stand, wel enigszins misplaatst in 
dee deze armoede buurt".3 Opvallend is dat de eerder genoemde leidster van het kamp, 
mevrouww Van Iterson-de Hartog, zich absoluut niet de Japanse 'boekenactie' kan herinneren. 
Naarr haar oordeel heeft deze niet plaatsgevonden. In ieder geval heeft zij in Kareës al haar 
boekenn kunnen behouden.4 

Dezelfdee vrouw heeft door informatie van andere bewoonsters, in het bijzonder de 
leidsterr van de straat waarin Beb woont, een indruk gekregen van Bebs functioneren en dat 
vann haar twee vriendinnen in Kareës. In wat haar verteld wordt, komt het vrouwelijke drietal 

11 Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk en J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945), ON (doos 2465). 
** Telefonisch gesprek auteur met A. Eijken (Amsterdam 9-3-2004) 
33 Beb Vuijk 'Hollands dagboek' in NRC handels Nad 8-3-1975 
JJ Brief R. van Iterson-de Hartog aan auteur (Den Haag 22-2-2003). De brief behelst een commentaar op een aan 
mevrouww Iterson toegezonden concept-teksl over Bebs internering. 
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niett in ai te gunstige zin naar voren. Beb en haar vriendinnen hebben altijd kritiek op alles en 
nogg wat. Er is maar weinig wat in de ogen van de drie door de kampleiding goed wordt 
gedaan.. De grootste critica is Brandt Buys, die de anderen daarbij op sleeptouw neemt. Beb 
houdtt zich meer op de achtergrond, is een beetje stiekem. Voor de drie vriendinnen is met 
namee het eten een bron van ergernis. Zij hebben, naar Van Itersons oordeel, er weinig begrip 
voorr dat de keuken onder primitieve omstandigheden haar werk moet doen. De kritiek op de 
leidingg gaat zover dat de Anne, Chris en Beb handtekeningen gaan verzamelen om Van 
Itersonn te wippen, een actie die op niets uitloopt omdat de laatste de steun van de overgrote 
meerderheidd van de bewoonsters heeft. Ook volgens Eijken valt Beb op door haar andere 
opstellingg in het kamp. Zo heeft ze een keer gezien dat Beb tegen een Indonesische 
kampbewakerr opmerkt: "We zijn allemaal broeders en zusters".1 Ook in haar houding ten 
opzichtee van de kinderen wijkt ze af. Van Iterson komt verscheidene malen ter ore dat Beb 
haarr zoontjes slaat, iets wat bij andere vrouwen weinig voorkomt. Mevrouw Eijken bevestigt 
hett hardhandige optreden: ze ziet een keer hoe Beb één van haar zoons (vermoedelijk Hans) 
eenn buitenproportionele afstraffing geeft." 

Mevrouww Van Itersons eigen ervaringen met Beb beperken zich tot twee dingen. Ze 
heeftt enkele malen een, in haar huis gehouden, voordracht van Beb bijgewoond in de tijd dat 
diee activiteit nog niet is verboden door de Japanse commandant. In de lezingen, waarvan Beb 
ookk in een schaars aantal interviews gewag maakt, speelt E. du Perron en zijn boek Het land 
vanvan herkomst een belangrijke rol. Volgens Van Iterson zijn de voordrachten weinig 
aansprekend,, niet vanwege de inhoud maar door de wijze van presentatie. In haar visie liggen 
Bebss kwaliteiten op dat moment in het schrijven, niet in aansprekende voordrachten. De 
tweedee ervaring is interessanter in het licht van wat Beb later over haar kampleven heeft 
verteld.. Op een bepaald moment gaat het gerucht dat Indo-europese vrouwen het kamp 
kunnenn verlaten.4 Van Iterson ontmoet Beb op het kantoor van de Japanse kampleiding als de 
laatstee zich wil opgeven voor een vertrek uit het kamp. Wanneer ze Beb daarna vraagt solidair 
tee blijven met de andere kampbewoonsters, ontsteekt de laatste in grote woede. 

All met al lijkt Kareës naar omstandigheden een 'redelijk' kamp te zijn geweest. Ook 
hett regime van de Japanse kampcommandant is verhoudingsgewijs mild. Geen der bronnen 
maaktt melding van een regelmatig slaan en straffen. Wel nemen de vrijheden af en komen er 
meerr regels en beperkingen wanneer de Japanse militairen het gehele bestuur van het kamp 
overnemen.66 Koopman maakt in augustus 1944 voor het eerst melding van het slaan door een 
Japannerr naar aanleiding van het streng verboden gedèggen. 

Opvallendd is dat in de dagboeken het kampleven vrij ingehouden wordt beschreven, 
zonderr noemenswaardige laatdunkende en raciaal gekleurde opmerkingen aan het adres van 
dee Japanners.7 In veel egodocumenten over Japanse kampen is dikwijls sprake van een 
klagerigee en rancuneuze toon. Bij deze kampliteratuur gaat het evenwel veelal om na de 
kamptijdkamptijd opgeschreven ervaringen, waarbij de doorgemaakte ellende zonder enige beperking 

11 Telefonisch gesprek auteur met A. Eijken (Amsterdam 9-3-2004) 
;; Idem 
55 Interview Beb Vuijk door Ed Hoomik Vrij  Nederland 8-3-1947 en Interview Beb Vuijk door Bibcb Vrij 
NederlandNederland 10-2-1990 
44 Ook in de hiervoor aangehaalde egodocumenten wordt melding van dit gerucht gemaakt. 
''''  Mevrouw Van Iterson ontmoet Beb na de oorlog nog een keer. Dal gebeurt in Makassar, wanneer ze daar 
aankomtt met de boot om zich bij haar man te voegen. Aan de kade staal Beb, die haar tot niet geringe verbazing 
hartelijkk omhelst alsof in het verleden niets is voorgevallen, 
"" Op heel Java nemen Japanse militairen vanaf januari 1944 het bestuur van de kampen over, vooral vanwege de 
(snelle)) geallieerde Amerikaanse opmars in Zuidoost-Aziè\ maar ook door de verslechterende voedselsituatie en 
hett slechte beheer van Japanse burgerkampcommandanten (De Jong 1969-1991. d! i Ib tweede helft. pag. 745-
746) ) 
"" Eén dagboek is zelfs in rijmvorm geschreven, met regelmatig een humoristische of ironische toonzetting. 
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opp de Japanners kon worden geprojecteerd. De schrijvers van de tijdens de kampperiode 
geschrevenn dagboeken over Kareës verkeren in relatief 'redelijke' omstandigheden, waardoor 
zijj nog relatief onbevangen tegen hun situatie aankijken. Wellicht dat ook de kans op 
ontdekkingg door Japanners hen terughoudend heeft gemaakt: een gevonden dagboek met 
weinigg vleiende opmerkingen aan Japans adres zou verregaande repercussies hebben gehad.' 
Bijj de verschijning van Bebs Kampdagboeken in 1989 wordt door de critici aan haar min of 
meerr het patent toegeschreven nuchter en zakelijk over Japanners te schrijven. De hiervoor 
aangehaaldee bronnen over Kareës geven aan dat Beb zeker niet de enige is geweest die 
genuanceerdd denkt over Japanners. Ook Esther Captain vermeldt in haar recent verschenen 
studiee naar kampervaringen en kampherinneringen Achter het kawat was Nederland dat in de 
dagboeken,, zeker in het begin van de internering, niet alleen sprake was van een negatieve 
oordeelsvormingg over Japanners.2 

Voorr Beb vindt in Kareës nog één belangrijke gebeurtenis plaats. In juli 1944 ontvangt 
zee het laatste levensteken van Fernand uit een kamp in Thailand. Het is een kaart gepost op 28 
decemberr 1943. Zoals gebruikelijk bij berichten uit mannenkampen zijn het briefkaarten 
waaropp de bewoners voorgedrukte multiple choice teksten over hun situatie kunnen 
aankruisen.. Tot het einde van de oorlog zal ze niets meer van hem vernemen. 

KampKamp Kota Paris 

Medioo november 1944 wordt Kareës gesloten. De opheffing vindt plaats in het kader van de 
concentratiee van kampen, waartoe Japan overgaat vanwege de geallieerde opmars in 
Zuidoost-Azië.. Door het concentreren van kampen wordt een betere beheersing mogelijk van 
hell potentiële gevaar dat van de grote aantallen kampbewoners uitgaat. Beb komt terecht in 
hett kamp Kota Paris, een kleine uit 1920 daterende wijk van gemeentewoningen in 
Buitenzorg.. Het fungeert als een klein doorgangskamp voor tweehonderd en vijftig vrouwen 
enn kinderen uit Kareës. Daarvoor zijn in Kota Paris werknemers met hun gezinnen 
opgevangenn en vervolgens is het kamp gebruikt voor de internering van uit heel Java 
verzameldee ex-dwangprostituées (de zogenaamde troostmeisjes) en hun familie. 

Overr dit kamp is nog minder bekend dan over Kareës, wellicht mede vanwege de korte 
beslaansperiode.. Er bestaan slechts twee egodocumenten over, waarvan er één, dat van 
Suzannee Hèlèné, is gepubliceerd.5 Bij lezing van Hèlèné's kampherinneringen ontstaat de 
indrukk dat, uiteraard weer gegeven de omstandigheden, er nog 'redelijke' omstandigheden 
heersen.. Vermoedelijk zal - de auteur schrijft daar niet expliciet over - de voedselsituatie 
wel,, zoals overal op Java, weer slechter zijn geworden. Het regime van de Japanse 
commandantt is evenwel nog mild. Over hem wordt, wanneer de vrouwen op het laatste appèl 
voorr het vertrek naar een ander kamp staan, opgemerkt: "We waren een beetje ontroerd, we 
beseftenn nu, dat hij nog niet zo'n kwade was, maar niemand liet wat merken, want dat viel 
natuurlijkk buiten alle proporties dat we een Japanse commandant aardig zouden vinden".6 De 
vrouwenn worden door hem nog wel aan een zwaar karwei gezet. In februari 1944 moeten ze 
inn verband met de Amerikaanse dreiging loopgraven delven zonder gereedschap. Het 

11 Zie ook Captain 2002. pag. 68-69 
"" Captain 2002, pag, 84-87. Captain maakt geen systematische vergelijking in aard en omvang van anti-Japanse 
opmerkingenn tussen de tijdens de oorlog bijgehouden kampdagboeken en de nadien geschreven kampmemoires, 
waardoorr het in de tekst geuite vermoeden over een positievere bejegening van Japanners in de kampdagboeken 
niett nader getoetst kan worden. 
'' BebVuijk 1989. pag. 52 
44 De vermelde feitelijke gegevens zijn ontleend aan Van Duim 2000-2002. dl 1, pag, 106 
"" Het tweede document is een direct na de oorlog opgesteld kampverslag van mevr. S. Dykerman-de Vries. Dit 
verslagg is niet (meer) traceerbaar bij het NIOD. 
66 Hèlèné 1979, pag. 27 
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merendeell van de vrouwen doet dit werk met de handen, enkelen offeren echter hun eetlepel 
op.' ' 

Voorr het vertrek naar Kota Paris heeft Beb haar zoon Hans moeten achterlaten. Hij is elf 
jaarr en moet naar een apart jongenskamp." Ze schrijft bij het afscheid trots en luchtigjes: 
"Hans,, mijn grote sterke oudste, die altijd risico's liep, die lachend in de vrachtauto sprong, de 
enigee die niet huilde; weg van die rotwijven, inclusief zijn moeder, die ook niet huilde". Zou 
Bebb zich werkelijk zo groot hebben gehouden? Evenals over Kareés, heeft Beb weinig over 
Kotaa Paris geschreven. Weliswaar begint haar eigenlijke, in Kampdagboeken opgenomen, 
dagboekk met dit kamp, maar het beslaat slechts de dagen 8 en 15 februari 1945. Ze noteert 
onderr meer de slechte conditie van haar zoon Ru en haar moederlijke zorgen hierover. In haar 
meerr aangehaalde brief naar de familie in Nederland meldt ze als enige over dit kamp nog; 
"Inn Bogor [Buitenzorg] waar we ook in huizen zaten hadden ABB [Anne Brandts Buys] en ik 
eenn volksuniversiteit opgericht en hadden politieke studieclubs georganiseerd. Dit was alles 
wass streng verboden, maar ze hebben ons nooit betrapt".4 Volgens Eijken blijft Beb ook haar 
lessenn Nederlands geven.5 Hèlèné's gepubliceerde egodocument over dit kamp bevestigt het 
riskanteriskante karakter van deze activiteiten-

Mett het vertrek uit Kota Paris begint het grootste deel van Bebs gepubliceerde 
oorlogsherinneringen.. Op dat moment wordt ze ook gescheiden van haar twee vriendinnen 
Annee Brandts Buys en Chris Kooiman. Beb verlaat, tezamen met zeventig andere vrouwen en 
hunn kinderen, op 16 maart 1945 Kota Paris op weg naar een nieuw kamp. Het moet een reis 
geweestt zijn met grote ontberingen voor de toch al sterk verzwakte vrouwen, voor de 
zwakstenn een martelgang. Beb vertelt er voor het eerst over in het in 1960 in Vrij  Nederland 
verschenenn artikel 'In maart werd Tokio gebombardeerd', in 1989 vrijwel ongewijzigd 
opnieuww gepubliceerd in Trouw onder de titel 'Een dagje uit met Nippon'8, en vervolgens een 
paarr maanden later als afzonderlijk verhaal met de iets gewijzigde titel 'Op reis met Nippon' 
opgenomenn in Kampdagboeken. De titel geeft aan dat de ontberingen van de reis niet Bebs 
voornaamstee aandachtspunt zijn: ze schrijft voornamelijk over de contrasten en 
ongerijmdhedenn die ze tijdens de reis ervaart. Met haar schets van opvallende en onverwachte 
dingenn geeft ze de werkelijkheid effect, verbeeldt ze deze, in afwijking van het overgrote deel 
vann de egodocumenten, literair. Als de vrouwen urenlang op het plein voor het station van 
Buitenzorgg moeten zitten, eerst in een bleek zonnetje, daarna in de stromende regen, ziet Beb 
naastt hoe een "ongezond dik jongetje" wordt gevoerd, waartegen de jonge moeder even later 
zegt:: "Leuk hè, zo'n dagje uit met Nippon".9 Ze ontwaart in de verzamelde menigte ook "een 
echtee dame, want ze droeg een lange petit-gris bontjas. Een erg chique mantel die tot 
halverwegee de kuiten reikte. Daaronder waren haar blote benen zichtbaar met groene 
stinkendee kampwonden vlak boven de enkels".10 

'Helenee 1979, pag. 92-93 
22 De leeftijd waarop jongens van hun moeder werden gescheiden verschilt per kamp, maar ligt tussen 10-12 jaar. 
11 Beb Vuijk 1989. pag. 51 
44 Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945). In slechts één interview (Interview 
Bebb Vuijk door Ed Hoomik Het vrije volk 8-3-1947) meldt Beb ook dat ze een 'soort' volksuniversiteit in Kota 
Pariss heeft opgericht. Voorts wordt hierin opgemerkt dat ze in Kota Paris begint aan Her hout van Bara, een 
feitelijkee onjuistheid. Daar is ze al voor de oorlog mee begonnen, zie de hoofdstukken 'Het conflict met het 
Binnenlandss Bestuur' en 'De ontmoeting met Walraven'. 
'' Gesprek auteur met A. Eijken (Amsterdam 9-3-2004) 
"Hèlènéé 1979. pag. 73-74 
'"" Van Duim 2000-2002, dl l, pag. 106. Op dezelfde dag worden 75 vrouwen met kinderen naar het kamp Tjideng 
vervoerd,, op 25 maart gaan de overgebleven vrouwen in Kota Paris naar het Kamp Struiswijk bij Batavia. 
** Beb Vuijk 'In maan werd Tokio gebombardeerd' Vrij  Nederland 3-9-1960 en Beb Vuijk 'Een dagje uit met 
Nippon'' Trouw 12-8-1989. 
"Bebb Vuijk 1989. pag. 39. 
lüü Idem, pag. 40 
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Tijdenss de urenlange treinreis doet zich een merkwaardig voorval voor. In de wagon waarin 
Bebb reist, zit een Japanse kapitein. Dit is zeer ongebruikelijk, want het strookt niet met de 
doorgaanss raciaal-superieure houding, die Japanners tegenover blanken, in het bijzonder 
blankee vrouwen, aannemen. Een Japanse officier reist in beginsel eerste klas en niet derde 
klass zoals de vervoerde vrouwen.1 Voorts lijkt het voor de hand te liggen dal de bewaking zou 
zijnn overgelaten aan Indonesische bewakers (heiho's) of in ieder geval Japanse soldaten. De 
kapiteinn verzoekt Beb haar koffer af te staan, opdat hij deze als zitplaats wil gebruiken. 
Tegenn Bebs wil komt ze in gesprek met de Japanse kapitein omdat Ru bewonderend zijn hand 
uitsteektt naar zijn zwaard. De kapitein deelt mee dat het zwaard, een door zijn voorvaderen 
gebruiktt familiestuk, al veertig mensen heeft gedood, waarop Beb vragend opmerkt dat het 
ookk wel door zijn zoon zal worden gebruikt. De officier antwoordt: "Ze zijn allemaal dood in 
Tokio".22 Door deze opmerking realiseert Beb zich dat Tokio is gebombardeerd, een teken dat 
dee oorlog zijn einde nadert. 

Gaatt Beb met het vooral literair verbeelden van de reis niet al te zeer voorbij aan de 
fysiekee ontberingen van de vrouwen. Ja, drukt ze die, bewust of onbewust, niet weg? Het 
heeftt er alle schijn van. De Beb die naar huis schrijft, geeft de volgende informatie: "We zijn 
alss vee vervoerd 24 uur in een geblindeerde trein van Bandoeng-Buitenzorg 30 nov 1944"." 
Uitt deze zinsnede lijkt toch sprake van een zware, vermoeiende reis. Dit wordt bevestigd door 
eenn andere vrouw die zich de doorgemaakte ellende tijdens de reis herinnert als de dag van 
gisteren.44 Bebs reis eindigt bij kampong Makkassar nabij Batavia, het nieuwe kamp. 

KampKamp Kampong Makassar 

Inn Kampong Makassar, een verzamelkamp voor bewoners van kampen bij Batavia, 
Buitenzorgg en Bandoeng, worden de vrouwen hartelijk ontvangen met warm eten door de 
daarr al verblijvende bewoonsters. In afwijking van Kareës en Kota Paris is het nieuwe kamp 
niett gevestigd in een voormalige woonwijk, maar in een klappertuin, zes kilometer van de 
kampongg Meester Comelis bij Batavia. De huisvesting bestaat niet uit woningen, maar uit 
barakkenn van bamboe en atap. Een ander verschil met Bebs vorige interneringen is dat het een 
werkkampp betreft, waarin de vrouwen belast zijn met een varkenshouderij en verbouw van 
groenten.. Het vlees en groenten zijn ook bestemd voor andere kampen. Voor medio maart 
19455 is het een doorgangskamp voor krijgsgevangenen. Totaal heeft het kamp tijdens Bebs 

11 Brief R. van Iterson-de Hartog aan auteur (Den Haag 22-2*2003) 
22 Beb Vuijk 1989, pag. 43 
33 Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 
AA Het betreft mevrouw Kranovsky, die op 5-10-2002 heeft gereageerd op een oproep in Moesson 4-10-2002 om 
informatiee over Karaes en Kota Paris. Zij had nog de pech dat ze na de treinreis in Batavia naar haar nieuwe 
kampp Kramat moest lopen in de gloeiend hete zon. 
55 De familiehistoricus Ten Dam maakt bij Bebs beschrijving van de treinreis naar Kampong Makassar nog 
enkelee kanttekeningen. Beb merkt op dat tijdens de nachtelijke reis de trein tol stilstand komt op een verlicht 
spoorwegemplacementt van een stationnetje met de naam Kalibata (Beb Vuijk 1989, pag. 47). Op een 
topografischee kaart van 1936 1 : 50.000 heeft Ten Dam geen station of halteplaats Kalibata kunnen ontdekken. 
Well ligt ten zuiden van Kalibata-krobokan (zie hierna) een tuinbouwcentrum Pasarminggu aan de spoorlijn 
Bogor-Batavia.. Ten Dam oppert als mogelijkheid dat de Japanners ten behoeve van Kampong Makasser (het 
nieuwee kamp van Beb. zie hiema) een nieuwe laad- en losplaats hebben aangelegd Ier hoogte van Kalibata-
krobokan.. Beb lijkt hem hierin gelijk te geven als zij op pagina 104 van Kampdagboeken opmerkt: "Ik ga me 
meldenn fals lid van een sjouwploeg], snak naar een ritje per truck naar Kalibata. Even weg uil het kamp 
[Kampongg Makassar]". Kalibata-krobokan ligt bij het brongebied van de rivier de Kali Bata. Verderop aan de 
rivierrivier ligt Kalibata-lentengagung. Beide plaatsnamen hebben een betekenis geassocieerd met de rivier. Beb 
suggereertt evenwel dat Kalibata genoemd is naar een fabriek van goedkoop schoeisel, vermoedelijk omdat in de 
naamm Bata voorkomt, een tot de jaren negentig (ook) in Nederland bekende schoenfabriek van Tsjechische 
origine.. Met deze suggestie zet Beb de lezer op het verkeerde been (Ten Dam 1997, pag. 255-256). 
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verblijff ongeveer 3700 vrouwen en kinderen geteld.' Bijzonder is dat over het kamp de nodige 
foto'ss bewaard zijn gebleven. 

Hett merendeel van Bebs oorlogsherinneringen heeft betrekking op dit kamp. Niet 
alleenn haar dagboek gaat vrijwel alleen over dit kamp, ze heeft er ook in een artikel uitvoerig 
overr geschreven.2 In de krantenpublicatie wordt dezelfde feitelijke informatie over het korte 
bestaann van het kamp verstrekt als in het dagboek. Dat gebeurt zakelijk en in geordend 
perspectief,, ontdaan van een persoonlijke ervaringsdimensie. Om die reden heeft het artikel 
vermoedelijkk veel minder aandacht gekregen dan het dagboek, waarin Beb navrant het 
kampgebeurenn in beeld brengt door een beschrijving van haar, op sobere wijze weergegeven, 
eigenn ervaringen. Het artikel is maar één maal gepubliceerd terwijl van het dagboek de nodige 
voorpublicatiess zijn geweest voordat het in boekvorm verscheen in Kampdagboeken? Bebs al 
meermalenn genoemde eerste brief naar het thuisfront voegt wat betreft de verstrekte 
inhoudelijkee informatie, niet veel toe aan het artikel en dagboek. 

Hett kamp is, aldus Beb, oorspronkelijk bedoeld voor sterke vrouwen, die in staat zijn 
urenn in de tuinen te werken. De eerste zevenhonderd komen uit het kamp Tjideng en hebben 
zichh vrijwillig voor Kampong Makasser gemeld. Van de Koreaanse bewakers hoort ze dat de 
komstt van vrouwen met kinderen uit Kota Paris op een vergissing berust. De veertien 
barakkenn hebben allemaal dezelfde breedte van zes meter, maar verschillen in lengte, de 
langstee ongeveer honderd meter. Aanvankelijk is de breedte van de aan de vrouwen 
toegewezenn plaats zo'n twee strekkende meter, die, naarmate meer groepen uit andere 
kampenn arriveren, steeds smaller wordt. Uiteindelijk resteert slechts 65 centimeter per 
persoon.. Bij de aanleg van het kamp hebben de Japanners zoveel mogelijk klapperbomen 
latenn staan, waaronder de bewoners beschutting kunnen vinden tegen de stekende tropische 
zon. . 

Hett nieuwe 'groene' kamp is welhaast een verademing voor Beb. Op de derde dag van 
haarr aanwezigheid tekent ze in haar dagboek op: "Ik ben nog steeds bezig mijzelf te 
verwonderen.. In het bijzonder over het plezierige gevoel op vakantie te zijn.[. . . ]. Er zijn 
hierr bomen, honderden bomen, kokospalmen, en klappertuin als thuis op Boeroe. De bomen 
hebbenn ons bevrijd, nou ja bevrijd, iets teruggeschonken van vroeger, van vóór leven in 
gevangenschapp in overbevolkte, vervuilde stadskampen".4 Beb gaat werken in de tuinen. Dit 
werk,, zo deelt ze mee, "verbindt mij met Fernand en Boeroe. Ergens in dit Azië zit hij ook 
mett de handen in de aarde en patjoelt [spit], plant en giet en hoopt op vrede".5 Uit Bebs 
woordenn blijkt wederom haar eerder gesignaleerde bijzondere, bijna mystieke band met grond 
enn bomen. Lang duurt het vakantiegevoel niet omdat het kamp steeds dichter bevolkt raakt. 
Vann één van de vrouwen die met een nieuw transport het kamp binnenkomt, hoort ze dat Hans 
zichh goed houdt in het jongenskamp. Niet zonder trots vermeldt Beb dat Hans daar erg aardig 
wordtt gevonden. Half mei is de bevolking toegenomen van 1200 tot 3700 vrouwen en 
kinderen.. De hierdoor ontstane miserabele hygiënische situatie wordt allerbelabberdst door 
hett uitbreken van de regentijd, die het kamp binnen en buiten de barakken in een modderpoel 
verandert,, met alle consequenties van dien voor de gezondheid van de bewoners: 

11 Vorenstaande informatie is ontleend aan Van Duim 2000-2002, dl t, pag. 102 
"" Het betreft het artikel Beb Vuijk 'Atoombommen op Hirosjimaen Nagasaki' Vrij  Ne deHand 17-9-1960. Ook in 
hett artikel Beb Vuijk 'De poorten van de Jappenkampen gaan eindelijk open' Hel parool 15-8-1970 vertelt ze 
overr het kamp maar veel minder uitvoerig en 'feitelijk', veel meer verweven met persoonlijke ervaringen en 
opvattingen. . 
"" Achtereenvolgens: Beb Vuijk 'Honger* Nieuwe Rotterdamsche courant 1-5-1965 (over de dagen 2 en 3 juli. zie 
hierna).. Beb Vuijk 'De laatste maand in Kampong Makassar' Vrij  Nederland 14-8-1965 (over de periode 17 juli-
188 augustus) en Beb Vuijk 'Officieel waren wij krijgsgevangenen' Trouw 13-8-1988 (fragmenten uit de periode 
88 februari-20juni) 
'Bebb Vuijk 1989. pag. 52-53 
55 Idem. pag. 80-91 
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Hett aantal zieken nam onrustbarend toe, malaria en influenza, geelzucht en 
klierontstekingen,, hongeroedemen en avitaminoscn in verschillende vormen: 
blauwzwartee beurse plekken, waarvan men weinig hinder had en erger, een 
heetbrandee rode uitslag in de vorm van grote vlekken. Maar het ergst van dit 
alless was de dysenterie, voornamelijk de bacillaire, de meest besmettelijke 
vorm,, waartegen we ons, dicht opeengepakt op de overvolle britsen, niet 
beschermenn konden. Alleen de werkelijk ernstige patiënten werden naar het 
overvollee hospitaal gebracht. [ . . . ] . Je at je portie rijst en naast je bevuilde een 
kindd met bacillaire je matras, je waste je bord af in de emmer [.. . ] en geen 
halvee meter verder zat een ander op een pot met slijm en bloed in een rottende 
stankk van bederf.1 

Dee lucht van bloed en slijm zal ze, zo schrijft ze in de eerste brief naar het thuisfront, nooit 
vergeten.22 Wanneer kort daarna de droge tijd aanbreekt ontstaan andere ziekten: malaria en 
dysenteriee verminderen, maar de bewoonsters met de door Beb zo genoemde 'rode 
vlekkenziekte',, die nauwelijks zon kunnen verdragen, nemen in aantal toe. Gaandeweg is 
inmiddelss ook de voedselsituatie, in het begin gelijkwaardig aan die van Kota Paris, 
verslechterd.. Het werken in de gloeiend hete tuinen, een voor veel vrouwen noodzakelijke 
bijverdienstee om kleine hoeveelheden aanvullend voedsel te kopen, wordt steeds meer een 
opgave. . 

Bebb toont zich, niet voor het eerst, een criticaster van haar sociale omgeving. Direct na 
dee aankomst is er al kritiek op de vrouwelijke kampleiding, die als intermediair tussen de 
Japansee commandant en bewoners fungeert. Ze schetst de bijzondere verhoudingen als volgt: 

Dee kampdirectie bestaat uit twee vrouwen, een Engelse en een Nederlandse. 
Vann de laatste zie ik even een glimp, type directiesecretaresse. Ze heeft onder 
zichh een staf van een stuk of tien vrouwen kantoorpersoneel [ . . . ] . Een van 
henn staat mij te woord, geeft mij alle informatie, beleefd, ambtelijk correct en 
zeerr op afstand. In het kleine Kota Paris en zelfs in het zeer grote Kareès, 
warenn wel rangen, maar geen standen. Alles ging gemoedelijk, maar 
geëmotioneerd;; lachend, huilend en scheldend, afhangend van personen en 
situaties.. Alleen maar gesjochten onder elkaar.3 

Naa een kleine twee maanden bestaat er nog steeds een onwezenlijke sfeer van anonimiteit in 
dee barakken. In een op begin mei gedateerd dagboekfragment meldt Beb dat een 
overbuurvrouww haar een bolletje aanbiedt. Een ongewone geste, aldus Beb, "want hoewel we 
alleenn gescheiden door een gangpad van drie meter overburen zijn, kennen we elkaar nog niet. 
Wee zeggen alleen goedemorgen bij het wakker worden, daar blijft het bij".4 Het is overigens 

11 Beb Vuijk 'Atoombommen op Hirosjima en Nagasaki' Vrij  Nederland 17-9-1960 
:: Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 
11 Beb Vuijk 1989, pag. 58. De door Beb bedoelde Engelse kampleidster die hiema ook nog aan de orde komt, is 
mevr.. Summerville. Deze vrouw wordt ook. maar in minder gunstige zin (zie hiema), genoemd door mevrouw 
K.. Luyckx. die namens de andere Nederlandse kampleidster, mevrouw Witvoet, direct na het einde van de 
oorlogg een kampverslag maakt, aanwezig in het NIOD. Later verwerkt ze haar eigen kampervaringen in het boek 
HetHet verbluffende kamp. Dit boek heeft een wel heel andere toonzetting dan Bebs dagboek. Luyckx laat één en 
andermaall blijken dat het kamp bevolkt wordt door vrouwen van Jan de Wit. die zich met beleid, moed en trouw 
doorr de ellendige situatie heenslaan. De door Beb verstrekte feitelijke informatie over bijvoorbeeld de 
huisvesting,, hygiënische situatie etc in het kamp is, behoudens enkele ondergeschikte punten (zie ook hiema), 
gelijkk aan die van Luyckx in het kampverslag en hei boek. 

Idem,, pag. 67 
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dee vraag of ze zich graag wil mengen onder haar lotgenoten, tenminste als afgegaan wordt op 
haarr opmerking dat vrouwen niet alleen vanwege de bijverdienste in de tuinen werken, maar 
ookk om "aan de hut te ontkomen, om niet te hoeven luisteren naar de eindeloze klets- en 
roddelpraatt [ . . . ] , de commentaren op de voorspellingen uit de hand, kaart en koffiedik en 
hett dicteren van recepten. Het overschrijven van de meest overdreven luxe recepten door 
hongerlijderss was één der gruwelijkste bijverschijnselen van het kampleven".1 Veertig jaar na 
haarr kamptijd zal Beb de krasse uitspraak doen: "Ik heb in de kampen meer last gehad van 
vrouwenn dan van Japanners. Veel vrouwen waren ronduit racistisch".2 Na enkele maanden 
komtt ze "er gelukkig achter [. .. ] dat er hier in het kamp ook mensen zijn bij wie ik mij thuis 
kann voelen". Eén van hen is "de dochter van een beroemd architect, getrouwd met een 
musicuss en op toernee in Indië overvallen door de oorlog".4 Is het toeval dat Beb zich thuis 
voeltt bij deze Elizabeth Rietveld uit een 'niet gebruikelijk milieu'? Zij tekent veel in het 
kamp,, voornamelijk portretten van andere kampbewoonsters.5 Ook Beb vraagt ze te mogen 
portretteren.. De tekening is bewaard gebleven en siert in 1989 de omslag van 
Kampdaghoeken. Kampdaghoeken. 

Dee steeds verslechterende voedsel- en gezondheidssituatie in het kamp culmineert in 
dee twee rampdagen 2 en 3 juli, de 'hongerdagen'. Gedurende deze twee etmalen worden de 
uitgeputtee vrouwen zeer zwaar gestraft naar aanleiding van een protest over de slechte 
kwaliteitt van het brood de dag ervoor. Waarschijnlijk is de zware straf mede veroorzaakt door 
hett vermoeden van de Japanse commandant van doen te hebben met een halve opstand. Als 
namelijkk een delegatie vrouwen het protest op het kampkantoor indient, heeft zich buiten uit 
nieuwsgierigheidd en solidariteit een groep vrouwen verzameld. Direct laat de commandant de 
voedselbereidingg en -verstrekking stopzetten. Twee dagen krijgen de vrouwen geen voedsel. 
Zee mogen de barakken niet uit, zich niet wassen noch de was doen. De kampbewoonsters uit 
dee delegatie worden op de appèlplaats kaalgeschoren door de voormalige kapsters onder de 
vrouwenn en moeten vervolgens in broekje en bh langs de andere vrouwen paraderen. 
Gedurendee de daarop volgende vijf dagen worden ze opgesloten in een cel van 1 bij 2 meter, 
krijgenn nauwelijks eten, mogen zich niet wassen of verschonen en staan met een ezelsbord om 
dee hals bij de doorgang naar de tuinen als de andere vrouwen er passeren.6 Dezelfde straf is 
niett lang daarvoor uitgedeeld aan gedèggers.7 

'' Beb Vuijk'Atoombommen op Hirosjima en Nagasaki' Vrij  Nederland 17-9-1960, zie ook Beb Vuijk 1989 pag. 
79 9 
22 Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van Soest Sarafaan 1(1. 1985/1986) pag. 3-12. 
'Bebb Vuijk 1989, pag. 103 
JJ Idem 

Ziee ook Biessen-Dohmen 1995, pag. 149. Biessen-Dohmen heeft haar ervaringen als kampkind in het boek De 
klokklok neergelegd. Haar beschrijvingen van het kampleven in Kampong Makassar komen overeen met die van Beb 
enn Luyckx. Wat Beb niet vermeldt, maar Biessen-Dohmen wel, is dat Elizabeth Rietveld de portretten tegen 
vergoedingg of een wederdienst maakt. 
66 Luyckx 1945, pag. 55-59. Bebs beschrijving van de toedracht, straffen en de dagen komt grotendeels overeen 
mett die van Luyckx in haar kampverslag (pag. 7-8) en haar boek (pag. 55-59). Verschillen zijn er ten aanzien 
vann hel kaalscheren. Beb geeft daarvan een datering (3 juli). Lucykx beschrijft de straf in algemene zin, zonder 
naderee datering. Beb geeft ook geen volledig verslag van de straf. Deze verschillen zijn wellicht terug te voeren 
opp het verschil in karakter tussen een dagboek en een (achteraf) beschrijving in algemene zin. Een andere 
mogelijkee verklaring is dat Beb de gebeurtenis uit tweede hand. van een andere vrouw heeft vernomen. De 
beschrijvingg van de straf door de kampbewoonsier Biessen-Dohmen is summierder dan die van Beb en Luyckx, 
maarr vertoont geen wezenlijke verschillen mei die van laatstgenoemden (Biessen-Dohmen 1995. pag. 156-158). 

Luyckxx en Beb geven verschillende tijdstippen aan voor deze straf. Beb schrijft in haar dagboek over de 
gebeurteniss op 17 juni. maar uit haar verslag kan worden opgemaakt dat de gedèggers ongeveer een week 
daarvoorr zijn gesnapt. (Beb Vuijk 1989. pag. 82-83). Luykx merkt op dat "omstreeks 25 Juni twee vrouwen 
gesnaptt [zijn] bij het nachtelijk gedekken" (Luykx 1945, pag. 51). Een ander verschil is dat Beb het heeft over 
driee vrouwen. Biessen-Dohmen heeft het evenals Luyckx over twee vrouwen (Biessen-Dohmen 1995, pag. 140-
141) ) 
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Kortt na deze periode meldt Beb een paar maal dat in haar directe omgeving vrouwen en 
kinderenn overlijden door honger, ziekte en uitputting. De 'hongerdagen' zijn ook 
verantwoordelijkk voor een lichamelijke terugval van Beb zelf, omdat in diee twee dagen geen 
extraa eten uit de kampkas mag worden verstrekt. Wellicht nog sterker raakt de publieke 
bestraffingg van de gedèggers haar in emotionele zin: "De afschuwelijke vertoning toen ze, 
gekleedd in een b.h. en een slipje vol blauwe plekken en met bloedende wonden, langs de rijen 
moestenn lopen".1 Haar gevoel ten opzichte van de gestrafte vrouwen is evenwel ambivalent: 
"Hett zijn geldverzamelaarsters; goud en juwelen nemen ze als betaling, nooit geven ze iets af 
aann het hospitaal, wat andere gedekkers wel doen. [ . . . ] . Het is geen medelijden, mijn woede 
ontstaatt door een gevoel van walging om dit te moeten aanzien, en ten slotte door al die 
tegenstrijdigee en vernederende gevoelens een eindeloze moeheid".2 In deze opmerking 
signaleertt Beb één van de (heel) weinige keren in haar oorlogsherinneringen kwalijke 
praktijkenn in het kampleven. Blijkens het boek dat de kampbewoonster K. Luyckx later over 
Kampongg Makasser publiceert, is op vrij grote schaal sprake geweest van corrupt en 
(semi)crimineell gedrag.3 Zij schrijft onder meer dal door de lankmoedige opstelling van de 
kampleidsterr mevr S. (Summervilie), de in de keuken en goedang werkzame vrouwen 
meegesmokkeldee etenswaren tegen woekerprijzen doorverkopen in het kamp.4 Over deze 
misstandd lezen we niets bij Beb. Mevr. S wordt, behalve in de eerder geciteerde passage, door 
Bebb nog enkele malen genoemd, maar niet in negatieve zin. Waarom schrijft Beb zo weinig 
overr de misstanden? Omdat de menselijke zwakheid ook op haar vat heeft gekregen? 
Wanneerr ze om haar eerlijke gedrag wordt uitgelachen door vrouwen,5 neemt ze wraak door 
alss nachtwacht 's avonds een handvol suiker uit de goedang te stelen. Het is, zoals Beb 
opmerkt,, de eerste maal in haar leven dat ze steelt, om er aan toe te voegen: "Gelogen had ik 
all veel eerder, dat leer je als gevangene heel snel".6 Haar minder verheven gedrag zit Beb zo 
hoogg dat ze in haar eerste brief aan het thuisfront in Nederland, vrijwel direct na de aanhef, 
schrijft:: "Ik heb gestolen en gelogen, gehuicheld en geteemd".7 Het feit dat ze in haar dagboek 
nochh in haar artikelen schrijft over wantoestanden in het kamp, belet haar niet later in een 
recensiee van een boek over de Japanse bezetting op te merken: "Vrijwel niets over de 
spanningenn in de gevangengemeenschap zelf, de corruptie, de diefstallen in de keukens en 
magazijnen,, de handhaving van dwaze standsposities, de problemen ontstaan door het 
ontbrekenn van een eigen juridische instantie".8 

Onverdachtt is Bebs raciaal onbevangen opstelling ten opzichte van de Japanse en 
Koreaansee bewakers. Naar aan leiding van de straf van de gedèggers merkt ze op: "Er werd 

'Bebb Vuijk 1989, pag. 82 
22 Idem. pag. 82-83 
55 Zie ook Captain 2002, pag. 99 
44 Luyckx 1945, pag. 24-29. Luykx constateert dat het euvel onvoldoende is bestreden door gebrek aan 
eensgezindheidd in de leiding. Oog voor de menselijke zwakheid heeft ze evenwel ook als ze opmerkt: "Het is 
ongetwijfeldd niet gemakkelijk eerlijk te blijven, als de honger kwelt en kinderen om eten bedelen. Als het brood 
inn den meest letterlijke zin van het woord met den centimeter wordt uitgemeten en de overvloedige vruchten 
[[ .. . ] door onze handen verzorgd, vlak voor onze begerige oogen alleen naar de Japs en heiho's gaan. Maar 
omdatt de verleiding zoo groot en misbruik . . bijna vergeeflijk [was] had er toezicht moeten zijn, goed toezicht, 
omm ieder te geven, wat haar toekwam. Dal hierin ten eenenmale niet werd voorzien, is en blijft een schromelijke 
fout",, (pag. 28-29) 
"" Ze geeft overeenkomstig haar belofte aan de keukenploeg een teveel ontvangen broodje terug, omdat Ru 
vanwegee diarree broodpap krijgt in plaats van het broodje. 
""  Beb Vuijk 1989, pag. 107-108. In de betreffende passage komt ook nog eens overduidelijk Bebs opstelling ten 
opzichtee van andere kampbewoonsters naar voren. Ze merkt bijvoorbeeld op: "Je wilt toch niet om een homp 
kleff brood als leugenaar ontmaskerd worden door een stel grove wijven". 
"Brieff Beb Vuijk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 
ss Beb Vuijk 'Nederiandsch-Indiè' onder Japanse bezetting' Vrij  Nederland 4-2-1961 
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hevigg op de gele apen gescholden, puur racisme, waaraan ik me ergerde". Ze verbloemt niet 
datt er redelijke Japanse of Koreaanse bewakers zijn: "Popeye was tamelijk geschikt, maar we 
warenn altijd wel voor hem op onze hoede. Yumaida is aardig. Stel je voor, een aardige 
Japanner.. Zoiets kun je niet hardop zeggen, zonder je reputatie in gevaar te brengen".' Ook de 
eerdergenoemdee Luyckx is overigens (uiteindelijk) mild over de Japanners: "Tanaka was een 
lammee commandant en heel het verdere stelletje deed zich vrij tam voor. Typerend zijn als 
bewijss de geestige, goedmoedige bijnamen [ . . . ] : het Paaschei, Mooie Karel, Popey, 
Frederikk Fluweel".3 De enige wrede bewaker is 'De Beul'. Luyckx acht hem in belangrijke 
matee verantwoordelijk voor de strafexplosies omdat voor zijn komst sprake is van een mild 
regime. . 

Vanaff mei krijgen de vrouwen in het kamp langzamerhand signalen dat Japan snel aan 
dee verliezende hand is. Ook in Kota Paris hebben de vrouwen tussen de regels van de Japanse 
propagandakrantenn The voice of Nippon en Nippon Times het voor de Duitsers en Japanners 
ongunstigee verloop van de oorlog kunnen lezen. Een bevestiging uit onverdachte bron krijgen 
zee van nieuw aangevoerde vrouwen uit andere kampen, waarvan sommigen in het bezit zijn 
vann een geheime zender.4 In het kamp zelf wordt een aantal malen luchtalarm gegeven. De 
eerstee keer proberen de bewakers de vrouwen nog ordelijk in de barakken te dirigeren, de 
volgendee maal denken ze alleen aan het eigen vege lijf en laten ze de vrouwen in de tuinen 
achter.. Wanneer in juni een geallieerd vliegtuig hoog boven het kamp verschijnt, geeft dat 
Bebb nieuwe hoop. Medio juli wordt een nachtwacht ingesteld, waarvoor Beb zich als 
vrijwilligsterr aanmeldt.5 Begin augustus mogen de kinderen niet meer op het voetbalveld 
spelenn omdat de bewakers er gaan oefenen met machinegeweren. Ongeveer gelijktijdig 
bereiktt kampbewoonsters het bericht dat twee Javaanse steden zijn gebombardeerd. Op 15 
augustus,, de dag van de Japanse capitulatie, ontstaat een verwarde situatie. De vrouwen 
wordenn niet meer de tuinen ingestuurd en de daaropvolgende dag zijn alle Koreaanse 
bewakerss dronken. Indonesische bewakers deserteren, 's Avonds wordt volop rijst verstrekt. 
Eenn Koreaanse bewaker maakt melding van een wapenstilstand en vertelt dat Korea nu ook 
vrijj is. Japanners zijn aan het pakken. Even lijkt het er op dat er toch niets is veranderd. Maar 
opp 20 augustus is er de zekerheid dat de oorlog is afgelopen. Mensen uit nabij gelegen 
kampongss komen in vodden koopwaar aanbieden. Het kamp, zo merkt Beb op, verandert in 
eenn gekkenhuis. Op 23 augustus wordt het kampbestuur bij de Japanse commandant 
geroepen.. De laatste buigt en zegt dat de oorlog voorbij is, waarop het kampbestuur vraagt 
wiee er heeft gewonnen. Hij herhaalt "de oorlog is voorbij", maakt weer een buiging, draait 
zichh om en loopt weg. 

11 Beb Vuijk 1989, pag. 83. Opvallend is Bebs gebruik van de term 'racisme', dat in 1945 zeker geen algemeen 
gangbaarr begrip is. De term wordt in 1938 voor het eerst in Nederland gebruikt door Menno ter Braak bij zijn 
besprekingg van Mein Kampf. Overeenkomstige termen in het Frans en Engels zijn van oudere datum 
(respectievelijkk 1902 en 1936). Wel bestaan er in die tijd allerlei woordsamenstellingen met 'ras' (zie 
WoordenboekWoordenboek der Nederlandsche taal 1882-1998, din I-XXLX, Supplement I 1956 en Aanvullingen 2001, dln I-
III).. In het Nieuw groot woordenboek der Nederlandse laai uit 1950 is het begrip ook nog niet opgenomen. 
~~ Idem, pag. 102 

Luyckxx 1945. pag. 47 
44 Beb Vuijk 1989, pag. 77. zie ook Luyckx 1945, pag. 23 

Idem,, pag. 105. De hierna volgende informatie is gebaseerd op pag. 109-113. Zie ook Beb Vuijk 'De poorten 
vann de Jappenkampen gaan eindelijk open' Vrij  Nederland 15-8-1970. waarin een beschrijving wordt gegeven 
vann het bestaan van de laatste maanden van Kampong Makasser tot de sluiting na de bevrijding. Dit artikel moet 
medee gebaseerd zijn op Bebs dagboek. 
hh Luyckx versie van de laatste dagen van het kamp is grotendeels gelijk. Alleen zij dateert de grote 
voedsell venrekking op 17 augustus i.p.v. 16 augustus. Ook het gebeuren van 23 augustus treft men niet bij haar 
aan,, vreemd want zij moet bij de kampoverdracht aanwezig zijn geweest. Biessen-Dohmen daarentegen meldi 
well dat de Japanse commandant zegt: "De oorlog is voorbij", echter hij doet dat niet met een buiging (Biessen-
Dohmenn 1995, pag. 171). Doet Beb mei de buiging meer aan 'Dichtung' dan aan 'Wahrheit'. Het geeft immers 
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Uitt Bebs dagboek krijgt de lezer niet de indruk dat Bebs gemoedstoestand in de loop van haar 
verblijff sterk achteruitgaat. Weliswaar wordt zij mismoediger, maar van een volstrekte 
wanhoopp lijkt geen sprake. Afgaande op het oorspronkelijke manuscript, een oud 
schoolschriftt waarin Beb met potlood het dagboek heeft bijgehouden,1 lijkt toch sprake van 
eenn geringer wordende geestelijke spankracht. Aanvankelijk is het dagboek in een voor Beb 
ongebruikelijkk keurig handschrift, bijna schoonschrift, bijgehouden. Vanaf ongeveer de 
hongerdagenn schrijft ze met de voor haar, meer kenmerkende, grote, hanenpotige letters en 
grotee afstanden tussen de letters en de regels, een schrijfwijze die veel gelijkenis vertoont met 
hett handschrift van het eerder vermelde dagboekfragment van 17 december 1942, waarin een 
inn paniek geraakte Beb beschrijft dat ze het kamp in moet. 

FernandaFernanda gevangenschap 

Femandss lot in de oorlog kan het best worden weergegeven met Bebs woorden uit haar eerste 
brieff na de oorlog aan het thuisfront. Wanneer ze de brief schrijft, verblijft Fernand nog in 
Singapore,, in afwachting van zijn repatriëring. Na eerst te hebben meegedeeld dat de mannen 
eenn oneindig zwaarder lot hebben gehad dan vrouwen, merkt ze op: 

Fernandd is [. .. ] 6 Jan '43 naar Singapore vervoerd. Vandaar met 
geweerkolvenn met 30 anderen in een beestenwagen geslagen en 4 dagen en 
nachtenn door de trails naar Siam gereden, gelopen naar het boskamp 25 a 35 
Kmm per dag, wie niet mee kon bleef dood achter (o.a. ir Lüverkropp, de man 
vann F. Voorhoeve, zijzelf weet dit niet werd krankzinnig en stierf aan t.b.c. 4 
mndd geleden, liet 5 kinderen achter). Fernand werkte 14 uur per dag aan de 
Railwayy of Death zoals de Birma Thailand spoorweg genoemd werd naar de 
duizendenn prisoners of war die hier slaafden en stierven. Fernand had in sept 
'433 door het slechte eten al in zulke mate beri-beri dat hij door de dikke benen 
niett meer kon loopen. [ . . . ] . Je werkte of je was dood, dus kroop hij iederen 
dagg de KM naar het werk en deed daar voor 1 lA [,] 's avonds terug in het 
pikdonker.. In de regentijd werden ze niet meer droog en eens verdronk hij 
bijnaa in een bandjir [overstroming] omdat hij niet uit den weg kon met z'n 
benen.. In het laatste jaar kwamen geregeld de Liberators [bommenwerpers] 
overr en zijn er tweehonderd doden en gewonden gevallen. Duizenden zijn 
langss de weg begraven, honderden zijn krankzinnig geworden of zenuwziek of 
voorr altijd lichamelijk ongeschikt. Fernand is er goed afgekomen hoewel hij 
vann Jan tot Mrt '45 aan malaria leed en kinine noch atrebrive vestrekt werden. 
Tenslottee was zijn lichaam sterker dan de ziekte en [onleesbaar], maar hij was 
eenn geraamte gelijk, maar sinds de vrede is hij aan het opknappen en heeft weer 
zijnn oude gewicht. Is erg grijs geworden en zal moeten brillen maar maakt al 
weerr urenlange wandelingen door de velden en verlangt erg naar ons.2 

Aann de, voor de bevoorrading van troepen aangelegde, Birma-spoorlijn werken ruim 61.000 
krijgsgevangenn Europeanen (niet alleen Nederlanders, maar ook Engelsen, Australiërs etc uit 

eenn extra fraai slot van het Japanse kampbewind. Verder suggereert Lucykx dat de kampoverdracht op 24 
augustuss plaatsvindt. Atle vrouwen worden op die dag op het veld bijeen geroepen, ook de kinderen worden 
'meegesleept'' om een historisch moment mee te beleven. Met kamphoofd, mevrouw Witvoet, deelt daar mee dat 
Japann heeft gecapituleerd (feitelijk is dat op 19 augustus gebeurd). De vrouwen moeten wel in het kamp blijven, 
nuu onder de bescherming van dezelfde Japanners. 

Hell is een schrift waarin Beb, vrij bijzonder, gedichten alsmede (lange) literaire essays en lezingen van 
bekendee literatoren heeft overgeschreven. 
:: Brief Beb Vujjk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 



152 2 

anderee door Japan bezette gebieden), waarvan er ruim 12.000 sterven. Hoe vreselijk ook, het 
staatt in geen verhouding tot het aantal overledenen onder de door Japan voor dit traject goed-
off kwaadschiks geronselde Aziatische werkkrachten.Van deze 200,000 mannen overleeft 
slechtss tien procent. Elke twee meter van de 415 kilometer spoorlijn eist een bruin of blank 
mensenleven.1 1 

Laterr vertelt Beb in de novelle 'Verhaal van een toeschouwer', met daarin de 
hoofdfiguurr Hermans als het alter ego van Fernand, over het leven van haar man aan de 
Birma-spoorwegg en het werkkamp Kuje waarin hij daarna terecht komt." Fernand pleegt in 
hett verhaal insubordinatie door de weigering een boom om te kappen, waarin een uit een 
anderr kamp gevluchte inheemse arbeider is geklommen. Tegen elke verwachting in richt de 
woedee van de Japanse commandant zich niet op Fernand, maar kapt hij zelfde boom. Fernand 
wordtt door Beb geportretteerd als iemand met een natuurlijk gezag, die de leiding heeft van 
eenn houtkapploeg in het bos. Hout dat bestemd is voor de locomotieven die over de spoorweg 
rijdenrijden die de krijgsgevangenen even daarvoor hebben aangelegd. Mede met behulp van 
Femandss kennis van de natuur weet de groep te overleven: 

Ookk daarvan had Hermans de leiding; hij kende alle eetbare planten, varens, 
vruchtenn en bladsoorten. De tweede maand kreeg ik [de verteller] opnieuw een 
malaria-aanval,, die Hermans bestreed door mij aftreksels van pule bast en 
putrowalee te geven, die een koortswerende invloed hebben, de malaria niet 
genezen,, maar de temperatuur laag houden. In mijn herinnering is die tijd in 
Kujee de beste geweest van onze gevangenschap, ondanks koorts, slechte 
voedingg en rillende koude nachten. Wij werkten onze taak af en lieten de 
ziekenn in de varens liggen. Soms spoorden wij wild meestal zonder resultaat, 
well doodden wij een enkele maal vogels en vonden eieren. Hermans was een 
bekwaamm jager, hij kende het spoor van alle dieren, zijn ogen lazen de tekens 
vann de grond en van de bomen.3 

11 Ten Dam 1997, pag. 251 
"" Interview Beb Vuijk door Willem R. Roggeman Vlaamse gids 69 (4. 1985). pag. 2-13 en Radio-interview Beb 
Vuijkk BRT 17-1 en 24-1-1985.'Verhaal van een toeschouwer' verschijnt eerst in het (lalernog te behandelen) 
literairee tijdschrift Oriëntatie (31.1950). later in de in 1959 gepubliceerde verhalenbundel Gerucht en geweld. 

Bebb Vuijk 'Verhaal van een toeschouwer' in Verzameld werk 1981. pag. 364. Op het verhaal wordt nader 
ingegaann in het hoofdstuk 'Een literaire wending: De novelle 'Verhaal van een toeschouwer". 



Foto'ss van hel Japanse kamp Kampong Makassar waarin Beb is geïnterneerd van maan tot oktober 1945; 
opp de bovenste foto is de kampomheining zichtbaar 

(bronnen:: De geïllustreerde mins van de Japanse kampen in Nederlands-lndië en Hel verbluffende kamp) 
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6.6. REPUBLIKEINS AMBASSADRICE 
(194(194 5-1947) 

Opstand Opstand 

Vrijwell geen Nederlander bevroedt dat de bevrijding van de Japanse bezetters het einde 
inluidtt van de Nederlandse aanwezigheid in Nederlands-Indië. Het overgrote deel van het 
Europesee bevolkingsdeel denkt dat het leven op de oude voet hervat zal worden. De 
Nederlanderss hebben voor de oorlog de opkomst van een nationalistische beweging 
meegemaakt,, die, afhankelijk van de vleugels hierbinnen, grotere of gehele zelfstandigheid 
voorr de inheemse bevolking eist. De regering heeft haar oor geleend aan de nationalisten, 
maarr nooit met de intentie de Nederlandse aanwezigheid principieel ter discussie te stellen. 
Niett zelden houdt de regering de nationalistische beweging aan het lijntje. Het, in de ogen van 
hell gouvernement, radicale deel is zelfs gevangen gezet en naar verre oorden in de archipel 
verbannen. . 

Doorr de overwinning van Japan ontstaat een volstrekt nieuwe situatie. Het in de ogen 
vann de bevolking niet zelden superieur geachte blanke Nederland wordt door een gekleurd ras 
opp de knieën gedwongen. De overwinnaar maakt handig gebruik van het door de jarenlange 
onderdrukkingg ontstane ressentiment tegen de Nederlanders, niet met de bedoeling de 
Indonesiërss een volwaardige plaats in het bestuur te geven, maar wel voldoende om tegemoet 
tee komen aan hun gevoel van eigenwaarde. De Indonesische nationalistische leiders zien in 
Japann een instrument om op langere termijn de begeerde zelfstandigheid te krijgen. Zo hebben 
dee nationalistische beweging en Japan ieder hun agenda en proberen de ander voor de eigen 
doeleindenn te gebruiken. De belangrijkste nationalistische leider die samenwerking met Japan 
zoekt,, is de latere president Soekarno. Hij doet dit niet uit overtuiging, maar uit strategische 
overwegingen.11 Soekamo wordt daardoor mede verantwoordelijk voor het ronselen van 
honderdduizendenn inheemse werkkrachten (romoesja's) die als dwangarbeiders vaak 
loodzwaarr werk moeten verrichten aan door Japan geïnitieerde infrastructurele werken. Een 
groott deel van hen bezwijkt.2 Onder de inheemse bevolking is het aantal slachtoffers als 
gevolgg van de Japanse bezetting vele malen groter dan onder het Europese bevolkingsdeel, 
niett alleen vanwege de nietsontziende dwangarbeid, maar ook door de honger en armoede die 
alss gevolg van de oorlogseconomie ontstaan. Naarmate de bezetting langer duurt, wordt Japan 
doorr de bevolking steeds meer als overheerser en uitbuiter gezien. 

Japann richt zich in het bijzonder op de Indonesische jongeren, die voor een groot deel 
wordenn gemobiliseerd in paramilitaire organisaties. Het toch al heftige gemoed van deze 
jongerenn wordt verder gemanipuleerd en geradicaliseerd tegen het Europese bevolkingsdeel in 
Nederlands-Indië,, met niet zelden vervelende gevolgen voor de buiten de kampen gebleven 
Indo-europeanen.. De Amerikaanse aanval met atoombommen op Hirosjima en Nagasaki leidt 
tott een onverwacht snelle capitulatie van Japan. Als het land zich op 15 augustus overgeeft, 
hebbenn de geallieerde legers Java nog niet bereikt. Vanwege het gezagsvacuüm ontstaat een 
uiterstt verwarde situatie, waarin Soekarno en Hatta, twee dagen na de capitulatie, de 
Indonesischee onafhankelijkheid uitroepen, een dag later gevolgd door de vaststelling van een 
grondwet.. Japan, uitgeblust door de oorlogsinspanningen, geeft er tegen wil en dank zijn 
passievee medewerking aan.' Op dat moment is er geen sprake van massale steun van de 

11 De Jong 1969-1991, dl 11b tweede helft, pag. 1020-1024 
:: Idem. pag. 1023. Soekamo heeft deze medeverantwoordelijkheid overigens erkend. De Jong citeert zijn 
uitspraak:: "Als ik duizenden moet opofferen om miljoenen te redden, dan zal ik dal doen. Als leider van dit land 
kann ik mij de luxe van gevoeligheid niet veroorloven1', een argumentatie die de deur open zet voor elk 
machiavellistischh handelen. 
33 Zie voor een uitgebreid overzicht Giebels 1999. pag. 345-362 
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bevolkingg voor de onafhankelijkheid omdat de nationalistische beweging onder de Japanse 
bezettingg geen propaganda voor het ideaal heeft kunnen maken.1 Engeland krijgt de 
verantwoordelijkheidd een tijdelijke bezettingsmacht te leveren om de orde en rust in 
Nederlands-Indiëë te herstellen, maar heeft op dat moment onvoldoende troepen beschikbaar in 
verbandd met besognes in de eigen bevrijde koloniën. 

Japann draagt de verantwoordelijkheid voor het bestuur in die tijd over aan de nieuwe 
nationalistischee regering." Op veel plaatsen geven Japanners zelfs hun wapens af aan 
Indonesiërs,, voor een groot deel pemoeda's (jongeren)/ De geest is uit de fles. Wat Japan 
gecreëerdd heeft, of denkt gecreëerd te hebben, keert zich tegen dit land. De jongeren, eenjaar 
daarvoorr nog een gewillig instrument van hun overheerser, keren zich als eerste tegen hun 
voormaligee broodheer. Zij eisen volledige onafhankelijkheid, los van welke bezetter dan ook. 
Doorr de radicale propaganda en de druk van deze jongeren vindt ook een omslag plaats in de 
houdingg van de bevolking ten opzichte van de Nederlanders.4 

Vanaff half september vinden in verschillende grotere steden op Java demonstraties 
plaatss van pemoeda's voor een vrij Indonesië. Tot oktober zijn er echter nauwelijks 
gewelddadigheden."" De roep om onafhankelijkheid wordt voornamelijk op Java gehoord. Ook 
voorr de oorlog manifesteert de nationalistische beweging zich in hoofdzaak op dit eiland, van 
oudsherr de dominante factor in de archipel. Omdat de jongeren veelal gescheiden van elkaar 
opererenn op lokaal en regionaal niveau, is in die tijd geen sprake van een strak geregisseerde 
onafhankelijkheidsbeweging.66 Pas geleidelijk krijgen de Indonesische leiders controle over de 
pemoeda'ss en worden ze geïncorporeerd in een centraal georganiseerd republikeins leger. 

Directt nadat het Engelse leger is gearriveerd, verklaart de Engelse commandant alleen 
dee orde en rust te kunnen garanderen in zogenaamde 'key areas'.7 In de overige gebieden 
moetenn de nieuwe Republiek en Japan zorgdragen voor de veiligheid. Engeland geeft daarmee 
tee kennen het zich onafhankelijk verklaarde land de facto te erkennen. Het is het signaal voor 
dee pemoeda's zich massaal tegen Nederland en Japan te keren. Zij worden de beslissende 
politiekee factor en dringen de nationalistische leiders naar de achtergrond.8 De 'bersiap' tijd 
breektt aan die tot en met januari 1946 duurt. Het is de tijd die de schrijfster Margaretha 
Fergusonn karakteriseert met de woorden: "Als je [. . . ] op straat liep was je niets dan een 
prooi,, alleen omdat je blank was".9 Enkele duizenden Nederlanders, het exacte aantal is niet 
bekend,, worden in deze periode afgeslacht. Voor vele anderen is het aanleiding het land voor 
goedd te verlaten. Ook onder de oude inheemse bestuurslaag die Nederland heeft gediend, 
vallenn veel slachtoffers. 

Vanaff 1946 voeren Nederland en de Republiek een aantal malen langdurige 
onderhandelingenn over hun toekomstige staatsrechtelijke verhouding. Omdat de Republiek 
dee eis tot volledige onafhankelijkheid niet wil loslaten, onderneemt Nederland in juli 1947 en 
decemberr 1948 een zogenaamde politionele actie, die onder internationale druk na enkele 
wekenn beëindigd moet worden. Tijdens deze operaties is sprake van een oorlogsstrijd in de 
traditionelee betekenis tussen het (guerrilla)leger van de Republiek en het Nederlandse leger. 
Inn het bijzonder door toedoen van de Verenigde Staten moet Nederland in 1949 Indonesië als 
soevereinee staat erkennen. 

'Dee Jong 1969-1991, dl 1lc, pag. 530-531 
"" De Jong J.J.P. 1998, pag. 583 (Hier wordt J.J.P vermeld, ter onderscheiding van de eerder aangehaalde 
historicuss van de Tweede Wereldoorlog, L de Jong) 
'Dolkk 1993. pag. 100 
44 De Jong 1969-1991. dl Mc. pag. 575 
5DeJongJ.J.P.. 1988, pag. 68-71 
66 De Jong 1969-1991. dl 12 tweede helft. pag. 706-709 
"" De Jong J.J.P. 1998, pag. 585 
** Idem, pag. 82 
**  Margarheta Ferguson via De Jong J.J.P. 1998, pag. 586 
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Bersiap Bersiap 

Bebb blijft na de bevrijding nog anderhalve maand in Kampong Makassar.' Er is direct volop 
tee eten voor de vrouwen. Mannen komen het kamp binnen en nemen vrouwen het werk uit 
handen.. De al eerder gememoreerde Luyckx meldt dat dagelijks in het kamp een pasar wordt 
gehouden,, waar de sterk verarmde inheemse bevolking weer wat probeert te verdienen.2 

'ss Morgens is er een pasar voor kinderspeelgoed, waama een hels lawaai in het kamp 
uitbreektt doordat kinderen op de gekochte fluitjes blazen en op blikjes trommelen. Het 
speelgoedd is binnen de kortste keren kapot, zodat de kooplui de volgende dag weer gretig 
aftrekk vinden voor hun waar. 

Halff september krijgen de vrouwen bericht over het lot van hun mannen en oudere 
zoons.. Dat gebeurt via het afroepen van namen, eerst van de levenden, dan van de doden. 
Fernandd en Hans leven nog.3 In weerwil van orders van Nederlandse en Japanse autoriteiten 
drossenn in die weken massaal vrouwen uit het kamp {het zogenaamde bolossen). Het 
verlangenn naar vrijheid wint het van de angst voor de gevaarlijke situatie buiten het kamp. 
Aanvankelijkk heeft het kamp volgens Luyckx ook grote belangstelling van de autoriteiten en 
dee oorlogscorrespondenten. Wanneer medio september de regentijd invalt en het kamp weer 
inn een modderpoel verandert, verdwijnt de interesse.4 Bebs laatste aantekening in haar 
dagboekk is gedateerd 'eind september* en handelt over een incident met een andere vrouw in 
hett kamp. Wanneer de laatste met veel aplomb kenbaar maakt dat de regering snel schoon 
schipp moet maken met de nationalisten, antwoordt Beb met een sarcastische opmerking. De 
vrouww begint te schelden en noemt haar een landverraadster.5 

Beginn oktober worden volgens Beb de bewoners om veiligheidsredenen uit het kamp 
geëvacueerd.66 Ze komt terecht in een nieuw kamp, Pasoeroean, een beschermde luxueuze 
villawijkk in Batavia, vlak daarvoor nog bewoond door de Japanse bezetter. Pemoeda's hebben 
hett omliggende gebied in handen. De wijk wordt beschermd door een hoge muur "met zeer 
decoratievee Sikhs er voor". Direct na aankomst in Pasoeroean gaat ze, in weerwil van het 
dringendee advies van het kamphoofd, haar zoon Hans ophalen uit het jongenskamp in 

11 Ziee Beb Vuijk 1989. pag. 115-116 en Beb Vuijk 'De poorten van de Jappenkampen gaan eindelijk open' Vrij 
NederlandNederland 15-8-1970 
22 Luyckx 1945, pag. 74-75 
55 In een interview merkt Beb op dat zij al kort na de oorlog op de hoogte is van het feit dat Fernand de oorlog 
heeftt overleefd. Ze heeft een brief voor Fernand meegegeven aan een Engelse piloot die een vlucht moet maken 
naarr Thailand, waama ze veertien dagen later een antwoord van Fernand krijgt (Interview Beb Vuijk door 
Henniee Burggraaf Literama 22 (1987), pag. 121-126). In haar dagboek wordt dit niet vermeld. 
44 Luyckx 1945. pag. 81. Merkwaardig is dat Beb in haar publicaties geen melding maakt van de miserabele 
hygiënischee omstandigheden in het kamp na de bevrijding. De Jong citeert Beb uitgebreid in zijn 
geschiedenisdeell over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-lndië als hij het heeft over de periode direct na de 
bevrijdingg (De Jong 1969-1991, dl 1 lc, pag. 525-526). De historicus moet zich hierbij gebaseerd hebben op een 
onbekendee en ongepubliceerde brief/notitie. Bij de beschrijving van de situatie van de Japanse kampen in casu 
Kampongg Makassar citeert deze historicus Beb ook (dl 1 Ib tweede helft, pag. 834-835), dan uit Bebs ai 
meermalenn genoemde eerste brief aan het thuisfront in Nederland, eveneens niet eerder gepubliceerd. Blijkbaar 
heeftt Beb Vuijk aan De Jong brieven beschikbaar gesteld voor diens werk. Waren er geen andere bronnen? Was 
err sprake van een goede relatie tussen hen? Beb scoort in ieder geval erg hoog bij De Jongs delen over 
Nederlands-lndiëë (totaal 3 maal), zeker als in ogenschouw wordt genomen dat Bebs beschrijvingen geen 
'historisch-wetenschappelijke** bron zijn. 
ss Beb Vuijk 1989, pag. 116 
66 Beb Vuijk 'De poorten van de Jappenkampen gaan eindelijk open' Vrij  Nederland 15-8-1970. Luyckx maakt 
geenn melding van een evacuatie in begin oktober. Naar haar mening gebeurt dat pas op 27 oktober. Op dat 
momentt zijn in het kamp nog 289 van de oorspronkelijk 3700 vrouwen over. 

Engelsee soldalen uit de Indiase deelstaat Punjaab. 
** Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 
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Bandoeng.'' Tijdens de terugreis naar Batavia wordt Beb naar eigen zeggen in levende lijve 
mett de bersiap geconfronteerd. Beb reist bewust vierde klas ('kelas kambing') temidden van 
dee inheemse bevolking. 2e heeft al verhalen gehoord over Europeanen die door pemoeda's uit 
treinenn zijn gehaald, reden voor het Europese bevolkingsdeel om geen gebruik meer te maken 
vann dit vervoer. Beb durft dat nog wel omdat zij en haar zoon donker zijn en niet opvallen in 
dee vierde klas. Wanneer 'avonds op een stationnetje wordt gestopt, wil Hans het perron op om 
zijnn honger te stillen bij een eetstalletje. Een Chinese vrouw waarschuwt haar Hans in de trein 
tee houden omdat hij door zijn khaki-hemd voor Europeaan zal worden aangezien en dat 
gevaarr kan opleveren temidden van de inheemse bevolking. De waarschuwing blijkt niet 
ongegrond.. Als de trein weg rijdt ziet Beb pemoeda's met verwilderde gezichten rondom 
grotee vuren staan, alleen gekleed in vuurrode lendendoek en rode banden om het hoofd. Dit 
gegevenn verwerkt ze later in het hierna nog te behandelen 'Verhaal van een toeschouwer'. In 
ditt verhaal wordt een vrouw uit de trein gehaald en vermoord. 

Bebss kennismaking met de bersiap beperkt zich niet tot deze ervaring blijkens 
fragmentarischee dagboekaantekeningen die ze in die tijd maakt.3 Ze beschrijft in de eerste 
aantekeningg van 4 november onder meer een ontmoeting met drie journalisten: de schrijver 
Johann Fabricius, die in oktober 1945 in Nederlands-Indië aankomt als correspondent van de 
BBC,, de Engelse correspondent Chartiris en de Nederlander Dolf Verspoor, die voor een 
Franss nieuwsagentschap de situatie in Nederlands-Indië verslaat. Ze vertoeft enkele dagen in 
hett gezelschap van de heren, vermoedelijk in een hotel, want Beb meldt met enige regelmaat 
datt koffie, ijs en likeur worden geserveerd.4 Blijkbaar zijn al vrij spoedig na de Japanse 
capitulatiee de oude koloniale geneugten in ere hersteld, ondanks de miserabele 
omstandighedenn waarin het overgrote deel van de bevolking verkeert. Beb vertelt onder meer 
hoee Fabricius en Verspoor een discussie hebben over het "jodenprobleem"." Wanneer de 
gemoederenn te hoog oplopen intervenieert Chartiris op beminnelijke wijze, Fabricius is 
volgenss Beb in de discussie in intellectueel opzicht de mindere van Verspoor. Uit de wijze 
waaropp Beb Fabricius beschrijft, de joyeuze verteller met altijd een anekdote op zak, is de 
distantiee die zij jegens hem heeft voelbaar. Vervolgens tekent Beb uit de mond van Verspoor 

11 Het navolgende is gebaseerd op het Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 en het Interview Beb 
Vuijkk door Hennie Burggraaf Literama 22 (1987), pag. 121-126. Er zit een belangrijk verschil in beide 
interviews.. In het ene interview bevinden zich geen Nederlanders in de trein, in het andere wel, en die worden uit 
dee trein gehaald. Ook in andere kranteninterviews heeft Beb dit verhaal verteld. In één (Interview Beb Vuijk 
doorr Irmgard Breugelmans De stem 5-1 -1991) is sprake van een weer iets andere versie. Ze vertelt hoe op het 
perronn een gevecht met Europeanen ontstaat, die "uiteindelijk neergeschoten werden". 
22 Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985. Voor de betreffende passage zie Beb Vuijk 'Verhaal van 
eenn toeschouwer' in Verzameld Werk 1981, pag. 505. Dit verhaal wordt behandeld in hoofdstuk 'Een literaire 
wending:: De novelle 'Verhaal van een toeschouwer". 
33 Hel betreft aantekeningen, gemaakt op 4, 12 en 18 november 1946, in totaal 17 pagina's in een oud 
schoolschrift,, aanwezig in de ON (doos 2464). Mogelijk heeft Beb over een langere periode een dagboek 
bijgehouden.. Want de aantekening van 4 november begint boven aan een pagina waar nog een andere zin boven 
staal,, waarop de eerste regel van de aantekening van 4 november een vervolg is. Heeft Beb daaraan 
voorafgaandee aantekeningen vernietigd en zo ja, waarom? Het dagboek eindigt ook vrij plotseling. Op de 
daaropvolgendee pagina van het schoolschrift begint een concepttekst van een nog te bespreken artikel 'Koloniale 
off menschelijke verhouding1 in Uitzicht 13-3-1946. Voorts zijn bepaalde passages in de aantekeningen moeilijk 
tee interpreteren vanwege het slechte handschrift en de staccatostijl. Dat geldt bijvoorbeeld voor een passage in de 
aantekeningg van 4 november waarin melding wordt gemaakt een discussie over de politieke situatie en waarin 
Bebb de nationalistische leiders Soekamo, Hatta en Sjarifoeddin kwalificeert als onbetrouwbare kerels. 
44 Onduidelijk is waar Beb de journalisten ontmoet, respectievelijk waar het hotel zich bevindt. Mogelijk is dat 
geweestt in het kamp Pasaroean waar Beb, zoals eerder opgemerkt, is ondergebracht na haar evacuatie uit 
Kampongg Makassar. Echter Johan Fabricius. die later zijn journalistieke periode in het Nedcrlands-Indië van 
directt van de oorlog beschrijft in het. hierna nog uitvoerig te behandelen, boekje Hoe ik Indië tentg\>orid, geeft 
niett aan dat hij in het kamp Pasoeroean heeft verbleven. 
55 Dagboekfragment Beb Vuijk 4 november 1945. ON (doos 2464) 
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hett 'Depok-incident' op. Dit verhaal in Bebs dagboekaantekening kent een aantal abrupte 
overgangen,, waardoor geen duidelijk beeld ontstaat over wat nu precies gebeurd is. Het begint 
mett de mededeling dat op 12 oktober in Batavia het gerucht gaat dat Dcpok gerampokt 
(geplunderd)) is. Verspoor, Fabricius en, naar later plotseling blijkt, ook Chartiris besluiten de 
situatiee ter plekke in ogenschouw te nemen. De reis gaat via Buitenzorg, waar ze een escorte 
vann Gurka's' krijgen. In een afgesloten gebouw treffen ze bijna elfhonderd vrouwen en 
kinderenn en drie mannen. De vrouwen zitten er al drie dagen en worden 's avonds door de 
pemoeda'ss met een vreselijk lot bedreigd. Fabricius gaat terug naar Buitenzorg om militaire 
versterkingg te halen teneinde de vrouwen te ontzetten. De aanvankelijk gevluchte pemoeda's 
komenn terug en belegeren schietend en 'merdaka' roepend het Gurka-escorte. Omdat het 
geweervuurr weinig afschrikwekkend is, schiet de Engelse commandant niet terug. Hij 
probeertt met Fabricius, inmiddels blijkbaar weer terug, als tolk de pemoeda's te bewegen zich 
overr te geven. De Gurkha's gedragen zich tijdens de operatie als een toonbeeld van 
menslievendheid:: "Zij verdelen al hun eten onder de mensen en aten zelf niet. Ze waren 
bijzonderr behulpzaam en mede voelend en stonden verlangend het bevel voor de actie af te 
wachten,, die niet kwam".2 In een abrupte overgang wordt dan gemeld dat Chartiris en 
Verspoorr ziekenauto's zijn gaan halen en bij hun terugkomst gevangenen langs de weg zien 
liggen.. Er is met dumdum kogels geschoten waarbij ook drie kinderen zijn getroffen. Eén 
sterftt tijdens het vervoer direct daarna, terwijl de twee anderen later aan hun schotwonden 
overlijden.. Beb eindigt de beschrijving van het Depok-incident met de opmerking dat zonder 
dee actieve interventie van de journalisten ongetwijfeld meer slachtoffers zouden zijn gevallen. 

Heeftt dit incident werkelijk plaatsgevonden en heeft Beb het redelijk 
werkelijkheidsgetrouww weergegeven? Het antwoord luidt bevestigend. Er bestaat nog een 
anderee bron, die melding maakt van de gebeurtenis in Depok: Fabricius. In 1947 verschijnt 
vann zijn hand Hoe ik lndië terug vond waarin hij zijn belevenissen beschrijft tijdens zijn 
correspondentschapp in Nederlands-Indië gedurende de periode oktober-december 1945. Waar 
Bebb in anderhalve handgeschreven pagina de gebeurtenissen rondom Depok beschrijft, ruimt 
Fabriciuss hiervoor liefst vijfentwintig pagina's in.4 Gedetailleerd wordt het chronologische 
verloopp van het incident beschreven, waarin Fabricius een niet onbelangrijke rol voor zichzelf 
weglegt.. De door Beb beschreven essentie van het voorval in de dagboekaantekening komt 
terugg in het boek van Fabricius. Ook de data in beide beschrijvingen komen overeen. Uit het 
verhaall van Fabricius krijgt de lezer een beter beeld over wat zich daar gedurende enige dagen 
heeftt afgespeeld, hoewel ook Fabricius wellicht niet ontkomen is aan een vertekende en 
selectievee weergave.6 Een verschil met Bebs beschrijving betreft het schietincident waarbij de 
kinderenn omkomen. Fabricius heeft de militaire commandant van Batavia bewogen een 

11 Engelse soldaten afkomstig uit de deelstaat Punjaab in India. 
:: Dagboekfragment Beb Vuijk 4 november 1945, ON (doos 2464) 
** In hei begin van boek beschrijft Fabricius onder meer zijn bezoek aan vrouwenkampen, die zich, zo schrijft hij, 
inn een overweldigende aandacht van journalisten mogen verheugen. De situatie is er kort na de Japanse 
capitulatiecapitulatie nog deplorabel. Ook Kampong Makassar bezoekt Fabricius. Het is niel uitgesloten dat hij op dat 
momentt Beb al heeft ontmoet. 
44 Zie Fabricius 1947, pag. 100-126 
55 Een verschil is dat Fabricius vermeldt dat, naast Verspoor en Chartiris nog een andere Engelse correspondent. 
Robertt Kiek, zich in het gezelschap bevindt dat naar Depok gaat. 
bb Een aanwijzing voor een 'gekleurde' beschrijving door Fabricius is bijvoorbeeld het door hem optekende 
volgendee voorval als hij met een Engelse sergeant-majoor en twee Gurkha's in Buitenzorg militaire hulp gaat 
halenn ter ontzetting van de vrouwen: "Het avontuur kreeg ons nu allen in zijn greep, en ik reed in een 
halsbrekendd tempo naar Buitenzorg terug, in den beginne pardoes door een paar nieuwe barricades heen brekend, 
diee in dien korten tijd alweer waren opgeworpen en gelukkig slechts uit meubilair bestonden. Kasten en stoelen 
versplinterdenn onder grooi gekraak onder den wielen van onze truck, en de brokken hout vlogen alle kanten uit. 
zoodatt de beide Gurka's erover hun hele gezicht om moesten lachen" (Fabricius 1947, pag. 110). Of dit 
werkelijkk zo heeft plaatsgevonden mag betwijfeld worden. 
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militairr konvooi naar Depok te sturen om de vrouwen en kinderen daar te evacueren. Het 
schietenn vindt plaats wanneer het konvooi zich net op de terugweg naar Batavia heeft 
begeven.. Van de door schoten getroffen meisjes overlijden er volgens Fabricius twee. De 
eerstee vrijwel direct, de tweede kort daarna. Het derde meisje is slechts licht gewond. 

Naa haar ontmoeting met Fabricius is het hoofdstuk met deze schrijver voor Beb nog 
niett afgesloten. Als Hoe ik Indië terugvond verschijnt, recenseert zij het boek in Vrij 
Nederland)Nederland) In een scherpe, af en toe sarcastische, kritiek laat zij weinig heel van het boek. 
Fabriciuss stuurt haar naar aanleiding hiervan een brief, tevens als open briefin Vrij  Nederland 
gepubliceerd,"" voor Beb weer reden Fabricius van repliek te dienen. Beb verwijt Fabricius 
volstrektt geen oog te hebben voor de achtergronden van de Indonesische opstand. Zij voert 
hiervoorr twee overwegingen aan. Allereerst gaat Fabricius voorbij aan de eeuwenlange 
kolonialee knechting van het Indonesische volk en de geleden ontberingen tijdens de Japanse 
bezetting.. Bezien tegen deze achtergrond is het niet meer dan natuurlijk dat de bevolking 
eindelijkk vrijheid wil. Voorts besteedt Fabricius naar Bebs oordeel geen aandacht aan het 
onbegripp waarmee Nederland het vrijheidsstreven tegemoet treedt. Ze vertelt in dat verband 
hoee ze heeft gezien dat uit voornamelijk Ambonnezen, Menadonezen en Indo's ("bij uitstek 
dee dragers van de koloniale gedachte") bestaande KNIL-troepen zeer grof geweld gebruiken 
tegenn mensen die alleen maar met een roodwitte vlag van de republiek zwaaien. Voor Beb is 
inn de ontstane turbulente situatie in de kolonie, zo stelt ze nogal kort door de bocht, niet van 
belangg wie als eerste geweld heeft gebruikt. Doorslaggevend is dat vóór de komst van de 
Hollandsee troepen sprake is van een relatief rustige en veilige situatie, terwijl er nadien chaos 
heerst.. Het zijn achtergronden die Beb mist in het boek van Fabricius, maar dat verbaast haar 
niett omdat hij "een reizend verteller is, op zoek naar schilderachtige milieus en opwindende 
omstandigheden".5 5 

Bebb besteedt in haar recensie ook nog aandacht aan het Depok-incident. Beb, die het 
verhaall zelf uit tweede hand heeft vernomen, merkt doodgemoedereerd op dat Fabricius de 
gebeurtenissenn waarheidsgetrouw heeft beschreven. Hij heeft evenwel één ding vergeten. De 
inn Depok wonende bevolking is al eeuwenlang een christelijke gemeenschap, die zich altijd 
superieurr heeft gedragen ten opzichte van de omringende mohammedaanse bevolking. In een 
revolutionairee situatie is het volgens haar dan niet verwonderlijk dat de woede zich ontlaadt 
opp een dergelijke minderheid: "Moord en plundering is onder alle omstandigheden misdadig, 
maarr ieder misdaad heeft zijn eigen oorzaak en die ligt dieper dan Fabricius kon zien". 
Wanneerr Beb haar dagboekaantekening maakt, vermeldt ze niet dat in Depok een christelijke 
gemeenschapp woont, mogelijk omdat ze dan niet bekend is met dit gegeven. Misschien heeft 
zee er pas kennis van genomen bij lezing van het boek van Fabricius, die uitvoerig ingaat op de 
historiee van de christelijke gemeenschap. Geen aandacht besteedt hij, daarin heeft Beb gelijk, 
aann de mogelijkheid dat het gedrag van deze christelijke gemeenschap ten opzichte van de 
moslimbevolkingg een verklarende factor kan zijn voor het rampokken van Depok. 

Nauwelijkss een paar dagen nadat ze melding heeft gemaakt van het Depok-incident in 
dee dagboekaantekening, blijkt ze, evenals bij de eerdergenoemde treinreis met Hans, hel 
gevaarr weer bijna aan den lijve te ondervinden. In de dagboekaantekening van 12 november 
wordtt beschreven wat ze de zondag ervoor heeft meegemaakt. Terugkomend van een 
wandelingg in de ochtendzon langs een kanaal, ziet ze bij het huis waar ze woont pemoeda's 

'' Beb Vuijk 'Hoe ik in Indië terugvond' Vrij  Nederland15-11-1947 (de rubriek 'In de bockendoolhof) 
:: Respectievelijk brief J. Fabricius aan B. Vuijk (geen datering en plaatsaanduiding) en J. Fabricius 'Hoe ik Indië 
terugvond'' Vrij  Nederland 6-12-1947 
11 Beb Vuijk 'Antwoord aan Johan Fabricius' Vrij  Nederland 10-1-1948 
JJ Dagboekfragment Beb Vuijk 4 november 1945. ON (doos 2464) 
55 Beb Vuijk 'Hoe ik Indië terugvond' Vrij  Nederland 15-11-1947 
"" Idem 
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staan.. Beb durft niet terug te gaan uit angst de aandacht op zich te vestigen. Ze loopt door 
"niett bang, maar waakzaam en opgelucht daar ik Tis [de vrouw van Soetjino 
Mangoenkoesoemo]] zag staan in een rustig gesprek met een van die troep''.1 Deze wat oudere 
mann vraagt naar Bebs afkomst, waarop Tis antwoordt: "110% Indonesisch".2 Later verzoekt 
dee man hen een lijst tot steun van de pemoeda's te tekenen, en om een bedrag van vijf gulden. 
Mett de geldelijke bijdrage kopen de vrouwen de bescherming van de opstandelingen, die al 
gauww op vertrouwelijke voet komen te staan met Bebs vriendin en bedienden. De in een 
euforischee schemerloestand verkerende leider doet tegen Tis de enigszins contradictoire 
uitspraakk dat zijn duizend volgelingen bereid zijn zich dood te vechten én, ondanks hun 
minimalee bewapening, onkwetsbaar zijn, voor Beb aanleiding te constateren dat bij de 
pemoeda'ss naïviteit en vechtlust op een onwerkelijke manier met elkaar zijn gecombineerd. 

Inn het vervolg van deze dagboekaantekening geeft Beb zich over aan bespiegelingen 
overr de ontstane situatie. Ze vraagt zich onder meer af of de opstand ook zou zijn uitgebroken 
alss het Japanse bewind een halfjaar langer had geduurd. Incasseert Nederland niet de woede 
enn haat van drie en een halfjaar honger en ellende van de Japanse bezetting? Elke rem op de 
opgekroptee agressie is verdwenen: "Merdeka, Merdeka, de verlossende kreet. En moord uit 
mett alle krachten wat zich tegen [onleesbaar] verzet. Daarom slachten vaders hun dochters, 
vermoordenn vrienden hun vrienden, daarom zijn de zachten wreed, de gelatenen dronken van 
woede,, de berustenden blind van wraak".3 In Bebs ogen staan aan Nederlandse en 
Indonesischee kant "les hommes de bonne volenté" onmachtig tegenover de extremisten.4 Een 
vreemdd contrast met de overal op Java woedende strijd vormt het centrum van Batavia. Daar 
gaan,, zo merkt ze op, vertegenwoordigers van Republikeinse en Engels-Nederlandse kant 
tamelijkk gemoedelijk met elkaar om en maken gebruik van eikaars faciliteiten. 

Dee laatste zinsnede van de dagboekaantekening van 18 november behelst een passage 
uitt de eerste brief die Beb na de oorlog aan haar vader stuurt, door haarzelf ook aangeduid 
mett "citaat brief papa". 

WelWel en wee in Pasoeroean 

Vergelekenn met kampong Makassar is de situatie in Pasoeroean riant. Niettemin is sprake van 
eenn krappe behuizing: Beb moet het voor haarzelf en haar zoontjes met één kamer doen. Met 
hett meubilair is het even pover gesteld: drie stoelen, een schrijftafel en een open kastje. Het 
drietall slaapt op de grond, Maar ze heeft, zo blijkt uit één van twee direct na de oorlog aan het 
thuisfrontt gezonden brieven, wel personeel: "Een baboe en twee vrouwen om het werk te 
doen".. Wat voor werk zou een buitenstaander van het Indische leven zich afvragen? Wat is 
schoonn te houden in één kamer? Koken en de was doen lijken de enige substantiële 
activiteitenn in Bebs huishouden te zijn. Beb verricht echter liever hoofdarbeid dan 
huishoudelijkk werk. Ze wordt officier van de Organization for Recovery of Allied Prisoners of 
Warr and Internees (RAPWI), een organisatie die zich bezighoudt met de localisering van en 
dee hulpverlening aan kampgevangenen. Daarnaast is ze bibliothecaresse in kamp Pasoeroean.6 

Bijj de RAPWI is Beb werkzaam voor de 'social welfare', waar haar taak bestaat uit het 
organiserenn van lezingen over hoe de situatie in Holland is.7 Beb rijdt vele instanties af om de 

11 Dagboek fragment Beb Vuijk 12 november 1945. ON (doos 2464) 
22 Idem 
33 Idem 
44 Idem 
** Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk. J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 
"Idem m 
~~ Interview Beb Vuijk door Hennie Burggraaf Literama 22 (1987/1988) pag. 121-126 
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mensenn te benaderen die de voordrachten moeten houden, een voor haar erg vermoeiende 
bezigheid:: "Dat was beestachtig zwaar, want de helft van de tijd hadden we geen auto". 

Bebss lichamelijke conditie is dan al aardig verbeterd. Ze schrijft haar familie dat het 
herstell wonderlijk snel gaat. Doordat ze "ontzettend eet" weegt ze de al eerder vermelde 65 
kilo.22 Alleen haar ogen zijn nog erg slecht. De kampjaren hebben haar zoon Hans, die 
inmiddelss ordonnans bij de RAPW1 is, nauwelijks gedeerd: "Hij was nooit een dag ziek".3 Ru 
daarentegen,, ook tijdens de kamptijd vanwege zijn zwakke constitutie een voortdurend 
zorgenkindje,, heeft nog malaria. Tegen haar vader vertelt ze dat de kinderen door de kamptijd 
geenn leerachterstand hebben gekregen. Vanwege de in het kamp gekregen bijlessen zijn ze de 
anderee kinderen zelfs voor. Vol trots merkt ze op: "Vooral Ru is echt schoolknap. 
Ontwikkelingg aardrijkskunde en geschiedenis = MULO, Zeer goed talenhoofd. Ik hoop hem 
naarr het gym te doen. Hans wil ingenieur worden maar niet voor vliegtuigen, want ik bouw 
lieverr schepen".4 Bebs aversie tegen school in haar eigen jeugd weerhoudt haar niet met 
krachtt een goede schoolcarrière voor Hans en Ru na te streven, een merkwaardige trek bij een 
vrouww die niet 'burgerlijk' wil zijn. Maar misschien toch minder wonderlijk tegen de 
achtergrondd van haar hang naar een intellectuele status. 

Naarr eigen zeggen hebben de kamp kwellingen in geestelijk opzicht bij Beb geen 
sporenn nagelaten. Integendeel, ze komt gelouterd uit de kamptijd. In haar brief aan haar vader 
schrijftt ze: "Deze afgelopen 3 Vz jaar zijn ontzettend zwaar geweest, maar nu ze achter ons 
liggenn ben ik tevreden dat ik ze heb meegemaakt. Ik heb fel en intens geleefd in de 
onmiddellijkee nabijheid van de dood. Velen van ons zijn weggevlucht in mystiek, ik ben 
steedss nuchterder en reëler geworden".' Nadat ze de eerder beschreven marteling door de 
Kempeitaii heeft verteld,6 vervolgt ze: "En nu dit achter mij ligt voel ik een wilde triomf dat ik 
naarr lichaam en geest ongedeerd en met de winst van een grotere zelfkennis door deze 
gruwelijkee periode ben heen gekomen, bewuster ben geworden en leven en mensen beter kan 
verstaan".77 Het is proza in Marsmans beste stijl. Met iets minder pathos, maar het is dan 25 
jaarr later en Beb is 65 jaar, zal ze het effect beschrijven dat de marteling door de Kempetai op 
haarr heeft gehad: 

Doodgaann is de laatste laak die we moeten volbrengen. Dat had ik gedacht, die 
wekenn als gevangene van de Kempeitai [ . . . ] , toen de Japanse officier met de 
hagedissenogen,, onbeweeglijk donkere ogen die aan je voorbij keken, mij had 
verteld,, dat ik onthoofd zou worden. [ . . . ] . Nu na al die jaren, na vijfentwintig 
jaar,, herken ik in dat indenken van de dood een element van magisch afweer. 
Dee gruwelijkheid symbolisch ondergaan om haar daarom niet te hoeven 
ondergaan.. [ . . . ] . Het naakte leven er afbrengen, daar alleen kon je op hopen. 
Ichh habe mein Leben auf Nichts gestellt. 

Bebb voegt er aan toe zich met haar houding superieur te hebben gevoeld tegenover vele 
anderee kampgenoten, die zich alleen bekommeren om het verlies van meubeltjes en 
tafelzilver.. In het laatste citaat maakt Beb ook duidelijk hoe ze de angst in de kampjaren te lijf 
gaat.. Ze overwint de angsten door ze als het ware op te roepen, de strijd aan te gaan én, naar 
Marsmann voorbeeld, standvastig te blijven. Deze handelswijze doet sterk denken aan de wijze 

11 Brief Beb Vuijk aan D.M.G. Koch (Batavia 25-12-1945); brief aanwezig in het NEFIS-dossier, zie hiema 
:: Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 
11 Idem 
JJ Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk (Batavia 1-11-1945) 
',, Idem 
66 Zie hoofdstuk "Kamp KareéY 
"Brieff Beb Vuijk aan W.R Vuijk (Batavia 1-11-1945) 
** Beb Vuijk 'De poorten van de Jappenkampen gaan eindelijk open' Vrij  Nederland 15-8-1970 
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waaropp ze als klein meisje, in weerwil van de vrees die ze zelfheeft, haar broertje en zusje de 
stuipenn op het lijf jaagt door het vertellen van lugubere verhalen.' Of ze de angsten uit de 
kamptijdd werkelijk overwint, is overigens maar de vraag. Zoals eerder opgemerkt weigert ze 
inn latere jaren dieper in te gaan op haar oorlogservaringen. 

PrincipiëlePrincipiële keuze 

Toevall of niet, gelijktijdig met haar idee door de kampervaringen zelfbewuster in het leven te 
staan,, treedt op Bebs veertigste jaar een ander transformatieproces op. Voor de oorlog komt 
haarr maatschappelijke betrokkenheid tot uiting in het hebben van een scherp oog voor de 
socialee verhoudingen in de kolonie. Na de Japanse tijd gaat ze een stap verder, ze maakt een 
explicietee politieke keuze. Ook hier spreken haar eerste brieven naar Holland boekdelen. In 
haarr eerste brief houdt ze zich nog een beetje op de vlakte. In een tussen haakjes geplaatste 
bijzinn merkt ze op, dat alles wat in de kampen hersens bezat, overtuigd socialist is geworden. 
Enn bijna aan het eind van de brief laat ze zich ontvallen dat het leven in de Republiek nu 
machtigg interessant is, omdat ze nu een ''revolutie in levende lijve kan meemaken".2 In de 
tweedee brief barst ze goed los. Na de vermelding dat Fernand is afgekeurd voor militaire 
dienst,, geeft ze haar oordeel over de houding van de Nederlandse regering ten opzichte van de 
nieuwee Republiek: 

Dee situatie is zo, men haalt alles wat vechten kan naar hier. Het wordt steeds 
duidelijkerr dat Holland na vier jaar zich verzet te hebben tegen den 
onderdrukker,, zich niet geneert zelf weer de onderdrukker te gaan spelen en 
naarr het lijkt hiervoor alles wil offeren wat het rest aan energie, gelden . . . de 
sympathiee van de rest van de wereld [ . . . ] . De hele constructie van het 
Gemenebestplan33 zit vol juridische trucjes, daar vliegt men hier niet meer in. 
Watt de Indonesiërs wensen is absolute soevereiniteit.4 

Vervolgenss citeert Beb bijna een pagina lang een verklaring van Sjahrir, waaruit blijkt dat 
volledigee onafhankelijkheid niet betekent dat de Nederlander voorgoed uit Indonesië moet 
verdwijnen.. Integendeel, deskundigheid en kapitaal uit Nederland zullen een belangrijke 
plaatss krijgen bij de ontwikkeling van Indonesië. Beb vervolgt dan haar politieke analyse met: 

UU kunt zelf beoordelen wat een risico's Nederland loopt door te gaan vechten. 
Wantt wanneer het wint na het opofferen van duizenden levens ontstaat hier een 
Atjehsfeer,, de Europeanen in de steden als in een benteng [vesting] en 
daarbuitenn moord en roof. De andere mogelijkheid is dat deze strijd niet 
uitgevochtenn wordt maar door internationale interventie beslist, dan maken de 
Indonesiërss een goede kans om gelijk te krijgen en dan is de positie van 

11 Zie hoofdstuk 'Een jong schrijftalent' 
22 Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk. J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 

Hett plan van de Nederlandse regering, in casu de hoogste vertegenwoordiger van de Nederlandse regering, de 
iuitenant-gouvemeur-generaall H.J. van Mook, een federatieve staat te vormen. De federatie moet bestaan uit 
Nederlandd en verschillende te vormen staten in Nedertands-Indië. wel onder leiding van Nederland en bijgevolg 
zonderr volledige onafhankelijkheid voor Indonesië. Nederland wil met het stichten van afzonderlijke staten in 
Nederlands-Indië,, waar de invloed van de nationalistische beweging veel minder sterk is, de Republiek isoleren 
enn haar invloed indammen. Voorde Republikeinen is in feite slechts één optie bespreekbaar; één land, één volk, 
éénn taal, een onafhankelijke eenheidsstaat van Sabang tot Merauke. respectievelijk het meest westelijke en meest 
oostelijkee punt in Indonesië. 
44 Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk (Batavia 1-11-1945). Merkwaardig is de periode van vier jaar die Beb noemt. 
Dee Duitse bezetting waarop ze (hoogstwaarschijnlijk) doelt, heeft immers vijfjaar geduurd. 
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Hollandd een heel andere geworden, dan maken zij een grote kans dat noch voor 
hunn werkkracht noch voor hun kapitaal hier meer plaats is, noch voor hun taal 
enn cultuur.' 

Eigenlijkk nog voordat het conflict in volle omvang losbarst, beschrijft Beb in de geciteerde 
passagess met een zeer scherp politiek inzicht in een notendop de geschiedenis van de 
onafhankelijkheidsstrijdd in Indonesië in de jaren 1945-1949. 

Zee verwijt de Nederlandse regering niet alleen haar huidige houding, maar stelt ook 
hett vooroorlogse beleid aan de kaak. Door toen samenwerking met de nationalisten uit de weg 
tee gaan en de Indonesiërs niet het door hen gevraagde inheemse leger toe te staan, is Indonesië 
bijnaa op een presenteerblaadje aan Japan overgedragen. En, zo schrijft ze haar vader, het is de 
Indonesischee bevolking die ontelbare malen meer heeft geleden dan de Europeanen: 

Vann de veertig millioen mensen van Java werden er 8 millioen weggesleept als 
slavenn en men weet reeds dat er 4 millioen van krepeerden." En dan de andere 
millioenenn die stierven omdat Nippon driejaar lang de oogsten wegsleepten. 
Doorr zijn politiek is Holland medeschuldig aan die doden. [ . . . ] . Als Nippon 
hierr enkele maanden langer gezeten had was op alle plaatsen de opstand 
uitgebarsten.. Nu incasseren wij de reactie. 

Bebb komt naar het zich laat aanzien ongebroken, zelfs strijdlustig uit de oorlogsjaren. Ze durft 
dee toekomst weer aan. Ook wat betreft haar literaire toekomst. Ze meldt haar vader dat de 
romann Het hout van Bara praktisch af is. Ze wil haar essays in het Bataviaasch nieuwsblad 
bundelenn en uitgeven alsmede haar kampherinneringen in dagbladen publiceren en vervolgens 
tott een boek bewerken. Ze vraagt haar vader: "Schrijf dat even aan De Haan [de uitgever]". 

PolitiekPolitiek verdacht 

Bebb steekt haar nieuwe politieke overtuiging niet onder stoelen of banken. Voor het eerst 
gebeurtt dit eind 1945. Luilenant-gouvemeur-generaal Van Mook arriveert in oktober in 
Batavia.. Op 6 november 1945 komt hij met een 'Verklaring van de Indische Regering' over 
dee wenselijke toekomstige verhoudingen in de kolonie.3 In de verklaring wordt in beginsel het 
strevenn naar een eigen nationaal bestaan van Indonesië erkend. Maar dit dient langs de weg 
derr geleidelijkheid en door samenwerking tussen Nederland en Indonesië te worden bereikt. 
Verderr stelt Van Mook democratische verkiezingen voor een parlement en sociale 
hervormingenn in het vooruitzicht. De regering die gevormd kan worden heeft echter alleen 
zeggenschapp over de interne aangelegenheden van het land. Voor de nationalisten is hei de 
oude,, wrange wijn van voor de oorlog. Wim Wertheim6, Jacques de Kadt en Beb delen die 

!! Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk (Batavia 1-11-1945) 
22 Deze aantallen noemt Beb ook in haar eerste journalistieke artikel van na de oorlog, het eerder aangehaalde 
Bebb Vuijk 'In de bescherming van Nippon' Baanbreker 26-1 -1945 
-- Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk (Batavia 1-11-1945) 
44 Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 

Ziee Koch 1956, pag. 254-255. Merkwaardigerwijs besteed De Jong in zijn epiloog van de geschiedschrijving 
vann de Tweede Oorlog (dl 12 tweede helft), waarin hij ingaat op de periode 1945-1949 in Nederlands-Indië. geen 
aandachtt aan deze verklaring. 
*"" In zijn korte naoorlogse verblijf in Nederlands-Indië- hij vertrekt in februari 1946 - zijn Werthcims politieke 
opvattingenn aanzienlijk gematigder dan nadien in Nederland. Hij nog een gematigd sociaal-democraat en een 
overtuigdd aanhanger van Sjahrir. Bij de bevrijding denkt hij zelfs dat Nederland gewoon weer op de vertrouwde 
kolonialee voet verder kan gaan. Hij ontmoet Sjahrir door tussenkomst van Beb in het huis van de zwaar zieke. 
aann tbc lijdende Soetjino Mangoenkoesomo (Wertheim en Wertheim-Gijse Weenink 1991. pag. 312). 
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opvattingg en besluiten tot het uitgeven van een manifest. Ze geven hierin te kennen de 
verklaringg van Van Mook onrealistisch te vinden. Naar hun oordeel zou deze zelfs in de 
vooroorlogsee verhoudingen volstrekt onvoldoende zijn geweest. Gepleit wordt voor een 
onafhankelijkk Indonesië, vrij van elke politieke overheersing. Pogingen om het conflict 
gewelddadigg op te lossen wijzen ze echter van de hand omdat dit tot een onoverbrugbare 
klooff leidt.1 Met het manifest stelt het drietal een daad in de Nederlandse kolonie, die vol 
wraakgevoelenss is jegens de Indonesiërs vanwege de dan in alle hevigheid woedende 
bersiap."" Meer Nederlanders durven zich niet bij hen te voegen, ten dele uit angst zich de 
vijandschapp van de Nederlandse kolonie op de hals te halen, ten dele uit 'tactische1 

overwegingenn omdat Van Mook een gebaar heeft gemaakt.3 

Bebss opvattingen wekken irritatie op. Eind 1945 wordtt de NEFIS,4 de 
inlichtingendienstt van de Nederlands-Indische Strijdkrachten (de nieuwe naam van het KNIL 
inn het naoorlogse Nederlands-Indië), door een afdelingshoofd van het Departement van 
Economischee Zaken op de hoogte gesteld van "zeer reactionaire uitlatingen van Bep Vuyk". 
Hett is niet helemaal duidelijk of de dienst op dat moment Beb zelf ook al in de gaten houdt. 
Dee NEFIS gaat in ieder geval een dossier over Beb samenstellen. Er zijn voldoende 
informantenn die het een en ander willen vertellen over Bebs politieke opvattingen, onder meer 
tweee van haar huisgenoten in het kamp Pasoeroean. Eén vertelt dat "zij pro-nationalist is (zij 
laatt zich vaak zeer enthousiast uit over de Roodwitten (de Republikeinen)) en zeker anti-
Nederlands".66 Verder deelt deze informant mee dat Beb grote verering heeft voor Sjahrir. Een 
anderee bron weet te melden dat Bebs pro-nationalistische uitlatingen gedurende de laatste 
maandenn van haar verblijf in Kampong Makassar voor commotie onder andere vrouwen heeft 
gezorgd.77 De over Beb verkregen informatie is voor de directeur van de NEFIS aanleiding een 
brieff aan het Hoofd van de RAPWI in Batavia te sturen, waarin onder meer het volgende 
wordtt meegedeeld: 

Mevrouww van der Willigen [.. .] verwekt onder de Europese bewoners grote 
ergerniss door haar fel pro-Indonesische en anti-Nederlandse uitingen, die zij 
ongevraagdd pleegt te doen. 
Ikk moge U in overweging geven mevrouw van de Willigen het verblijf in het 
kampp te ontzeggen en in ieder geval haar iedere Rapwi-functie te ontnemen. 
Hett wil mij ongewenst voorkomen dat in de kampen tengevolge van de 
bijzonderee toestanden ontstane gevoelige stemming door personen als 
mevrouww van der Willigen geprikkeld wordt.s 

Wanneerr deze brief begin januari wordt verzonden, heeft Beb echter ai besloten zelf ontslag te 
nemenn bij de RAPWI. Aan Koch deelt ze mee haar werk bij deze organisatie te hebben 

11 Over wie het initiatief heeft genomen tot de verklaring, verschillen Wertheim en De Kadt. Elk claimt het 
initiatieff te hebben genomen, respectievelijk de verklaring te hebben opgesteld (De Kadt 1978, pag. 179 en 
Wertheimm en Wertheim-Gijse Weenink 1991, pag. 319) 
** Zie Inzicht 27-4-1946. Voor een toelichting op de aard van dit tijdschrift zie hiema. 
11 De Kadt 1978, pag. 179-180 
JJ Netherlands Forces of Intelligence Service. Het hiema volgende is gebaseerd op het bij het Nationaal Archief 
berustendee NEFIS-dossier over Beb Vuijk (doos 3 NEFIS). 
55 Notitie S. W. Tromp 11-2-1946 in NEFIS-dossier Beb Vuijk. De notitie maakt melding van de irritatie van de 
informantt over het feit dat zijn naam is genoemd bij de verdere acties van de NEFIS tegen Beb. Vreemd genoeg 
spreektt Tromp over reactionaire en niet over revolutionaire uitlatingen. 
** Notitie 3-1-1946 in NEFIS-dossier Beb Vuijk (auteur onbekend) 

Bebb heeft later zelf ook een keer melding gemaakt van de, door haar politieke opstelling veroorzaakte, 
moeilijkee verhouding met andere vrouwen in het kamp (Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van 
Soestt Sara/aan 1 (1, 1985/1986), pag. 3-12)). 
HH Notitie 7-1-1946 in NEFIS-dossier Beb Vuijk (auteur onbekend) 
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beëindigdd omdat het haar te zwaar wordt. Ze geeft, zo blijkt, inmiddels "les in literatuur" aan 
dee drie hoogste klassen van de HBS.' Zij vervangt in die baan haar vriend Rob Nieuwenhuys. 
Smakelijkk en smalend vertelt zij Koch hoe de NEFIS haar met een "staaltje koloniale terreur" 
uitt het kamp en de RAPWI probeert te krijgen. Ze is in het bijzonder woedend omdat 
verwijderingg uit het kamp een brodeloos bestaan betekend zou hebben. 

Dee NEFIS zal Beb de komende anderhalfjaar blijven volgen. Zelfs is eind oktober 
19466 sprake van een connectie van Beb met Australische communisten, die zich zouden 
bemoeienn met de interne gang van zaken in Nederlands-Indiè.' Vermoedelijk is de 
inlichtingendienstt ook extra waakzaam geworden ten aanzien van een aantal bekenden uit 
Bebss vriendenkring met dezelfde radicale opstelling,3 Vanaf juli 1947 worden Bebs gangen 
gevolgdd door de Centrale Veiligheidsdienst te Den Haag, de voorloper van de Binnenlandse 
veiligheidsdienstt (BVD), thans de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).4 

EenEen nieuwe start, journalistiek en literair 

Bebb verhuist begin januari 1946 naar het huis van Soewarsih Djojopoespito dat even buiten 
Bataviaa is gelegen. De laatste is met haar kinderen verhuisd naar Cheribon. Beb woont daar 
mett Claartje Meyers, een collega van haar bij de RAPWI en de jongste dochter van de 
"bekendee Leidsche Prof." Medio januari komt Fernand thuis vanuit Singapore, waar hij 
enkelee maanden in een verzamelkamp voor krijgsgevangenen uit Thailand en Birma heeft 
vertoefd.. Het gezin De Willigen is weer herenigd na vier jaar scheiding. Kort daarna, op 18 
februarii 1946, treedt Fernand in dienst bij de organisatie, die zijn vrouw even daarvoor heeft 
verlaten,, de RAPWI WELFARE. Bij deze instelling, later omgedoopt in AMACAB 
WELFAREE blijft hij tot 1 juli in dienst.6 

Vermoedelijkk wordt Beb in maart 1946 lid van de 'Progressieve Groep van 
Nederlanders'.. De groep kent 23 leden, waaronder bekende namen als Koets, Koch en De 
Kadt.. Voorzitter is van B. van Tijn met wie Beb een levenslange hechte band zal houden. De 
opvattingenn van deze progressieve Nederlanders komen vrijwel overeen met die in het door 

11 Brief Beb Vuijk aan D.M.G, Koch (Batavia 25-12-1945). Een andere informant van de NEFIS heeft uit Bebs 
mondd ook haar voornemen gehoord ontslag te nemen bij de RAPWI (Notitie 3-1-1946 in NEFIS-dossier Beb 
Vuijk) ) 
** Notitie 'Proces -Verbaal van Getuigenverhoor' 28-10-1946 in NEFIS-dossier Beb Vuijk 
11 Met name Jacques de Kadi. wordt door de NEFIS een aantal malen in relatie mei Beb genoemd. Volkomen ten 
onrechtee wordt hij verdacht van communistische sympathieën. De Kadt neemt al in 1933 in zijn boek Van 
tsarismetsarisme lot stalinisme afscheid van het communisme. Hij verandert van antikapitalist in een anticommunistische 
enn antifascistische verdediger van de vrijheid (Biografisch woordenboek van hei socialisme en de 
arbeidersbewegingarbeidersbeweging in Nederland 1992, pag. 142-143). De NEFIS is blijkbaar niet helemaal bij de tijd als ze hem 
blijvenn aanduiden afs communist, zie ook hierna. 
44 Het BVD-dossier over Beb Vuijk is, op verzoek van de auteur, aangevraagd door de zoon van Beb Vuijk, Hans 
dee Willigen. Het beschikbaar gestelde dossier is niet volledig. Er heeft een screening plaatsgevonden in verband 
mett de privacybescherming van personen die informatie over Beb Vuijk hebben verstrekt, alsmede met het oog 
opp de bescherming van de nationale veiligheid. De screening is duidelijk waarneembaar in de vorm van 
'weggepp lakte' delen van het dossier. Niet te achterhalen is of complete notities uit het dossier zijn 
achtergehouden.. In het BVD-dossier bevindt zich een soort overdrachtsnotitie uit het NEFIS-dossier, gedateerd 
25-7-1947,, alsmede nog enkele notities uit laatstgenoemd dossier. De informatie over Beb in Nederlands-Indie 
aann de in Den Haag zetelende Centrale Veiligheidsdienst wordt in de periode 1947-1949 verstrekt door de 
Procureur-Generaall bij het Hooggerechtshof van Indonesië. De laatste notitie over Beb Vuijk in hei beschikbaar 
gesteldee BVD-dossier dateert van 19 februari 1963. 
-- Brief Beb Vuijk aan D.M.G. Koch (Batavia 25-12-1945). Beb doelt op de hoogleraar E.M. Meyers (1886-
1954),, vanaf 1910 hoogleraar burgerlijk recht en internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit van Leiden. 
66 Zie aanstellings- en bezoldigingsbesluiten Fernand de Willigen bij RAPWI en AMACAB WELFARE. ON 
(dooss 2464) 
"Dee Jong 1969-1991, dl 12 tweede helft, pag. 846 



165 5 

Wertheim,, De Kadt en Beb luttele maanden daarvoor gepubliceerde manifest. Uitgegaan 
wordtt van het zelfbeschikkingsrecht van het Indonesische volk, dat gestalte moet krijgen via 
onderhandelingenn tussen Nederland en de Republiek. Als de gesprekken mislukken, is 
internationalee bemiddeling noodzakelijk. Geweld in welke vorm dan ook wordt door de 
progressievee groep afgewezen. Het toekomstige bestel in Indonesië moet zijn gebaseerd op 
democratischee en socialistische beginselen.1 

Naastt haar werk als lerares vindt Beb tijd de pen weer ter hand te nemen, In januari en 
februarii 1946 verschijnen de eerder vermelde twee artikelen in Baanbreker over haar 
interneringg vanuit Soekaboemi naar het kamp Kareës. In het eerste artikel haalt ze en passant 
ookk nog even uit naar de leiding in de kampen. Deze dames hebben zichzelf naar voren 
geschovenn of zijn door Nippon uitverkoren. Naar Bebs oordeel is hun verhouding tot het 
onderr Japanse supervisie staande Indonesische personeel vrij slecht, een situatie waaraan ze 
grotendeelss zelfdebet aan zijn. In het algemeen hebben de vrouwen in de kampen in 
toenemendee mate een haat tegen de '"Inlander*, die men niet zag als den bedrogen 
medeburgerr en het slachtoffer van den zelfden overweldiger, maar uitsluitend als den 
geanimeerdenn verrader"." Dat Beb zelf een heel andere houding heeft aangenomen, blijkt uil 
haarr eerder vermelde opmerking tegen een Indonesische kampbewaker "We zijn allemaal 
broederss en zusters11.3 

Bebb schrijft in de Baanbreker nog twee stukken. Opvallend is dat in deze artikelen 
haarr persoonlijke ervaringen geen rol spelen. Evenals in haar literaire oeuvre schrijft ze ook in 
haarr journalistieke werk vrijwel altijd over wat ze zelf meemaakt. In een artikel in mei gaat zij 
inn op de zuivering bij Pesing.4 Bij de verovering van dit dorpje worden republikeinse strijders 
naa hun gevangenneming door een detachement 'Ambonezen' van de Militaire Politie 
vermoord.. Naar Bebs oordeel is sprake van een bewuste provocatie van de top van het KNIL 
mett de bedoeling het conflict tussen de Republiek en Nederland verder te laten escaleren, en 
daarmeee de positie van gematigde krachten in elk kamp te ondermijnen. Ze neemt, nogal 
opvallend,, de pemoeda's min of meer in bescherming. Het zijn verwarde en ondervoede 
jongeren,, door Japan kunstmatig opgevoed in een militair ideaal en "geestelijk weerloos door 
3000 jaar koloniaal regime".6 In haar laatste bijdrage aan Baanbreker hekelt Beb de terugkeer 
vann de reactionaire koloniale pers, met bewuste en stilzwijgende medewerking van 
regeringsinstanties.. Ze noemt in het bijzonder Het dagblad, de enige in Batavia verschijnende 
krant,, waarin het ressentiment van de door kampjaren ontwortelde Nederlanders wordt 
gevoed.. Progressieve bladen krijgen naar haar oordeel geen kans. Zij eindigt haar artikel met 
dee vermelding dat de stem der niet koloniale Nederlanders alleen gehoord kan worden in het 
republikeinsee weekblad Het inzicht, waarmee, zo stelt Beb, wordt aangetoond dat 
samenwerkingg tussen beide kampen wel degelijk mogelijk is.7 

Bebb meldt in haar laatste artikel voor de Baanbreker niet dat dit twee maanden eerder 
inn Het inzicht is gepubliceerd. Het is één van haar twee artikelen met een journalistiek-
politiekee strekking voor dit blad. De andere, in het eerste nummer van Inzicht verschenen, 

11 Koch 1956, pag. 261 
22 Beb Vuijk 'In de bescherming van Nippon' Baanbreker 26-1-1946. Bebs opmerking over de denigrerende 
houdingg van de kampleiding ten opzichte van Indonesische bewakers verhoudt zich moeilijk mei de informatie 
diee de kampleidster R. van Iterson-de Hartog heeft verstrekt. Laatstgenoemde merkt op dat haar aanstelling als 
kampleidsterr door de Japanse leiding een gevolg is geweest van haar 'goede' omgang met Indonesiërs 
(Telefonischh gesprek auteur mei R. van lterson-de Hartog 18-2-2003) 
** Zie het hoofdstuk 'Kamp Kareës' 
44 Beb Vuijk 'De zuivering van Pesing' Baanbreker 4-5-1946 
55 Beb merkt op dat de Nederlandse soldaten, vanuit hun onkunde mei de Indonesische situatie, alles wat 'bruin' 
(Indonesiërs,, Indo-europeanen. Chinezen) is kwalificeren als 'Ambonnees'. 

Bebb Vuijk 'De zuivering van Pesing' Baanbreker 4-5-1946 
77 Beb Vuijk 'Slachtoffers' Baanbreker 1-6-1945 
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bijdragee 'Impressies' is een zeer kort verslag van haar kamptijd.' Haar andere bijdragen aan 
HetHet inzicht zijn een aantal als feuilleton verschenen voorpublicaties van Het hout van Bara. 
Dee officiële doelstelling van het blad is het verspreiden van het internationale westerse 
cultuurgoed,, maar in de praktijk wordt alleen aandacht gegeven aan de Nederlandse cultuur 
enn literatuur; poëzie van Nederlandse dichters (Engelman, Van Hattum, Resink, Marsman, 
Gijsen),, recensies van Nederlandse boeken en artikelen uit de linkse dagbladpers in 
Nederland.22 Vermoedelijk is het door het Republikeinse Ministerie van Voorlichting 
uitgegevenn tijdschrift totstandgekomen op initiatief van Sjahrir, op dat moment de eerste 
premierr van de Indonesische Republiek en leider van de relatief kleine, gematigde sociaal
democratischh vleugel binnen de nationalistische beweging.3 Beb is, met Jacques de FCadt, bij 
dee oprichting betrokken. Hun beider namen staan op het eerste omslagontwerp. Sjahrir beoogt 
mett het blad onder Indonesische intellectuelen steun te krijgen voor zijn gematigde politieke 
ideeënn over de toekomst van Indonesië. Hij is de man die tot het laatst toe zal proberen via 
onderhandelingenn het conflict met Nederland op te lossen. Ook wil hij de Nederlanders aan 
zichh binden die hun toekomst in een onafhankelijk Indonesië zien. Naar Sjahrirs oordeel moet 
dee Republiek steunen op de westers democratische beginselen als vrijheid, onafhankelijke 
rechtsplegingg en rechtvaardigheid. 

Vrijwell alle Indonesiërs die voor het blad schrijven behoren tot de 'inner circle' van 
Sjahrir.. Een bekende naam onder hen is Soewarsih Djojopoespito, die Sjahrir al lang kent. 
Jongeree aanhangers van hem die in het blad schrijven zijn Akky Djoehana (een neef van 
Sjahrir),, Hazil Tanzil, Rosihan Anwar en Ida Nasoetion. Stuk voor stuk hebben de 
Indonesischee medewerkers een Nederlandse schoolopleiding. Ze worden door Liesbeth Dolk 
inn haar dissertatie Twee zielen twee gedachten als volgt geportretteerd: 

Voorr de meesten van hen was Nederlands de taal die zij van hun lagere 
schooltijdd hadden moeten gebruiken, de taal ook waarin zij zich het meest thuis 
voelden.. Indonesisch leerden ze vaak pas veel later. Hun kijk op de wereld was 
sterkk Eurocentrisch [ . . . ] : er bestond een groot vertrouwen in de westerse 
cultuurr met zijn democratische principes. [ . . . ] . Een van de - universele -
waardenn die in de opvattingen van deze groep een centrale positie innam, was 
diee van de menselijke waardigheid, samengesteld uit de componenten 
'waarheid,, schoonheid, en goedheid'. Verwezenlijking en instandhouding van 
diee menselijke waardigheid was volgens hen niet mogelijk zonder de vrijheid 
hell lot in eigen handen te nemen.4 

Kortom,, de Sjahrir-aanhangers wijken in hun gedachtengoed in bijna niets af van degenen, die 
zijj bestrijden. Behalve op één punt, zij willen vrijheid en onafhankelijkheid voor de 
Indonesischee bevolking. Het merendeel van hen is ook niet islamitisch, de godsdienst van 
negentigg procent van de bevolking. Tegen deze achtergrond is het niet vreemd dat 
progressievee Nederlanders die voor de oorlog tol de kring van Kritiek en opbouw behoren, 
onderr meer Veenstra, Koch, De Vries en De la Court, hun medewerking verlenen aan het 
blad. . 
Vreemdd genoeg publiceert Beb ook éénmaal in de tegenhanger van Het inzicht, het door de 
Rijkss Voorlichtingsdienst uitgegeven Uitzicht.' Dit blad komt tot stand op initiatief van Van 
Mook.. Zijn de opvattingen van de luitenant-gouverneur-generaal voor de Republiek te 

11 Beb Vuijk 'Impressies' Inzicht 16-1-1946 
:: Respectievelijk in de nrs. 3-4(9-2-1946), 8(9-3-1946). 13 (13-4-1946) en 14(20-4-1946) 
55 Met hierna volgende is gebaseerd up Dolk 1993, pag. 111-120. 
44 Dolk 1993, pag. 120 
~~ Het hierna volgende is ontleend aan Dolk 1993, pag. 100-111 
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behoudend,, in de ogen van veel Europeanen is hij te progressief. Zij wensen, hierin bevestigd 
doorr het geweld tegen Nederlanders tijdens de bersiap, op geen enkele wijze tegemoet te 
komenn aan de Republiek. Van Mook ziet dit als een onbegaanbare weg. Via onderhandeling 
enn samenwerking wil hij tot een vergelijk komen, zij het onder de voorwaarde dat Nederland 
dee beslissende factor blijft. Door voorlichting in Uitzicht wil de Nederlandse gezaghebber 
proberenn begrip te kweken voor zijn standpunt. Daarnaast worden in het blad, evenals in Het 
inzicht,inzicht, artikelen over het Nederlandse cultuurgoed gepubliceerd. Het verschil is dat de 
redactiee van Uitzicht dit veel meer doet vanuit een paternalistische benadering: Nederland 
heeftt nog een opvoedende taak bij de opbouw en het herstel in Indonesië. Behalve de 
oriëntatiee op de cultuur is er nog een overeenkomst tussen de bladen uit de twee vijandelijke 
kampen.. Zij zijn eensgezind lovend over Sjahrir, de persoon die de brug tussen Oost en West 
kann vormen.1 

Voorr Uitzicht schrijft Beb 'Koloniale of menschelijke verhouding?'2 Het artikel wordt 
opgesierdd met een foto van Sjahrir, met daaronder de vermelding dat hij voorstander is van 
eenn "menschelijke verhouding".3 Tevens wordt een aantal citaten uit Sjahrirs boek 
IndonesischeIndonesische overpeinzingen weergegeven, waaruit overduidelijk zijn appreciatie van het 
westersee denken blijkt. De redactie wil, zo is wel duidelijk, het vertrouwen van de 
Nederlandsee lezer winnen. Ondanks het feit dat Beb in haar bijdrage wat minder scherp van 
toonn is dan in haar andere artikelen, laat zij toch geen misverstand over haar boodschap 
bestaan.. Ze stelt dat andere verhoudingen nodig zijn in het naoorlogse Indië, menselijke in 
plaatss van koloniale. Beb brengt de boodschap evenwel wat warrig. Het algemeen 
beschouwendee karakter van het artikel lijkt niet te appelleren aan haar grootste kwaliteit. Beb 
will met twee eigen ervaringen aangeven hoezeer de Indonesiër verlangt naar andere 
verhoudingen.. Zij vertelt hoe ze vlak voor de oorlog in de sawah verdwaalt en een eenvoudige 
tanii (boer) de weg vraagt. Ze lopen samen op en "spraken met elkaar zoals je in Holland met 
eenn eenvoudig man kunt spreken, op basis van gelijkheid, van mensch tot mensch". Het doet 
haarr beseffen "wat een enorme winst er kan zitten in ons verlies". Naar Bebs zeggen legt ze in 
dee door haar geschetste situatie Kiplings 'white man's burden1 af, niet omdat ze zelf is 
veranderd,, maar vanwege de gewijzigde omstandigheden. Het is een opvatting die wel erg 
kortt door de psychologische bocht gaat. Beseft ze niet dat een écht menselijke verhouding 
tussenn haar en de tani niet mogelijk is in de door haar beschreven 'elitaire* zin? Haar tweede 
voorbeeldd komt uit de mond van één van haar Indonesische vrienden, die Beb na de oorlog 
verteltt zich dan pas voor het eerst werkelijk vrij te voelen tegenover haar, omdat Nederlanders 
enn Indonesiërs zich nu als gelijken in dezelfde situatie bevinden; allebei bevrijd van het 
Japansee juk en daardoor "geslagen door hetzelfde lot". Vervolgens constateert Beb dat het 
overgrotee deel van de Nederlandse gemeenschap geen 'menselijke' houding aanneemt. Bij 
haarr landgenoten is vooral sprake van verbittering over de opstelling van de Indonesiërs. Zij 
noemtt in dat verband weer de "koloniale mevrouwen" die spoedig na de kamptijd weer hun 
oude,, denigrerende houding aannemen ten opzichte van de bevolking, die hen bij de opening 
vann de kampen zo tegemoet komend bejegent, "geslagen door hetzelfde lot" zoals ze ten 
tweedee male opmerkt. Beb eindigt waar ze eigenlijk met de beantwoording van een 
interessantee vraag moet beginnen: als de mens het product van zijn omstandigheden is, 
waaromm handelen individuen in dezelfde omstandigheden dan zo verschillend. 

'Dolkk 1993. pag. 125 
"" Beb Vuijk 'Koloniale of menschelijke verhouding?' Uitzicht 13-3-1946. De hierna volgende citaten zijn ook 
ontleendd aan dit artikel. Delen hiervan gebruikt Beb later voor haar artikel 'Slachtoffers1 in Baanbreker 1-6-
19466 (zie hiervoor) en haar artikel 'De toekomst wordt anders1 in Vrije katheder 29-H-1946. Het laatste in 
Nederlandd verschijnende blad heeft een radicaal socialistische signatuur. 
33 Idem 
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Opvallendd is dat Beb slechts één bijdrage aan Uitzicht levert. Is het blad haar toch te 
gematigd,, te regeringsgezind? Dat kan bijna niet anders. Immers dit blad is de spreekbuis van 
degenen,, die een blijvende staatkundige band van Nederlands-Indië met Nederland voorstaan, 
eenn opvatting die Beb, zo is wel duidelijk geworden, niet deelt. Na mei 1946 stopt Bebs 
journalistiekee productie in de kolonie, vermoedelijk vanwege veranderingen in de privé-
situatie.. Het in januari 1946 verenigde gezin De Willigen valt weer uileen, omdat Bebs zoon 
Ru,, over wie zij in Kampdagboeken zo zorgzaam en liefdevol schrijft, in verband met zijn 
zwakkee gezondheid voor herstel naar Nederland wordt gezonden. Hij vertrekt op 4 mei uit 
Bataviaa en arriveert op 30 mei in Amsterdam.' Beb volgt drie maanden later met haar zoon 
Hans.22 Ze zal eenjaar in Holland blijven. 

WeerWeer Holland 

Bebss komst naar het moederland is aanleiding tot de nodigee strubbelingen, binnen de familie 
enn in literair Nederland. In familieverband krijgt Beb ruzie met haar zuster Doll Rotscheid-
Vuijkk in Driebergen. Vanaf september trekt Beb bij haar zuster, zwager en hun vier kinderen 
in.. Het verblijf duurt evenwel korter dan verwacht. Op 19 november vertrekt ze bij haar zuster 
enn gaat met Ru naar haar vader in Heemstede. Hans blijft nog tol Kerst bij Doll. Directe 
aanleidingg tot Bebs heengaan is een straf die Hans van Beb krijgt, maar wellicht dat ook het 
samenwonenn van drie ouders met in totaal zes kinderen tot een alleszins begrijpelijk oplopen 
vann spanningen heeft geleid. Op een koude decemberdag moet Hans van Beb een hele avond 
mett zijn blote voeten op de tegels in de gang van Dolls huis staan. Uit bezorgdheid dal Hans 
kouu zal vatten en omdat de straf in geen verhouding staat tot de aanleiding, haalt Doll na 
enigee tijd Hans van de gang met de woorden: "Kom 't is nu mooi geweest, nu naar boven naar 
bed".. Als Beb dit hoort reageert ze furieus tegen haar zuster: "Je hebt mijn 
opvoedingssysteemm niet te doorbreken". 

Volgenss de familiehistoricus Ten Dam speelt zich kort daarna nog een akkevietje af. 
Ditt gebeurt na afloop van de begrafenis van Bebs vader, die op nieuwjaarsdag 1947 overlijdt 
aann de gevolgen van een tweede herseninfarct. Tot niet geringe ontsteltenis van de hele 
familiee is Vuijk sr. niet lang daarvoor, wanneer hij is hersteld van de eerste attaque enige 
maandenn daarvoor, getrouwd met zijn streng christelijke huishoudster, de tweeënveertigjarige 
Nell de Jong.' Bij de koffietafel na de ter aarde bestelling komt het "plukken"' van de 
nalatenschapp van Bebs vader ter sprake. Beb merkt dan op dat niemand zich daarover 

Dee familiehistoricus Van Dam meldt alleen wanneer Ru met het schip dat hem vervoert, de 'Boissevain', in 
Amsterdamm aankomt (Van Dam 1997. pag. 257). Op basis van een overzichtslijst met alle zeetransporten van 
evacuéss en repatrianten vanuit Nederlands-Indië naar Nederland (Van Duim 2000-2002. dl II. pag. 33-36) is de 
datumm achterhaald, waarop Ru's afvaart heeft plaatsgevonden. 
"" Volgens Ten Dam arriveren Beb en Hans 30 augustus met de 'Johan van Oldebamevelt" in Amsterdam. Van 
Duimm meldt evenwel dat het schip op 22 augustus in Amsterdam arriveert (Van Duim 2000-2002, dl II, pag. 34). 
Ditt zeetransport vertrekt niet uit Batavia, maar uit Bangkok, vermoedelijk om vandaar voormalige 
dwangarbeiderss aan de Birma-spoorlijn naar Nederland te vervoeren. Het vertrek is op 25 juli. Ongeveer een 
weekk later zullen Beb en Hans in Batavia aan boord zijn gegaan. Vreemd genoeg noemt het BVD-dossier 10 
septemberr 1946 als Beb aankomstdatum in Nederland (Notitie 'Personalia en adressen van E. DE WILLIGEN-
VUYKK 11-2-1949 in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21 -1 -2003) 

Hett navolgende met de hierin vermelde citaten is gebaseerd op Ten Dam 1994, pag. 197-198 en Ten Dam 
1997,, pag. 258 
44 Ten Dam 1994, pag. 200 
**  De gezinskaart W. Vuijk, aan de auteur toegezonden bij brief 16-11-2000 van de gemeente Heemstede, 
vermeldtt dat de op 11-12-1904 geboren Petronella Jacobade Jong op 24-10-1946 in het huwetijk treedt met 
Vuijkk sr. 
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ongerustt behoeft te maken, omdat zij en Nel, bij wie Beb na haar vaders dood is ingetrokken, 
datt wel zullen doen.1 

Geruimee tijd voor Bebs aankomst vindt in haar vaderland een voor haar plezierige 
gebeurteniss plaats. In de op 22 december 1945 te Leiden gehouden jaarvergadering van de 
Maatschappijj der Nederlandse Letterkunde krijgt "Beb Vuyk voor haar 'Het laatste Huis van 
dee Wereld' den prijs die haar indertijd [1942] door de Commissie werd toegedacht, doch die 
haarr door de oorlogsomstandigheden nog steeds niet kon worden uitgereikt".2 Vanwege de 
verwardee situatie in Nederlands-Indiè' heeft haar dit bericht niet officieel bereikt,3 wel heeft zij 
err in Batavia uit de krant kennis van genomen. 

Beginn 1946 is evenwel in een deel van literair Nederland de alarmbel gegaan over 
Bebss politieke opstelling. Uit een brief van Beb aan Anthonie Donker blijkt dat ze hierachter 
komtt in oktober 1946. Haar literaire peetvader meldt ze tot nu toe geen bericht te hebben 
ontvangenn van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde over de toekenning van de prijs. 
Zee is inmiddels beginnen te twijfelen over wat ze in Batavia in de krant heeft gelezen. 
Teneindee uitsluitsel te krijgen, wil ze zich tot de Maatschappij wenden.4 In februari 1947 
heeftt ze nog steeds geen reactie ontvangen op haar brief. Officieel weet ze na vijftien 
maandenn nog steeds niet dat haar boek is bekroond. Uit een volgende brief aan Donker blijkt 
datt Wertheim, inmiddels hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, door iemand van het 
bestuurr van de Maatschappij der Letterkunde is benaderd om inlichtingen over haar. Binnen 
dee Maatschappij zijn namelijk stemmen opgegaan haar de prijs en het bijbehorende bedrag 
vann duizend gulden niet uit te reiken wegens haar onvaderlandslievende gedrag. Van de 
uitgeverr Johan van der Woude hoort ze dat hij van verschillende kanten voor haar is 
gewaarschuwd.. De boekhandel Van Dorp in Batavia, zo luidt het gerucht, wil geen boeken 
meerr van haar afnemen.6 Enige tijd daarvoor is Beb zelf door de secretaresse van de PEN-
Nederlandd namens enige leden benaderd over een incident eind 1945 in Batavia. Beb 
reageertt hierop met een brief, die wordt onderschreven door haar vriend Dirk de Vries, dan 
hoofdd van de afdeling Culturele Zaken van de Voorlichtingsdienst. Uit Bebs brief blijkt dat 
hett incident is voorgevallen tijdens een zondagmiddagbijeenkomst van de AFRIB, de 
gemengdee Engelse-Hollandse-Indonesische Omroep, die bedoeld is om de verstandhouding 
tussenn de bevolkingsgroepen te verbeteren. Tijdens die bijeenkomst staan Dutch Folk Songs 
opp het programma. Tot verbijstering van Beb worden onder meer 'Hollands vlag, U bent mijn 
glorie'' en 'Alle man van Neerlands stam' ten gehore gebracht, naar Bebs oordeel geschikte 
verzenn "om op Vday te zingen, maar het klinkt anders in de kampongs van Batavia, waar de 

11 Het overlijden van haar vader bezorgt Beb in financiële zin een aardig douceurtje. Zij erft onder meer een huis 
inn Rotterdam. Beb heeft dit huis, ook. in haar financieel moeilijke tijden in de zestiger jaren, nooit te gelde 
gemaakt.. Vermoedelijk heeft ze het als een appeltje voor de dorst beschouwd. De revenuen uit de verhuur heeft 
zee (waarschijnlijk) gebruikt voor de bekostiging van de studie van haar zoons (Gesprek auteur met J. de 
Willigen-Riekerkk (Nuenen 8-5-2002)). 
** Jaarboek Maatschappij der Nederlandse letterkunde 1946, pag. 211. Met de Commissie wordt bedoeld De 
Commissiee voor Schoone Letteren binnen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Vanwege de specifieke 
omstandighedenn na de oorlog worden bij wijze van uitzondering nog twee literaire producties bekroond, te weten 
dichtbundelss van Ida Gerhardt en K. Heeroma 

Edd Hoomik in het redactioneel bij Interview Beb Vuijk door Ed Hooraik Vrij  Nederland8-3-1947 
aa Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Driebergen 15-10-1946) 
55 Idem (Heemstede 14-11-1946) 
Mdem m 

Hett navolgende met de hierin vermelde citaten is, voorzover niet anders vermeld, gebaseerd op H. van Galen 
Lastt 'Literaire prijs werd niet toegekend' Haags dagblad 28-2-1947. In soortgelijke termen, maar minder 
gedetailleerdd wordt over deze kwestie gesproken in het redactioneel van Ed Hoomik bij het Interview Beb Vuijk 
Edd Hoomik Vrij  Nederland 8-3-1947 en in een redactioneel bij het artikel 'Beb Vuyk kreeg toegekenden v, d. 
Hoogtprijss niet toegekend' Het parool 28-2-1947 (auteur onbekend). Over deze kwestie is niets te vinden in de 
jaarboekenn en het archief van de Maatschappij der Letterkunde. 
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menschenn met de bajonet in den rug gedwongen werden rood witte vlaggen op te eten waarna 
hett rood wit en blauw geheschen werd". Beb stapt op uit de bijeenkomst, volgens haar 
overigenss niet als enige. In het naar buiten brengen van deze kwestie vermoedt ze de hand van 
HetHet dagblad, de krant die een klein jaar daarvoor door Beb is aangevallen wegens de hierin 
verkondigdee reactionaire opvattingen. Via de PEN-club komt de zaak terecht bij de 
Maatschappij,, die vervolgens een onderzoek instelt. In maart 1947 doet Ed Hoomik navraag 
overr deze kwestie bij de Maatschappij.1 De secretaris deelt hem mee dat de ingebrachte klacht 
inmiddelss ongegrond is verklaard en de prijs op korte termijn zal worden uitgekeerd. Hei 
dagbladdagblad trekt medio maart, hoewel de krant onderkent dat de vergelijking niet helemaal 
opgaat,, nog een parallel tussen Bebs optreden en dat van NSB'ers en SS'ers in de oorlog.2 

Bebb is later nog eens teruggekomen op de kwestie. In het laatste interview voor haar 
doodd vertelt ze dat de dichter Martinus Nijhoff en de schrijfster Top Naeff erachter hebben 
gezeten.. Deze collega's zijn van oordeel dat Beb op dezelfde wijze moet worden behandeld 
alss schrijvers, die hebben gesympathiseerd met de Duitsers en vanwege hun collaboratie na de 
oorlogg voorlopig worden uitgesloten van literaire prijzen. Beb verzucht naar aanleiding van 
hett gebeuren: ""Ach er is bij mij nooit iets zonder heibel gebeurd".4 

Bebb gaat niet op de haar toegekende literaire lauweren rusten. Ze houdt onder meer 
lezingenn over de situatie in Indonesië. Blijkbaar is Beb hierover in Nederlands-Indië al 
benaderdd want in een op 2 maart 1946 gedateerd telegram van de NEFIS, met als onderwerp 
'lezingg Beb Vuyk', wordt vermeld: "sterke symp met nat. onafhankelijkheidsbeweging, 
bevriendd met comm. Kadt e.a. gelijkgestemde voorlichters: vaak denigrerende opm. over Ned 
enn de Nederl. En ophemeling Indon. persoonlijkheden; lezingen door haar te houden zeer 
ongewenst".. Vermoedelijk heeft de Nederlandse regering geen termen aanwezig geacht of 
geenn mogelijkheden gezien, Beb van haar lezingen af te houden. Blijkens een artikel van haar 
handd in Vrij  Nederland bezoekt ze ook het Indonesië Congres van de Partij van de Arbeid. In 
hetzelfdee artikel geeft ze aan wat nu haar houding ten opzichte van Holland is. In eerste 
aanlegg vindt ze het naoorlogse met de opbouw druk doende Holland een aangenaam gezicht, 
maarr spoedig daarna raakt ze geïrriteerd door "al het gepoetste koper en het zorgvuldig 
aangeharktee tuinpad, de zelfgenoegzaamheid van de bewoners en hun voorzichtig 
koopmanschap",, om daaraan de uitsmijter toe te voegen: "Hoe onbeschaafd bleef de grote 
massaa van het volk, tuchteloos de jeugd, welke voorzichtige kleinburgers en provincialen zijn 
dee intellectuelen". Beb is evenwel één en al ambivalentie, want de inkt van de laatste zin is 
nogg niet opgedroogd of ze stelt: "Niet mijn critiek maar mijn bitterheid is hier in Holland 
zachterr geworden, door de bezinning op een onverbrekelijke verbondenheid". Met de geuren, 
kleuren,, de straten en het licht in Holland heeft ze door haar jeugd een onverbrekelijke band 
gekregen.. Maar in de Indonesische aarde is ze opnieuw geworteld en die is haar even 
dierbaar.. Ze eindigt met: "Daarginds ben ik thuis en hier kwam ik vandaan of ging ik hierheen 
enn kwam ik daar vandaan. Ik zal terug varen en weerom komen, onder een heldere hemel 

11 Redactioneel EdHoornik bij Interview Beb Vuijk door Ed Hoomik Vrij  Nederland 8-3-1947 
22 Het dagblad 17-3-1947 (auteur onbekend) 
11 Interview Beb Vuijk door Caroline van den Heuvel NRC handelsblad 30-8-1991 

Idem.. Over de ontvangst van het met de Van de Hoogtprijs verbonden bedrag geeft Beb in een ander interview 
eenn sterk afwijkende lezing. Daarin merkt ze op dat ze in 1942 vlak voor de instelling van de cultuurkamer de 
Vann de Hoogtprijs kreeg. En vervolgens: "Van de duizend gulden werden me acht maanden later vierhonderd en 
vijftigg gulden uitgereikt. Daarvan heb ik een tweedehands schrijfmachine gekocht. De oorkonde is nooit 
toegestuurd.. Ik moest in de krant lezen dat ik was onderscheiden" (Interview Beb Vuijk door Rico Bulthuis 
RotterdamschRotterdamsch nieuwsblad 24-12-1973). 
"" Telegram NEFIS 140052/2-3-1946 in NEFIS-dossier Beb Vuijk (tekst telegram is overgenomen in 
ongedateerdee 'kattenbel* in dossier). De geadresseerde, hoogstwaarschijnlijk een regeringsinstantie of 
veiligheidsorgaann in Nederland, is niet vermeld op het telegram. 
66 Beb Vuijk 'Terug uit Indonesië' Vrij  Nederland 21-12-1946. De hierna volgende citaten zijn aan dit artikel 
ontleend d 



171 1 

verlangenn naar dit gedempte licht zoals ik nu soms op deze vroege avonden huiverend een 
vlammendd landschap oproep". 

Ookk in literair en journalistiek opzicht roert Beb zich. Vanaf november 1946 werkt ze 
meee aan de redactie van het tijdschrift Djambaian (De brug), een maandblad van de 
Verenigingg Nederland-Indonesië.' Ze krijgt ze de indruk dat haar medewerking niet tot ieders 
genoegenn is. Op het mislopen van drie redactievergaderingen, in haar ogen allemaal door 
toedoenn van de redactiesecretaris, reageert ze woedend met: "Als jullie zo weinig prijsstellen 
opp mijn aanwezigheid bedank ik er voor om in de redactie te zitten"." Deze opmerking 
weerhoudtt Beb niet om haar mening kenbaar te maken over een mogelijk 
redactielidmaatschapp van iemand anders, de schrijver H.J. Friedericy: " Ik ben zeer tegen 
medewerkingg van Friedericy, geen BB dat zijn allemaal wolven of wolven in schaapskleren, 
dee laatsten nog het ergst".3 Overigens gaat haar afkeer niet zo ver, zo zal nog blijken, dat ze 
geenn waardering kan opbrengen voor zijn literaire werk. Af en toe zit Beb blijkbaar ook weer 
niett goed in haar (schrijf)vel, want het schrijven van een artikel over een boek van Soewarsih 
Djojopoespitoo lukt haar niet omdat ze zo'n "uitgeknepen gevoel" heeft4 Wel publiceert ze in 
VrijVrij  Nederlandeen artikel met herinneringen aan deze Indonesische schrijfster. Beb 
benadruktt hierin de belangrijke rol die Djojopoespito heeft gespeeld bij Bebs introductie in 
kringenn van Indonesische intellectuelen. Ze levert verder een journalistiek artikel aan Vrije 
katheder,katheder, een blad ter linkerzijde van de sociaal democraten,6 waarbij ze put uit haar eerder 
genoemdee artikel 'Koloniale of menselijke verhouding?' in Uitzicht. Beb gaat evenwel in 
VrijeVrije katheder ook in op de positieve effecten van de Japanse tijd voor Indonesië. Ze noemt 
alss voorbeeld dat de Indonesische intellectuelen de mogelijkheid hebben gekregen de posities 
vann Hollanders over te nemen tijdens de bezetting. De Indonesiërs worden dan weliswaar 
slechtt betaald en zijn afhankelijk van hun Japanse superieuren, maar ze zien ook dat ze meer 
deskundigheidd en ontwikkeling bezitten dan de Japanners. Ze krijgen zelfrespect en 
zelfvertrouwen,, terwijl ze zich onder hun Hollandse chef altijd minderwaardig hebben 
gevoeld.. In Bebs ogen heeft de Japanse bezetting nog een ander voordeel. De Indonesische 
intellectuelen,, blootgesteld aan felle, onophoudelijke, Japanse propaganda, zijn zich gaan 
heroriënterenn op het door de bezetter verachte en verboden Westen. Na nog een aantal 
voorbeeldenn uit haar eigen ervaring te hebben gegeven over de nieuwe manier, waarop 
Indonesischee en Hollandse intellectuelen, althans die waartoe Beb behoort, met elkaar 
omgaan,, besluit ze haar bijdrage vol romantisch optimisme: 

Driee en een halfjaar van een verschrikkelijke onderdrukking en de 
vrijheidsroess van één jaar hebben brede lagen van het Indonesische volk 

11 Het blad kent maar een kort bestaan: van januari 1946 tot maart/april 1947. Enkele jaren daarna wordt het 
voortgezett a!s Het Indonesië-bulletin. Aan het tijdschrift werken vele, al of niet voormalige, medewerkers van 
KritiekKritiek en opbouw mee onder meer: Veenstra, Koch, De Vries, De la Court en Verkuyl. Het blad is naar vorm en 
inhoudd eigenlijk een tweelingbroertje van Kritiek en opbouw. Merkwaardig is dat Djambaian in koloniale studies 
geenn aandacht heeft gekregen. Beb schrijft voor het blad 'Nieuwe verhoudingen en nieuwe mensen' waarin ze de 
weerstandd van de oude koloniale elite tegen een recent gesloten wapenstilstand tussen Nederland en de 
Republiekk beschrijft. Ze doet dit onder mee aan de hand van een ziekte van haar zoontje Ru. De laatste dreigt 
niell behandeld te worden door een Nederlandse arts omdat die weigert gebruik te maken van een paar honderd 
meterr verder gelegen Republikeins ziekenhuis. 
22 Brieffkaart) Beb Vuijk aan F. Batten (Heemstede 9-1-1947). Fred Batten is een goede vriend geweest van E. du 
Perron.. Later zal hij de eerste bezorger van het verzamelde werk van laatstgenoemde schrijver worden. 
'' Idem 
44 Briefkaart) Beb Vuijk aan F.Batten (Heemstede 20-1-1947) 
55 Beb Vuijk 'Op bezoek bij Soewarsih Djojopoespito* Vrij  Nederland Tl-l-XQAl 
** Later zal het blad een spreekbuis worden van de zogenaamde Derde Weg socialisten, socialisten die een 
middenwegg proberen te vinden tussen communisme en sociaal-democratie. Het overgrote deel van de sociaal
democratenn verwerpt na de oorlog elke toenadering tot het communisme. 
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veranderd,, het wereldser en weerbaarder gemaakt, zijn massa bewuster, rijper 
zijnn intellectuelen en dit is gebeurd sneller en vollediger dan het meest 
vooruitstrevendee Hollandse bewind het ooit had kunnen bereiken. In de 
revolutiee werden persoonlijke en collectieve waarden veroverd, die alleen door 
eenn reuk met het verleden te verkrijgen zijn. Onvolwassenen groeien naar de 
volwassenheid,, maar de onvrijen maken zich zelf vrij. 

Bebb pakt in Nederland tevens haar oude stiel op, het schrijven van boekrecensies. De 
volgendee jaren wordt dit haar belangrijkste werkzaamheid. De recensies die van haar hand 
verschijnenn zijn vaak stilistische juweeltjes vanwege beknoptheid, de eenvoud van 
taalgebruik,, de logische en vanzelfsprekende opzet en de wijze waarop de essentie van het 
boekk wordt weergegeven. Bij haar niet de bij recensenten veelvuldig optredende neiging hun 
betoogg en woorden mooier en ingewikkelder te maken dan het boek. De kern, dat is wat telt 
bijj Beb. Ze levert vooral bijdragen aan Criüsch bulletin, een 'boekrecensieblad', dat dan 
Anthoniee Donker als hoofdredacteur heeft.2 In het decembernummer van Criüsch bulletin 
schrijftt ze een recensie over Du Perrons Indisch memorandum, waarna er nog een vijftal 
volgt.33 Twee zijn er interessant, die over het boek Hal/bloed van Fabricius en Friedericy's 
Bontorio.Bontorio.4 4 

Hett boek van Fabricius speelt zich afin het arme Indo-milieu, aan de rand van de 
kampongsamenleving.. In de recensie van Halfbloed geeft Beb voor het eerst haar opvatting 
overr de maatschappelijke positie van de Indo-europeaan. Ze grijpt daarbij terug op de 
inauguralee rede van de haar bekende Wertheim een paar maanden ervoor.' Voor de 
sfeertekeningg van het Indo-milieu in het boek heeft Beb waardering, maar over de 
psychologischee dimensie is ze minder te spreken: de karakters in het boek zijn weliswaar niet 
imaginair,, maar, en dat is Bebs grote bezwaar, wel te zeer geschetst vanuit een stereotype 
beeldd over de Indo-europeaan. Naar haar oordeel weet Fabricius niet uit te stijgen boven de in 
dee koloniale samenleving bestaande mythe over de Indo-europeaan. Beb toont zich in haar 
recensiee wederom een aanhanger van de gedachte 'de omstandigheden maken de mens'. 
Want,, zo stelt ze, op het moment dat de Indo-europeaan een andere maatschappelijke positie 
inneemtt en in een ander maatschappelijk milieu terecht komt, zal hij niet meer zijn typerende 
eigenschappenn vertonen. Zij noemt in dal verband de Indo's met een Indonesische vader die 
inn de inheemse samenleving zijn opgegroeid of de Indo's die van jongs af hun leven in 
Hollandd hebben doorgebracht. Naar Bebs opvatting zou de roman van Fabricius een sociale 
aanklachtt hebben betekend, als hij de 'andere* Indo als uitgangspunt had gekozen. Maar 
Fabriciuss kiest volgens haar liever voor de gemakkelijke weg. Daarom blijft het boek "een 
cocktaill van liefde en hartstocht met schurken en reine maagden volgens het oude recept van 

11 Beb Vuijk LDe toekomst wordt anders1 Vrije katheder 29-11-1946. Ze schrijft ook nog het artikel 'De 
republiek'' voor dil blad (25-7-1947), een recensie van een fotoboek van Cas Oorthuys over het Indonesië van na 
dee oorlog. 
22 Ze zal ook nog voor twee andere Nederlandse bladen recensies schrijven. Twee in Vrij  Nederland, 
respectievelijkk 'Eersi de kerel, dan de stijl' 6-6-1947 (recensie Du Perrons boeken In deze grootste tijden 
CahiersCahiers van een lezer) en 'Gods geuzen' 14-6-1947 (recensie gelijknamige boek van Jan de Hartogh) en één in 
DeDe vlam 'Indonesië onder Japanse hiel' 11-7-1947 (recensie Nederlands-Indië onder Japanse hiel van Elias) 
11 Beb Vuijk 'Voor de menselijke waardigheid van de koloniserende Nederlander' Critisch bulletin 13(1946), 
pag.. 548-551, Haar volgende recensies in dit blad zijn: 'In de verdrukking' 14 (1947), pag. 113-116 (recensie 
vann Soewarsih Djojopeospito's Buiten het gareel). ' Vrouwenkampen in Duitsland en Japan' 14 (1947), pag. 168-
171.. 'De mythe van een halfbloed' 14 (1947). pag. 255-258 (recensie van Haljhhedxan Johan FabriciusJ, 'Over 
Arnoldd Clerx, Anne-Marie, roman' 14 (197). pag. 287 (een hele korte recensie over dit boek inde rubriek 
'Periscoop')) en 'Een goede Indonesische roman' 15 (1948). pag. 408-412 (recensie van Friedericy's Bontorio). 
JJ Bontorio werd aanvankelijk gepubliceerd onder Friedericy's pseudoniem Merlijn. 
** Voor de opvattingen van Wertheim zie hoofdstuk 'De Indo-europeaan'. 
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kenmerkendee bouwstijl. Niet de laaggebouwde, vaak in neoklassieke stijl opgetrokken, 
Indischee huizen bepalen het beeld, maar Hollandse villa's. De wijk lijkt sterk op een Europees 
tuindorp,, waarover de architect Berlage, nadat hij een uur na aankomst in Batavia daar is 
gearriveerd,, opmerkt; "Een uur later zat ik zelf thee te drinken, niet in de voorgalerij maar op 
eenn terras van een gezellig huis in de nieuwe wijk Menteng, alsof ik naar Baam of Hilversum 
wass getuft".' 

Vanaff 21 juli 1947 krijgt Fernand een tijdelijk dienstverband bij de afdeling Sociale 
Personeelszorgg van het Ministerie van Economische zaken, dat later wordt omgezet in een 
vastee aanstelling. 

'Voskuill 1997, pag. 128 



176 6 

inn Oktober het gehele areaal van Namlea tot [.. . ] één groot, zwartgebladerd, geheel". Hij 
constateertt de eeuwenlange misstanden en de uitbuitingspraktijken in de kajoe-
poctihindustrie,, maar in de aanbevelingen tot verbetering van de situatie merkt hij over het 
werkvolkk op: "Dit vraagstuk [het werkvolk] is van het allergrootste belang, want het volk van 
Boeroee is nog niet zo ver om geregeld werk te waarderen. Het werkvolk dient dus van elders 
tee worden gerecruteerd". Hij beveelt Boetonezen en Binongko's aan, maar ook andere 
bevolkingsgroepenn als Madoerezen, Oost-Javanen. Hoe verbonden Fernand ook is met het 
eilandd en de bevolking, een structurele verbetering van het lot van de Boeronezen acht hij 
blijkbaarr niet mogelijk. Aan het Binnenlands Bestuur laat hij de eer de eeuwenlange vicieuze 
cirkell van uitbuiting en afhankelijkheid op het eiland te doorbreken. Als hij het heeft over de 
ketelss die eigenaren vanwege hun schuldpositie met juridisch zeer aanvechtbare contracten 
hebbenn verhuurd aan Chinese en Arabische handelaren, stelt hij: "De bevolking gaat hierin 
echterr niet geheel vrij uit, in de meeste gevallen hebben zij bewust dergelijke contracten 
aangegaan,, terwijl zij zich in elk geval hadden kunnen toetsen aan de ervaringen met tevoren 
aangeganee contracten. Het is daarom opvoedkundig niet op zijn plaats de delinquenten 
zomaar,, zonder enige verdere verplichting van terugbetaling, hunne rechten terug te bezorgen; 
zijj dienen de consequenties van hun lichtzinnigheid te dragen". In Femands ogen lijkt de 
Boeroeneess een autonome, mondige burger, een opvatting die nogal afwijkt van Bebs idee dat 
dee omstandigheden de mens maken. 

Tenn aanzien van de oude concessionarissen,1 op wier grond het overheidsbedrijf 
gestichtt zou moeten worden, is sprake van een andere toon. Als de overheid de 
huurovereenkomstenn van deze gronden op zou wil zeggen "dan zou het zeker op zijn plaats 
zijnn deze bedrijven een schadeloosstelling toe te kennen, daar zulks een einde betekenen zou 
vann hun exploitatie. De oogstrechten blijven echter onvervreemd hun eigendom, immers zij 
zijnn op legale wijze van de voormalige eigenaars gekocht". De oogstrechten moeten dan door 
dee overheid van de eigenaren worden gepacht. Het zal weinig bevreemding wekken dat 
Fernandd zelf ook één van de concessionarissen is van wie de grond voor het overheidsbedrijf 
nodigg is. 

Fernandd schrijft zoals gezegd een uitstekend rapport in de stijl van een 
overheidsdienaarr met de nodige ervaring. In één opzicht heeft hij geen gevoel voor ambtelijke 
verhoudingen.. In zijn slotwoord vermeldt hij dat de economisch desolate toestand van het 
eilandd een gevolg is van het feit dat al sinds tijden de grootste winst op de kajoe-poetih wordt 
gemaaktt door de handelaren. De eerste die voor deze misstand aandacht heeft gevraagd is 
geweestt "de eerste Europese ondernemer, de heer J. L.K.F, de Willigen". 

Alss Fernand in december terugkeert naar Java heeft hij naast het schrijven van zijn 
onderzoeksverslagg nog een andere besogne: het zoeken van een nieuw domicilie voor de De 
Willigens.. Dat wordt gevonden aan de Blitarweg nr. 9 in de wijk Menteng.2 Het nieuwe 
onderkomenn is weinig comfortabel, want Beb en Fernand moeten de woning met veel anderen 
delenn in verband met de grote woningnood in het naoorlogse Batavia. Ze blijven er wonen tot 
hunn vertrek uit Indonesië ruim tien jaar later. De wijk is gebouwd in de jaren twintig van de 
twintigstee eeuw, nadat het oude Europese bestuurs- en wooncentrum Weltevreden is 
volgebouwd.33 De hier oorspronkelijk gelegen kampongs zijn geruimd ten behoeve van het 
woongenott van beter gesitueerde Europeanen. Menteng heeft een voor Indische begrippen 

Fernandd spreekt in zijn rapport alleen maar over concessies, geen erfpachten, zie hiervoor bijlage 3. 
:: Ook in ander opzichi verveelt hij zich niet. Hij heeft een kortstondige verhouding met een andere vrouw. Deze 
informatiee is afkomstig van een oud-pupil van de SOG, die het heeft verteld aan de eerdergenoemde heer F. 
Bakkerr naar aanleiding van diens poging informatie te achterhalen over Bebs functioneren op de SOG (zie 
hoofdstukk 'De Soekaboemische Opvoedingsgestichten'). De betreffende vrouw kamt na de oorlog op bezoek bij 
haarr vriendin in Bandoeng. Het is een onverwachts bezoek en ze ziet Femand uit de slaapkamer bij haar vriendin 
komen,, waama de 'aap uit de mouw komt* (Telefonisch gesprek auteur met F. Bakker (Zwiggelte 12-10-2002)). 
11 Alinea ontleend aan Voskuil 1997. pag. 127-128 
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onderzoekk naar de kajoepoetih situatie op het eiland Boeroe". In januari 1947 zal hij een 
onderzoeksverslagg over zijn bevindingen afronden getiteld "Verslag Kajoepoetihonderzoek 
opp het eiland Boeroe in opdracht van de Dienst v.h. Boswezen Augustus t/m November 
1946".2 2 

Vanwegee een voorstudie die moet worden verricht vertrekt Femand niet direct naar 
Boeroe.. Drie weken nadat Beb de boot heeft genomen naar Holland, op 22 augustus, gaat hij 
naarr Boeroe. Hem wacht daar geen juichende ontvangst door het Binnenlands Bestuur zoals 
blijktt uit een na zijn terugkomst in Batavia in januari 1947 geschreven 'Amicebrief aan de 
'Directeurr van het Kabinet van den Luitenant-gouverneur-generaar.3 De bezwaren gelden 
niett zozeer Fernand, maar Beb. Weliswaar heeft het gouvernementsgezag bezwaar tegen de 
well erg vergaande bemoeienissen van het Boschwezen met de situatie op Boeroe en het hoge 
salariss van Fernand, maar de voornaamste, in de gebruikelijke bedekte koloniale termen 
geformuleerde,, steen des aanstoots zijn Bebs politieke opvattingen. Fernand blijft tot en met 
novemberr op Boeroe. In de maanden december 1946 en januari 1947 legt hij zijn bevindingen 
neerr in een rapport. De mogelijke tegenwerking, of misschien non-coöperatie, die Fernand 
vann bestuurszijde ondervindt, belet hem niet een uitstekend rapport in een voortreffelijke stijl 
tee schrijven. Maar de toon en de geest is duidelijk ambtelijk, Hoe zou Beb met haar allergie 
voorr alles wat voorkomt uit de rangen van de overheid naar het rapport hebben gekeken? 

Fernandss voorstudie leidt, mede na overleg met de inspecteur van het boswezen te 
Makassar,, tot een nadere specificatie van de onderzoeksopdracht. Hij moet een inventarisatie 
makenn van de situatie in het kajoe-poetihbedrijf gedurende de oorlogsjaren en de maanden 
directt daarna. Daarnaast heeft hij als taak aanbevelingen te doen over de oprichting van een 
overheidsbedrijf,, dat door voorlichting een stimulans moet geven aan de verdere ontwikkeling 
vann de kajoe-poetihteelt. Vreemd genoeg wordt hem ook gevraagd een beschrijving te geven 
vann de politieke situatie op Ambon. Een regeringsinteresse voor de naoorlogse politieke 
ontwikkelingenn in de Buitengewesten lijkt alleszins begrijpelijk, maar het Nederlands bestuur 
opp de Molukken is, zoals in vrijwel alle andere gewesten, direct na de oorlog hersteld. De daar 
aanwezigee resident zou evengoed in staat zijn geweest een politiek verslag op te stellen. 
Mogelijkk dat vanwege Fernands goede contacten met de Boeroenese gemeenschap hem deze 
opdrachtt is verstrekt. 

Dee politieke analyse waarmee Fernand het rapport opent, moet geruststellend zijn 
geweestt voor Batavia. Weliswaar zijn er op kleine schaal nationalistische en communistische 
manifestaties,, maar het overgrote deel van de bevolking wil op enigerlei manier de band met 
Nederlandd handhaven. Vervolgens geeft hij een zeer gedetailleerd ontginnings- en teeltplan 
alsmedee een fabrieks- en exploitatieopzet voor het te stichten overheidsbedrijf. Interessanter 
dann dit zijn Fernands tweeslachtige opvattingen over de Boeroenese bevolking en de 
concessiebedrijvenn op Boeroe. Hij constateert in zijn sociaal-economische analyse de 
traditionelee lethargie van de bevolking; "Men klaagt over gebrek aan kleding, doch wenst niet 
tee werken zonder stellige belofte het begeerde goed te zullen verkrijgen. [ . . . ] . De Japanse 
tijdd was een harde tijd, men werd gedwongen te werken. De capitulatie bracht uitkomst, er 
werdd niet meer gewerkt, ofschoon alle producten, en vooral de kajoepoetih olie, fantastische 
prijzenn maakten.'" Alles lijkt weer op de oude voet verder te gaan, ook de branden: "De 
branden,, in de Japanse tijd nog enigszins bedwongen, konden nu rustig doorgaan en zo werd 

11 Bezoldigings- en aanstellingsbesluit uit het Register van Besluiten van den Hoofdinspecteur. Hoofd van den 
Dienstt van het Boschwezen, do. 5 augustus 1946, No. 268. ON (doos 2464} 
:: Het rapport bevindt zich in ON (doos 2464). Het navolgende met de hierin vermelde citaten is, voorzover niet 
anderss vermeld, ontleend aan dit rapport. 
11 Brief aan P. Koets (Batavia 20-1-1947). ON (doos 2464). De afzender is onbekend, maar uit de strekking van 
dee brief kan worden opgemaakt dat het een hoge collega-ambtenaar van Koets moet zijn geweest, mogelijk de 
Directeurr Economische Zaken waaronder de Dienst voor het Boschwezen ressorteert. 
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hett bezoek. Volgens deze dienst heeft Beb koningin Wilhelmina enige gedeelten uit haar werk 
voorgelezen.'' Hoe Beb deze visite heeft ervaren, is niet bekend. 

Opp 26 augustus 1947 vertrekt Beb weer naar Nederlands-Indië.2 Hans en Ru blijven 
achterr om hun schoolopleiding af te maken en worden ieder bij een pleeggezin ondergebracht. 
33 Hans heeft direct na aankomst in Holland een stoomcursus gedaan om toegelaten te worden 
opp de voor Beb zo belangrijke HBS, nogal verwonderlijk omdat Beb in haar eerste brief aan 
hett thuisfront van na de oorlog hoog op geeft van de schoolvorderingen van haar beide 
kinderen.. Blijkbaar pakt het schoolniveau toch lager uit. Hans, bepaald geen studiehoofd, zal 
dee cursus met weinig genoegen hebben ondergaan. Maar het resultaat is er, hij wordt 
toegelatenn tot de HBS. Bij vertrek van zijn moeder krijgt hij een weinig feestelijk 
afscheidsgeschenk:: een bril. Het past in de gewoonte van Beb vooral praktische cadeaus te 
geven. . 

Bebb is tijdens haar verblijf in Nederland goed in de gaten gehouden door de Centrale 
veiligheidsdienstt (CVD). Volgens door deze dienst ontvangen inlichtingen heeft zij in 
Nederlandd brieven ontvangen van de Mohammed Hatta, dan minister-president van de 
Republikeinsee regering. Verder bestaan er volgens deze dienst aanwijzingen dat Bebs komst 
naarr Nederland mede bedoeld is om een Nederlandse legeraanval op de Republiek te 
voorkomen.. Als dat toch gebeurt, zou zij volgens de CVD bereid zijn stakingen te 
organiseren.. Zekerheid over Bebs hele doen en laten heeft deze dienst, zo lijkt het, niet, 
getuigee onder meer de opmerking: "Hoewel zij naar verder beweerd wordt geen communiste 
iss zou zij wel communistisch georiënteerd zijn. Dit zou dan bevestiging kunnen vinden in het 
berichtt dat zij zou schrijven in het dagblad "De Waarheid"".4 De CVD heeft ook het 
vermoedenn dat Beb als postiljon voor de Republiek fungeert door regeringsbrieven in handen 
tee stellen van, wederom, het dagblad De waarheid. Voor de door de inlichtingendienst aan 
Bebb toegeschreven officiële' functie voor de Republiek kan in andere bronnen of documenten 
geenn bevestiging worden gevonden. Misschien heeft ze zich laten verleiden tot hand- en 
spandienstenn aan de Republiek. Voor de geopperde relatie met de communistische partij of 
hett dagblad De waarheid bestaat evenmin een aanwijzing. Eerder wekt deze veronderstelling 
bevreemding.. In haar verdere leven is op geen enkele manier sprake geweest van 
communistischee sympathieën, integendeel zelfs. Als zij al medewerking heeft gegeven aan het 
DeDe waarheid, dan moet de achtergrond daarvan een louter pragmatische of tactische zijn 
geweest:: de communistische partij en De waarheid zijn de enigen in het Nederlandse politieke 
enn journalistieke spectrum die onvoorwaardelijk de zijde van de Republiek kiezen. 

FernandFernand op Boeroe 

Vermoedelijkk hebben Beb en Femand vlak na de oorlog rekening gehouden met de 
mogelijkheidd van een terugkeer naar Boeroe. Bij de planter en natuurman Fernand zal 
waarschijnlijkk de hoop op een doorstart van zijn plantage sterker hebben geleefd dan bij Beb. 
Heeftt hij om die reden actief acquisitie gepleegd voor de klus die hij 1 juli 1946 ter hand 
neemt?? Of is hij louter vanwege zijn grote deskundigheid en ervaring door de regering 
aangezocht?? In ieder geval krijgt hij op genoemde datum een tijdelijke baan bij de Dienst van 
hett Boschwezen. Hij wordt tegen een maandgeld van achthonderd gulden belast met "een 

geleverdd op het nieuws. In ieder geval is bij de redactie Sjahrir een populaire figuur omdat hij via 
onderhandelingg het conflict wil oplossen. 
11 Notitie 2-5-1949 in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21-1-2003 
22 Notitie 29-3-1949 in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21-1-2003 De familiehistoricusTen Dam noemt 
(abusievelijk)) de maanden januari of februari als (mogelijke) vertrektijdstippen (Ten Dam 1997, pag. 258) 
33 Hei volgende is gebaseerd op Ten Dam 1997. pag. 258-259. 
"" Brief Hoofd van de Dienst aan de Procureur Generaal van het Hooggerechtshof van Indonesië (geen 
plaatsaanduiding.. 13-5-1949) in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21-1-2003 
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dee toneeldraak".1 In de slotalinea voegt ze er nog wel vergoelijkend aan toe dat Fabricius 
enkelee goede boeken heeft geschreven. 

Inn haar recensie over Bontorio begint ze met het inmiddels bekende historische exposé 
overr de koloniale literatuur. Beb maakt daarbij een maatschappelijk uitstapje, dat in het licht 
vann de recensie niet van belang is, maar vermoedelijk de bedoeling heeft uiting te geven aan 
haarr maatschappelijke betrokkenheid. Ze poneert dat de grote aandacht in de traditionele 
kolonialee literatuur voor het geheimzinnige en miraculeuze in de oosterse leefwijze een 
belemmeringg vormt voor een goed verstaan van Oost en West. Naar Bebs oordeel is de 
situatiee evenwel veranderd doordat een nieuwe generatie van Indonesische intellectuelen is 
opgegroeid,, die een westerse opleiding heeft genoten. Bij hen zijn de traditionele wortels van 
dee oosterse cultuur nog wel aanwezig, maar ze zijn veel minder ondoorgrondelijk en manifest 
dann in het verleden. Daardoor is het contact tussen de oosterse en westerse intellectueel veel 
gemakkelijkerr geworden. Wederom geldt bij Beb 'andere omstandigheden, andere mensen'. 

Vervolgenss komt ze toe aan het eigenlijke onderwerp, het boek van Friedericy. Naar 
haarr oordeel is het de eerste historische roman in de koloniale literatuur die de toets der 
kritiekk kan doorstaan. De andere romans van niveau, zoals die van Helman en Du Perron, zijn 
allemaall autobiografisch.2 Beb vindt Friedericy een begenadigd verteller, die met beeldend 
taalgebruikk een prachtige schildering geeft van het feodale milieu in Bono (streek op 
Celebes).. Hij bezit "een ongeloofelijke kennis en begrip van sfeer en situatie", superlatieven 
diee Beb niet vaak in de mond neemt.3 Echter, het is jammer dat de kwaliteiten van Friedericy 
zichh beperken tot de eerste twee delen van het boek. In het derde deel krijgen de hoofdfiguren 
nauwelijkss gestalte, door Beb verklaard uit het feit dat "de schrijver verdrongen wordt door de 
ambtenaar".. Het is schrijftafelwerk geworden "met wezens voornamelijk bestaande uit 
hersenss en sexe". Ze eindigt met een advies voor Friedericy: "Laat hij bedenken dat een 
schrijverr voor de cultuur van een land meer is dan een ambtenaar". 

Bebb publiceert ook nog 'echt' literair werk in Nederland, zij het in wat magere vorm, 
namelijkk voorpublicaties van Het hout van Bara. Nadat in maart 1946 al een voorpublicatie in 
BaanbrekerBaanbreker is verschenen,4 volgen er tijdens en kort na haar verblijf hier te lande nog twee: in 
DeDe nieuwe stem en Criterium. 

Naastt haar journalistieke en literaire bezigheden is er ook tijd voor ontspanning. Ze 
bezoektt Duitsland weer, na er in 1927 en 1928 met vakantie te zijn geweest. Tussen het puin 
vann de gebombardeerde steden en fabrieken ziet ze er de verarmde mensen, zonder geloof en 
hoopp in de toekomst. In de winter 1946/1947 maken de Duitsers bovendien de strengste 
winterr sinds 60 jaar door. Beb geeft pas na 12 jaar een reisimpressie van haar bezoek in een 
Indonesischh tijdschrift.6 

Misschienn heeft ze ook aan een andere activiteit veel plezier beleefd, namelijk het 
bezoekk met Jan Greshoff ten paleize begin 1947. Van dit bezoek wordt melding gemaakt in de 
gestencildee Nederlandstalige krant Nieuwsgier in Batavia.7 Ook de BVD maakt melding van 

11 Beb Vuijk Critisch bulletin 'De mythe van een halfbloed' 14 (1947), pag. 255-258 
22 Beb is blijkbaar niet op de hoogte van Helmans niel-autobiografische roman De mille plantage. 
'' Beb Vuijk Critisch bulletin 'Een goede Indonesische roman' 15 (1948), pag. 408-412. De hierna in de alinea 
vermeldee citaten zijn ook afkomstig uil dit artikel. 
44 Beb Vuijk 'Kustplaatsidylle' Baanbreker 2-3-1946 
?? Het betreft Beb Vuijk 'De hondenzaak' De nieuwe stem 1 (1946). pag. 503-513 en Beb Vuijk 'Pelaboean kajoe 
arang'' Criterium 2 (1947). pag. 509-515 
hh Beb Vuijk 'Pertemuan kembali di Djerman' Konfrontasi (29, 1959). pag. 2-6. Op dit tijdschrift wordt in 
hoofdstukk 'Een druk niet-literair bestaan' teruggekomen. 
'' Nieuwsgier 20-1-1947 (auteur onbekend). Deze krant neemt voornamelijk nieuws van de radio over, wellicht 
dee reden dat in de Nederlandse kranten Het parool, Trouw. Het vaderland en liet binnenhof uit de periode 
decemberr 1946-januari 1947 geen bevestiging kan worden gevonden van dit bezoek. De redactie van de 
NieuwsgierNieuwsgier sympathiseert met Van Mook. Dit kan worden afgeleid uit hel (impliciete) commentaar dat wordt 
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7.. PRODUCTIEVE JAREN 
(1947-1952) (1947-1952) 

Hett hout van Bara 

Kortt na Bebs vertrek naar Nederlands-Indië verschijnen najaar 1947 in Nederland de, al 
eerderr in 1941 te Batavia verschenen, verhalenbundel De wilde groene geur van het avontuur, 
nuu als De wilde groene geur, en de roman Het hout van Bara, De recensie van Jan Greshoff 
overr de door Vrij  Nederland uitgegeven verhalenbundel put zich uit in superlatieven.' Beb 
beoefentt naar zijn oordeel de hoogste kunst van een romanschrijver, het scheppen van een 
wereld,, die voor de lezer de eigen wereld tijdelijk volkomen vervangt, een schrijven dat 
voortkomtt uit een overdaad aan rijkdom in haar innerlijk leven. Kritiek heeft hij alleen op 
haarr niet altijd even vlekkeloze zinnen. De uitgever had er verder beter aan gedaan de 
volgordee van de verhalen om te keren. Lezing van de bundel leidt volgens Greshoff tot een 
anticlimax:: het eerste verhaal 'Way Baroe' is verreweg het beste, het laatste duidelijk een 
jeugdproeve.. Reëler lijkt H. van Galen Last, die een halfjaar daarvoor het voor Beb heeft 
opgenomenn bij de trage gang van zaken rondom de uitreiking van de Van de Hoogtprijs. 
Wellichtt heeft hij een minder gekleurde bril dan Greshoff die Beb immers goed kent. Hij 
onderkentt als zwakte in Bebs werk het gebrek aan psychologische gevoeligheid. Wat 
Greshofff sterke verhalen vindt, zijn bij Van Galen Last juist de zwakke steeën in de bundel, 
namelijkk 'Way Baroe' en 'Vele namen': de levens van de hoofdpersonen in deze verhalen zijn 
tee "mechanisch"." Naar zijn oordeel staat Beb ook teveel boven haar hoofdfiguren. In dit 
verbandd maakt hij een treffende opmerking: "Beb Vuyk bemoedert - ik zou haast hebben 
gezegd,, bevadert, want haar werk is nergens 'vrouwelijk' - haar helden, berispt ze".3 Hoezeer 
smakenn verschillen blijkt wel uit andere oordelen over.De wilde groene geur. De latere 
hoogleraarr Garmt Stuiveling roemt het boek,4 de recensent in de Nieuwe Rotterdamsche 
courantcourant vindt alleen 'Way Baroe' en 'Journaal van een prauwreis' van voldoende niveau, 
omdatt Beb zich daarin beperkt tot haar grootste kwaliteit: het gestalte geven aan de 
ervaringenn uit haar eigen wereld,5 

HetHet hout van Bara verschijnt bij de Uitgeverij De Haan, bij wie eerder ook Duizend 
eilandeneilanden en Het laatste huis van de wereld zijn verschenen.6 Als we Beb moeten geloven 
heeftt de publicatie de nodige voeten in aarde, hoewel de precieze gang van zaken onduidelijk 
blijft.. Soms suggereert ze, naar aanleiding van de dreigementen door het Binnenlands Bestuur 
bijj de publicatie van Het laatste huis van de wereld, zelf preventieve censuur te hebben 

11 Jan Greshoff 'Schrijvers die met hun kunst geboren worden: Over het proza van Beb Vuyk' (krant/tijdschrift 
onbekend),, ON (doos 2463) 
** Jeanne van Schaik-Willing noemt in haar recensie in De stem/Critisch bulletin hetzelfde "psychologische 
manco".. De karakters in de verhalen schieten te kort; ze zijn te simplistisch, hun ontwikkeling loopt langs een te 
small pad. Wel heeft deze schrijfster bewondering voor de '"vrijheid van geest" die door het boek waait en voor 
hett fraai gestileerde proza waarmee beelden en sferen worden opgeroepen (J. van Sehaik-Willing De 
stem/Crïiischstem/Crïiisch bulletin 15 (1948), pag. 206-209). 
?? H. van Galen Last 'De wilde groene geur' Haagsen dagblad 20-9-1947 
44 Garmt Stuiveling Radiolezing 'Van boek tot boek' VARA 7-1-1948, ON (doos 2464) 
"" Nieuwe Rotterdamsche courant 6-12-1947 (auteur onbekend) 
66 Een vergelijking van Het hout van Bara met de eerder vermelde voorpublicaties leert dat Beb in de maanden 
voorafgaandee aan de verschijning relatief weinig heeft gewijzigd aan de teksl van Het hout van Bara. Alleen de 
voorpublicatiee 'Kustplaatsidylle' in Baanbreker 2-3-1946 verschilt aanzienlijk in tekst met het corresponderende 
deell in het boek. Een mogelijk verklaring is dat de andere voorpublicaties later zijn verschenen, vermoedelijk in 
dee periode dal Beb bezig is met de eindredactie van Het hout van Bara. Opvallend is overigens dat in de 
voorpublicatiess geen integTale hoofdslukken of een delen van een hoofdstuk aaneengesloten worden 
gepubliceerd,, maar dat gedeelten van verschillende hoofdstukken 'aan elkaar geplakt1 worden. 

http://over.De
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toegepastt door het gebruik van gefingeerde namen in het boek,1 een andere keer meldt ze dat 
hett gouvernementsgezag haar voorafgaande aan de publicatie gewaarschuwd heeft de roman 
niett te laten verschijnen.' 

Hett boek krijgt over het algemeen een goede pers, vooral in kringen waarin Bebs 
politiekee opstelling op sympathie mag rekenen. De eerder genoemde sociaal-democraat 
Stuivelingg noemt het "een boekje als document over 'ons Indië' van een bijzondere waarde". 
Hett heeft weliswaar "niet de pathetische helden- en martelaarsallure van Max Havelaar, maar 
hett onthult even onbarmhartig de psychologie van het koloniale stelsel, onzaliger 
nagedachtenis".. Een goede bekende van Beb, Elisabeth de Roos, de weduwe van Du Perron, 
sluitt zich hierbij in iets andere bewoordingen aan. Zij is verder buitengewoon te spreken over 
dee wijze waarop Beb het gevoelsleven van een vrouw in de harde koloniale realiteit weet weer 
tee geven, Toch is het in de ogen van De Roos stilistisch niet haar beste boek.4 Bebs huisblad 
VrijVrij  Nederlandnoemt het één van de meest doorleefde boeken van deze tijd. Wel spreekt het 
bladd de hoop uit dat Beb in haar volgende boeken van onderwerp verandert. De recensent van 
dee Nieuwe Rotterdamsche courant deelt de laatste opvatting niet. Het hout van Bara is zo 
voortreffelijkk dat voor een herhaling van haar onderwerp niet gevreesd behoeft te worden. 
Eenn dissonant in het koor van prijsenden is de recensent Y.H. Glasius van Het dagblad, de 
Nederlands-Indischee krant, met wie Beb al eerder overhoop heeft gelegen. Zijn kritische noot 
lijktt ook niet smetvrij te zijn van een politieke achtergrond. De recensie is echter zeker geen 
scheldkanonnade.. De ondertitel wijst daar al op. Die luidt: 'Beb Vuyk, kunstenaresse van 
grootsee allure'.7 De kritiek van Glasius vloeit voort uit zijn algemene opvatting dat kunst en 
politiekee stellingname zich niet mogen vermengen. Bij de kunstenaar leidt dat maar al te gauw 
tott het schrijven van tendentieuze romans, waarin de artistieke waarde onderschikt wordt 
gemaaktt aan de verkondiging van de boodschap. Evenals in haar vorige boeken beschrijft Beb 
inn de ogen van Glasius in Het hout van Bara de natuur en de sociale verhoudingen weer 
meesterlijk,, maar maakt ze de fout een incident met hel Binnenlands Bestuur tot kernthema 
vann de roman te verheffen, en daarmee wordt het boek tendentieus: "Haar schrijversgave 
heeftt zij hier misbruikt om een misschien juist, misschien verzonnen feit, te generaliseren en 
ditt is niet de taak van de kunstenaresse".8 Tenslotte gaat volgens Rob Nieuwenhuys het boek 
mankk aan een te sterke identificatie van Beb met de hoofdfiguren in het boek. 

Opvallendd is dat in de recensies het politieke element de boventoon voert. De aandacht 
gaatt vooral uit naar het conflict met het Binnenlands Bestuur. Niet of nauwelijks wordt 
aandachtt geschonken aan de wijze waarop Beb in brede zin de door Stuiveling genoemde 
'psychologiee van het koloniale stelsel' schetst: de verregaande infecterende invloed die de 
machtt van enkele blanke bestuursambtenaren heeft op de psyche van en onderlinge 
verhoudingenn binnen de autochtone elite. In Het hout van Bara zijn de inspecteur van politie 
enn de dokter prominente vertegenwoordigers van de inheemse bovenlaag. Beiden haten de 
gezaghebber,, maar ze tonen dit niet. Integendeel de inspecteur wringt zich in alle bochten om 

11 Ziee Beb Vuijk 'De vervulling en de terugkeer' in Verzameld werk 1981, pag. 441 en Interview Beb Vuijk door 
Willemm M. Roggeman 69 (4. 1985), pag. 2-13 
22 Interview Beb Vuijk door Jan Verstappen De nieuwe linie 19-12-1973 en Interview Beb Vuijk Tempo 27-2-
19822 (interviewer onbekend). In het eerste interview merkt ze o.m op: "De Gouverneur-Generaal had mij laten 
welen,, dat ik vervolgd zou worden als het boek [Het hout van Bara] zou verschijnen. Maar toen ik zei. dat die 
honderdd gulden boete mij de grote reclame die het proces zou opleveren best waard waren, gaf hij mij gelijk" 
'' Garmt Stuiveling Radiolezing 'Van boek tot boek" VARA 7-1-1948, ON (doos 2464) 
JJ Elisabeth de Roos 'Beb Vuyk. het houi van Bara' Libertinage 1 (1948), pag. 76-77 
?? 'Bep Vuyk: Hel hout van Bara' Vrij  Nederland 22-11-1947 (auteur onbekend) 
hh 'Nieuw proza van jonge schrijvers' Nieuwe Rotterdamsche courant 6-12-1947 (auteur onbekend) 

Glasius:: Y.H. 'Worsteling tusschen schrijver en lezer: Een ontgoocheling' Het dagblad 1 1-10-1947 
** Idem 
"" Rob Nieuwenhuys 'Nederlandse romanliteratuur in Indonesië sinds 1930' De nieuwe stem 3 (1948), pag. 172* 
187 7 
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geenn tegen zijn superieur gericht proces-verbaal op te behoeven stellen. Ook de dokter durft 
uitt angst voor zijn hachje de gezaghebber niet openlijk af te vallen, zoals blijkt uit zijn 
houdingg jegens de hoofdpersonen Eli en Hajo Hilligen, het echtpaar dat, zoals eerder 
opgemerkt,, in het boek figureert als Beb en Femand. Uit het zicht is hij wel solidair met de 
Hilligenss in hun conflict met de gezaghebber. De koloniale overheersing werkt evenzeer door 
inn de verhouding tussen dokter en inspecteur. De inspecteur, hoewel donker getint, is 
Europeaan.. Aan zijn Europese status ontleent hij een superioriteitsgevoel ten opzichte van de 
arts.. De laatste op zijn beurt acht zich boven de politiefunctionaris verheven vanwege zijn 
lichtee teint en verre adellijke afkomst. Inspecteur en dokter communiceren alleen per brief 
mett elkaar. Angstvallig bewaren ze kopieën om zich tegen eventualiteiten in te dekken. 

Ookk de inheemse regent Abdoellah is bang voor de gezaghebber. Onder dreiging van 
dee laatste haalt hij zijn houtkappers bij Hajo weg, niettegenstaande zijn zakelijke en 
vriendschappelijkee verhouding met hem. In deze figuur krijgt de ontmoeting tussen 'oost' en 
'west'' gestalte. De regent leest veel Nederlandse boeken, ziet de voordelen van westerse 
kenniss en wil dat zijn zoontje westers onderwijs krijgt. Om de studie van zijn zoon te 
bekostigenn nodigt hij Hajo Hilligen uit om hout te kappen op Bara. In het boek wordt de 
verhoudingg tussen Abdoellah en Hajo als volgt geschetst: 

Reedss als kleine jongen had hij Hajo bewonderd, wiens vader, grootvader en 
overgrootvaderr in de Molukken waren geboren en zich de meisjes van de 
eilandenn tot vrouw hadden gekozen; de Hilligens droegen de Nederlandse 
familienaam,, officieel en ook in zijn ogen bezaten zij de status van Europeaan, 
hett heersersras. Hij was een eenzaam man, losgesneden van de wortels van zijn 
bestaan,, levend ten dele in een wereld die de zijne niet meer was en ten dele in 
éénn die nooit de zijne zou worden. Hij was maar een kleine radja van een 
armelijkk Moluks regentschap.' 

Evenn treffend als de typering van de koloniale verhoudingen, is de beschrijving van de 
traditionelee Molukse upperclass familie van Hajo Hilligen. Hajo's voorvaderen zijn rijk 
gewordenn door de interinsulaire prauwhandel. Wanneer die zijn winstgevendheid verliest door 
dee opkomst van de K.PM, vestigen de Hilligens zich als plantagehouder. De romantische 
sfeertekeningg in de geschetste geschiedenis van deze zeevaarderfamilie doet enigszins denken 
aann hoe Conrad in zijn boeken de handel van avonturiers en zeelui in de Indische archipel 
schetst."" De Hilligens laten zich, zoals zoveel rijke Indo-europese families in de kolonie, 
voorstaann op hun Europese status, maar zijn tegelijk sterk geworteld in de inheemse 
samenleving.. Het laatste blijkt onder meer uit het Molukse clankarakter van de omvangrijke 
familie.. Het familieverband biedt geborgenheid en warmte aan de leden, maar is afwachtend 
enn gesloten tegenover de buitenwacht. De houding wordt welhaast vijandig wanneer de 
vreemde,, blanke Eli dreigt in te trouwen. Het getouwtrek om Hajo tussen het familiehoofd, 
Hajo'ss moeder, en schoondochter Eli begint. Elk probeert Hajo in de eigen invloedssfeer te 
krijgenn en te houden. 

Inn haar eerdere boeken Duizend eilanden en Het laatste huis van de wereld voert Beb 
ookk al een dergelijke Molukse familie op. De beschrijving ervan is vergeleken met die in Het 

'' Beb Vuijk Het hout van Bara in Verzameld werk 1981. pag. 293 
"" Beb zelfheeft nooit aangegeven geïnspireerd ie zijn geweesi door de beschrijvingen van de zeevaart in 
Indischee en Maleise archipel van deze Engelse romanschrijver, die ze zo goed gelezen heeft en die als 
voormaligee stuurman en kapitein ook zo'n liefde heeft voor water, zee en schepen. Niet uitgesloten is dat Beb 
zichh deze materie eigen heeft gemaakt door verhalen die ze gehoord heeft. Waarschijnlijker lijkt hel dat én 
Conradd én eigen ervaring ten grondslag hebben gelegen aan haar beschrijvingen van de Molukse prauwvaart en 
handel. . 
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houthout van Bara echter veel beperkter. In het laatste boek wordt de beschrijving bijna die van 
eenn cultureel antropoloog, maar dan beeldender en veel meer doorleefd. Het kan bijna niet 
anderss dan dat Bebs ervaringen met Femands familie model hebben gestaan voor haar 
typering.. Wel heeft ze bij het uitbeelden van de eigen ervaring veel sterker dan in Het laatste 
huishuis van de wereld gebruik gemaakt van romantische inkleuring. Fernands (groot)vader heeft 
bijvoorbeeld,, zoals eerder beschreven, geen achtergrond als prauwhandelaar. Later zal ze in 
dee novellen 'Huize Sonja' en 'Het verhaal van een toeschouwer' nogmaals een grote familie 
vann Molukse plantagehouders opvoeren, met in het eerste, reeds behandelde, verhaal ook 
weerr de problematiek van een in trouwende schoondochter.1 Deze beschrijvingen vertonen 
eenn sterke gelijkenis met die in Het hout van Bara. In de empathie waarmee ze de Molukse 
clann karakteriseert, klinkt wellicht door dat in haar beleving de betekenis van Fernands 
familiee voor haar eerder gememoreerde behoefte aan geborgenheid belangrijker is geweest 
dann de problemen die ze heeft ervaren. 

Evenalss in Duizend eilanden wordt in Het hout van Bara een zelfde tegenstelling in 
karakterstructuurr van de twee hoofdfiguren getekend. De vrouwelijke hoofdpersoon Eli is 
onzeker,, gespannen, en dikwijls gekweld door angstgevoelens en eenzame momenten. De met 
angstt en gespannenheid gepaard gaande gemoedstoestand wordt op nogal extreme wijze 
beschreven.. Daartegenover staat Eli's man Hajo met zijn rustige karakter. In het conflict met 
dee gezaghebber is hij niet, zoals Eli, vol actie en wantrouwen, maar berustend en argeloos. 
Bebb koppelt in de karakteriseringen de tegenstellingen man-vrouw en rust-gespannenheid aan 
elkaar.. Ze verbindt met deze dichotomieën ook de spanning tussen oosterse en westerse 
cultuur,, die bij de regent Abdoellah in één persoon gestalte krijgt. 

Wordtt het boek op zijn literaire mérites beschouwd, dan moet worden geconstateerd 
datt de 'psychologische' dimensie van Het hout van Bara onder de maat blijft. De 
karakterologischee duiding van en de wisselwerking tussen de hoofdrolspelers in Het hout van 
BaraBara blijven te schematisch. De personen zijn te eendimensionaal en hun ontwikkeling wordt 
teveell vanuit één perspectief bezien. Evenals in Het laatste huis van de wereld zijn er grote 
tempowisselingen,, die evenwel niet tot een accentuering of verdieping van de thematiek 
leiden.. Tenslotte is de roman teveel 'opgehangen' aan één thema, het conflict met de 
gezaghebber.. Aan deze aspecten van de roman wordt in de recensies van Het hout van Bara 
weinigg aandacht geschonken. Dat neemt niet weg dat de roman in zijn tekening van de 
psychologiee van het kolonialisme geslaagd is. 

JournalisteJournaliste en redactrice 

Naa terugkomst in Nederlands-Indië breekt er voor Beb een zeer actieve én emotionele periode 
aan.. Het zijn de jaren van de politionele acties, die haar emotioneel sterker raken dan haar 
kamptijd.. Als verklaring hiervoor noemt ze: "Ik had mijn vrienden onder Nederlanders en 
Indonesiërss en dat maakt je kapot"." Beb is niet zozeer literair actief, maar werpt zich vooral 
opp de journalistiek, in het bijzonder op het schrijven van reisimpressies en -verslagen. Nieuw 
iss deze activiteit niet helemaal, want delen van Het laatste huis van de wereld en de verhalen 
'Journaall van een prauwreis' en 'Prauwtochten' zijn vingeroefeningen op dit terrein. De 
eerstee reisimpressie schrijft zij in het weekblad De stem van Nederland. Het artikel behandelt 
haarr terugreis naar Nederlands-Indië.3 Zij verhaalt weer over de onveranderde mentaliteit 

'' Zie het hoofdstuk "De inval' 
~~ Beb Vuijk 'Boekenwijsheid: Gesproken autobiografie doorBep Vuyk' VARA 25-10-1958 

Bebb Vuijk 'Ik ben op weg naar Indonesië" De stem van Nederland 25-10-1947. Van de reis heeft Beb de 
Dagboekk fragmenten 31 augustus. 2 en 4 september 1947, ON (doos 2465) gemaakt, die grotendeels verwerkt 
zijnn in het artikel in De stem van Nederland. Ruim een maand later na terugkomst in Indonesië maakt ze nog een 
aantekening,, het Dagboekfragment 16 oktober 1947, waarin ze, aan de hand van de opvattingen van een 
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onderr de terugkerende vrouwen naar de kolonie. Een van die dames hoort ze zeggen: "We 
wordenn weer bediend door inlanders". Na de eerste politionele actie denken deze vrouwen 
datt de oude koloniale verhoudingen weer zijn hersteld. Aan boord worden alleen kranten 
verspreidd die het Nederlandse leger ingrijpen verdedigen. Beb is in haar artikel niet zozeer 
kwaadd als wel bezorgd omdat Nederland door de harde opstelling de goodwill van "het beste 
deell van het Indonesische volk" zal verliezen.2 Naar haar oordeel moet Nederland een 
voorbeeldd nemen aan Engeland, dat kort daarvoor een groot gebaar heeft gemaakt door Brits-
Indiëë onafhankelijkheid te verlenen. 

Inn hetzelfde weekblad volgen tot en met augustus 1948 nog 10 bijdragen.3 Uit haar 
artikelenn blijkt dat ze zich op verschillende plekken op de hoogte stelt van de 'nieuwe geest' 
inn de Republiek. Niet alleen op de markt in haar eigen Batavia,4 maar ook in Djokjakarta en 
opp Sumatra. In de periode januari-april 1948 bezoekt ze driemaal Djokjakarta, het 
hoofdkwartierr van de Republikeinen.5 De eerste keer komt ze aan op 17 januari 1948, de dag 
datt Nederland en de Republiek de Renville-overeenkomst tekenen. Beb bezoekt er het 
congress van de Sjahrirs partij waar ze woedende Indonesische socialisten ontmoet vanwege 
hett standpunt dat de PvdA op dat moment over de Indonesische kwestie heeft ingenomen. De 
Indonesischee socialisten beschuldigen hun Nederlandse collega's van verraad. Ze vragen zich 
zelfss af of de Nederlandse progressieven niet een werktuig zijn van de reactionairen. Tijdens 
ditt bezoek woont ze tevens een politieke vormingscursus bij voor vierduizend vrouwen. De 
bijeenkomstt vindt plaats in een zaal achter het presidentieel verblijf, door Beb bescheiden 
aangeduidd als presidentshuis. President Soekamo spreekt de vrouwen toe. Beb schildert zijn, 
laterr door zo veel anderen eveneens geschetste, charismatische optreden. Voor ze hem ziet 
sprekenn is ze sceptisch: "Ik heb veel over de populariteit van de president gehoord, zijn 
beminnelijkheidd en het gemak met allerlei mensen om te gaan. Ik heb mij altijd tegenover 
dergelijkee verhalen critisch ingesteld. Ik ben na deze jaren uiterst huiverig voor 
volkshelden".88 Maar ook zij bezwijkt onder zijn charme en het retorisch vermogen waarmee 
hijj het publiek bespeelt, zeker als hij zich in de loop van zijn rede ontpopt als vredesapostel. 
Helemaall aan het slot wendt Soekamo zich tot Beb zelf met het verzoek de progressieve 
Nederlanderss mee te delen, dat de Indonesiërs de Hollanders niet haten en met hen willen 
samenwerken,, maar dan wel op voet van een vrije en gelijkwaardige verhouding. In het 
artikell komt Bebs ambivalentie ten opzichte van Soekamo naar voren. Ze staat wantrouwend 
tegenoverr zijn persoon en wijze van optreden, waarschijnlijk mede omdat op dat moment haar 
voorbeeldd Sjahrir al door Soekamo opzij is gezet, maar ze wordt toch door hem ingepalmd. 

persoonlijkee vriend, de situatie tussen Nederland en de Republiek schelst na de zogenaamde Conferentie van 
Malino. . 
11 Beb Vuijk 'Ik ben op wegnaar Indonesië' De stem van Nederland 25-10-1947 
"" Idem 
33 In De stem van Nederland 8- II en 29-11- 1947en 24-1, 14-2,28-2, 10-3. 13-3, 1-5, 22-5, 24-7 en 14-8-1948 
**  Beb Vuijk 'The white man's burden' De stem van Nederland 24-\-194% 
55 Zie Beb Vuijks artikelen 'Reis naar Djokja', 'Zondagmorgen in Djokja', 'Blokkade' en 'Batavia-Amsterdam-
Djokja',, respectievelijk De stem van Nederland 14-2, 28-2, 10-3 en 1-5-1948 
66 De Renville-overeenkomst van 17 januari 1948 komt door Amerikaans toedoen tot stand op het Amerikaanse 
oorlogsschipp Renville. Het is een bevestiging van het eerder gesloten akkoord van Linggadjati. Amerika, dat 
Nederlandd als bondgenoot nodig heeft in de net ontbrande Koude Oorlog, is Nederland ter wille in het voorstel 
aann beide strijdende partijen om te komen tot de oprichting van een Verenigde Staten van Indonesië, waarin 
naastt de Republiek andere te vormen staten in Neder!ands-Indië deel uit moeten maken. Omdat de invloed van 
Nederlandd in de andere delen van de archipel nog groot is, betekent dit handhaving van de Nederlandse invloed 
enn positie in Indonesië. Indonesië moet bovendien de nodige militaire concessies doen (zie De Jong J.J.P. 1988. 
pag.. 415-416). Omdat dit akkoord voorde radicale achterban van de Republiek niet acceptabel is, blijkt het al 
snell onhoudbaar. 
77 Brief Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Batavia 25-2-1948) 
88 Beb Vuijk 'Zondagmorgen in Djokja' De stem van Nederland28-2-1948 
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Bijj een volgend bezoek aan Djokjakarta ontmoet ze studenten en officieren van het TNT (het 
legerr van de Republiek), door Beb aangemerkt als "jonge intellectuelen boven de twintig jaar 
diee nog Nederlands spreken1',' Op dat moment is de blokkade van deze stad door het 
Nederlandsee leger opgeheven naar aanleiding van de totstandkoming van de Renville-
overeenkomst.. Zoals wel vaker ontkomt Beb bij de beschrijving van de ontmoeting met de 
TNI-ledenn niet aan romantisch pathos. Ze merkt op dat de jonge strijders maandenlang in de 
gedachtee hebben geleefd te moeten sterven. Erger dan het fysieke ongemak in de voorbije 
periodee is hun geestelijk isolement geweest, zo delen ze Beb mee. Ze vragen haar naar 
Hollandsee gedichten en hopen dat de culturele samenwerking met Nederland na het afsluiten 
vann de overeenkomst weer op gang komt. Beb durft niet mee te hopen omdat ze alleen maar 
koloniaall denkende mensen om zich heen ziet.2 

Inn juni 1948 bezoekt ze de feesten ter gelegenheid van de oprichting van een federale 
deelstaatt op Sumatra, de Negara Soematera Timoer. In gezelschap van andere journalisten 
maaktt ze er een trip naar het Tobameer, van oudsher een toeristische trekpleister. Beb doet er 
verslagg van in het artikel 'De marionet1.3 De ervaringen op Sumatra leveren haar tevens de 
inspiratiee op voor de veel later gepubliceerde novelle 'De laatste waardigheid'. De personen 
diee in Bebs verslag voor De stem van Nederland voorkomen, vertonen een duidelijke 
gelijkeniss met die in het later gepubliceerde verhaal.4 

Hett is niet alleen maar zware kost die Beb in haar artikelenreeks voor De stem van 
NederlandNederland presenteert. Naast de bijdragen met een duidelijke politieke strekking, geeft ze ook 
impressiess van kleine voorvallen en dagelijkse gebeurtenissen. Steeds worden deze 
sfeertekeningenn echter ook, meestal aan het slot, met een politiek 'boodschapje* verpakt. 

Beginn 1948 herneemt ze, na in maart 1947 ook al een artikeltje in het blad te hebben 
gepubliceerd,, haar werkzaamheden voor Kritiek en opbouw. Dit blad is dan inmiddels samen 
gegaann met het, via een initiatief van de hoofdredacteur H.M. van Randwijk van Vrij 
Nederland,Nederland, tot stand gekomen tijdschrift Opbouw-pembinaan: De groep redactieleden en 
medewerkerss van Kritiek en opbouw kent nog steeds de bekende Nederlandse namen, onder 
meerr Veenstra, De Vries, De la Court en Nieuwenhuys. Van de redactie van de fusiepartner 
Opbouw-pembinaan*Opbouw-pembinaan* dat een voortzetting is van het voormalige Het inzicht  ̂ treden ook enkele 
Indonesiërss toe, ten dele ook al eerder vermeld, en allen uit het Sjahrir-kamp: Akky Djoehana, 
Soedarpoo Noegrono, Hazil Tanzil en Ida Nasoetion. Hun medewerking is echter incidenteel 
enn Kritiek en opbouw blijft voornamelijk een Nederlandse aangelegenheid. Tot het opheffen 
vann het blad direct na de Nederlandse erkenning van de Indonesische soevereiniteit eind 1949, 
tekentt Beb voornamelijk voor de boekrecensies in het blad, totaal zo'n tien. 

Eénn van de eersten is de beste, de bespreking van het verzameld werk van de dichter 
Bloemm ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.6 In eenvoudige bewoordingen weet zij de 
kernn van Bloems dichterschap te kenschetsen. Beb plaatst Bloem tegen de tijd waarin hij 
opgroeit,, de jaren voor de Eerste Wereldoorlog, een periode waarin de mens zich een veilig 
bestaann waart. Een dergelijke periode roept volgens de door Beb aangehaalde cultuurfilosoof 

'' Beb Vuijk 'Blokkade' De mem van Nederland 10-4-1948 
** In de Brief Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Batavia 25-2-1948) doet Beb ook mededeling vanhaar 
ontmoetingg met jongelui die zich opgesloten voelen in een geestelijk isolement. Zij willen voor studie naar 
Europaa of 'desnoods naar Nederland'. 
11 Beb Vuijk 'De Marionet' De stem van Nederland 10-7-1948 
Ziee hoofdstuk 'De wilde groene geur' 

'' Van Randwijk wil samen met de directeur C. de Koning van de 'Stichting Vrij Nederland', een politieke en 
commerciëlee dochter van Vrij  Nederland in Indonesië' oprichten. Samen bezoeken ze hiertoe Indonesië. Na de 
nodigee vijven en zessen resulteert dit in de 'overname' van het eerder vermelde voorlichtingsblad Hei inzicht van 
Republikeinsee zijde. Het nieuw opgerichte blad krijgt de naam Opbouw-pembinaan. Voor een uitgebreid 
overzichtt van de totstandkoming van het blad wordt verwezen naar Dolk 1993. pag. 129-139. 
66 Beb Vuijk 'Quiet through sad' Kritieken opbouw 1-3-1948 
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Ortegaa y Gasset tevens droefheid en melancholie op. Heel het werk van Bloem is met deze 
tijdsgeestt doortrokken. Beb kenmerkt Bloems dichterschap met de begrippen eenzaamheid en 
dood.. Bij hem is de dood "de melodie die het leven altijd overstemt".1 Bij de na de Eerste 
Wereldoorlogg opgegroeide Marsman is de dood, zo stelt Beb, heel anders aanwezig: heftig en 
mett als tegenpool de hang naar de heerlijkheid van het leven. 

Anderee recensies van Beb in Kritiek en opbouw gaan over Indische boeken van nu 
grotendeelss naar de achtergrond verdwenen schrijvers en schrijfsters als Jo Manders, Mari 
Pos,, Anna Seghers en Gerben Molenaar. In haar recensies over Oeroeg van Hella Haasse en 
TjoetTjoet Nai Din van Madeion Szèkely-Lulofs berijdt ze haar oude stokpaardje over de 
'traditionele'' koloniale literatuur: de romans blijven "toch een boek van een vreemdeling 
tegenoverr een vreemd land".2 In Bebs ogen getuigt de door Haasse geschetste onoverbrugbare 
klooff tussen de Hollandse en Indonesische jongenshoofdfiguren van een, weliswaar niet 
keiharde,, maar nog wel koloniale mentaliteit. Iemand die werkelijk contact met de 
Indonesischee samenleving heeft, weet dat er een werkelijk gelijke relatie tussen beide 
volkerenn mogelijk is.3 

Nogg één andere recensie verdient vermelding, niet vanwege de inhoud en betekenis 
vann het boek, maar omdat Bebs eerder vermelde kenmerkende opvatting over het belang van 
grondd erin terugkomt. Dit gebeurt in haar bespreking van Willem Brandts boek De aarde van 
Deli.Deli. Het boek kwalificeert ze als schrijftafel werk, misschien zelfs wel geschreven aan de 
borreltafell van Hotel Boer.4 Dat is jammer in Bebs plantersogen, want: "Is er een boeiender 
stoff denkbaar dan het verhaal over de grond van een land en het lot van hen die de grond 
bewerken.. Zo'n boek kan alleen geschreven worden door een auteur die nog een sterke 
bindingg tot de grond bezit, in diepste wezen een boer is".5 

Niett alleen aan Kritiek en opbouw levert Beb bijdragen, ook het nieuw opgerichte 
tijdschriftt Oriëntatie mag op haar medewerking rekenen, overigens niet van stonde af aan. 
Datt zit zo. Het tijdschrift komt in november 1947 tot stand op initiatief van het hoofd van de 
afdelingg Culturele Voorlichting van de Rijksvoorlichtingsdienst, Dirk de Vries, tevens 
medewerkerr van Kritiek en opbouw, en de afdeling Welzijnsvoorziening van het Departement 
vann Sociale Zaken.6 Het tijdschrift heeft een brede culturele doelstelling: niet alleen artikelen 
overr de West-Europese maar ook over de Indonesische cultuur moeten er in verschijnen. In 
ditt opzicht wijkt het duidelijk af van Kritiek en opbouw dat vooral algemeen beschouwend en 
politiekk georiënteerd is. Het tijdschrift wordt gedragen door vertegenwoordigers van de 
culturelee afdelingen van de verschillende departementen, in de praktijk is het echter een 
verlengstukk van de Rijksvoorlichtingsdienst. Beb, met haar allergie voor het ambtenarendom, 
weigertt aanvankelijk haar medewerking. Andere medewerkers van Kritiek en opbouw hebben 
ookk kritiek. Vanwege een gebrek aan medewerkers krijgt het blad onvoldoende kopij. Voor 
Robb Nieuwenhuys, in zijn hoedanigheid van hoofd afdeling Culturele Vorming van het 
Departementt van Opvoeding betrokken bij dit blad, is een en ander aanleiding een geluidloze 
'coup'' binnen de redactie te plegen. Vanaf het vierde nummer van Oriëntatie wordt hij de 
redactiesecretariss en in feite, evenals Koch bij Kritiek en opbouw, algemeen directeur. Hel 

'' Beb Vuijk 'Quiet through sad' Kritiek en opbouw 1-3-1948 
22 Beb Vuijk 'Oeroeg, bekroonde novelle' Kritieken opbouw 16-6-1948 
'' Dertigjaar later wordt in Nederland wederom een discussie over het al of niet 'Indisch zijn' van Hella Haasse 
gevoerd,, die eigenlijk nog tot op de dag van vandaag door is blijven smeulen. 

All naar gelang de opvatting die men heeft over het 'oude' Nederlands-Indië, een berucht of beroemd hotel in 
Medann waar de Sumatraanse planters de bloemetjes vaak letterlijk buiten zetten tijdens hun schaarse vrije tijd. 
*"*"  Beb Vuijk 'Twee auteurs uit het Oude Deli' Kritiek en opbouw 15-1-1949 
66 Het navolgende is, voorzover niet anders vermeld, gebaseerd op Dolk 1993, pag. 152-162. Het (louter) op 
Indonesiëë gerichte Oriëntatie kan worden beschouwd als een onderdeel van Du Perrons geestelijke nalatenschap. 
Laatstgenoemdee poogt tijdens zijn verblijf in Nederlands-Indië een soortgelijk cultureel tijdschrift met de naam 
'Noesantara'' op te richten. Bij gebrek aan financiële medewerking moet hij van dit initiatief afzien. 
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tijdschriftt wordt in feite zijn eenmansbedrijfje. In vierde nummer verschijnt ook Bebs eerste 
bijdrage,, hel eerder besproken verslag van een ontmoeting met Marie van Zeggelen. 
Tott de Nederlandse erkenning eind 1949 van de Indonesische soevereiniteit, beperkt het 
culturelee karakter van Oriëntatie zich voornamelijk tot de literatuur, waarbij, voor het eerst in 
Nederlands-Indië,, ook aandacht wordt geschonken aan de Indonesische letterkunde. Er 
verschijnenn in het tijdschrift vertalingen van voornamelijk de Indonesische generatie 
schrijverss vanaf 1945. Het is de groep die wordt aangeduid met Angkatan 45, waartoe onder 
meerr Chairil Anwar, Asrul Sani, Idris, Mochtar Lubis en Pramoedya Ananda Toer behoren.' 
Dezee schrijvers hebben zelf ook een spreekbuis in de eigen taal, het tijdschrift Siasat. Naast 
dee Indonesische schrijvers krijgen ook de Indonesische volkscultuur en de literaire 
voortbrengselenn uit de mestiezencultuur van landen als de Filippijnen, Chili en Cambodja 
aandacht.. Niettemin blijft de belangrijkste plaats ingeruimd voor de literatuur van de Indisch-
Nederlandsee schrijvers en schrijfsters. Naast Beb publiceren in het blad Maria Dermoüt, 
Tjaliee Robinson, H. J. Friedcricy en E. Breton de Nijs2 alsmede de dichters E. R. Duncan 
Eliass en G.J. Resink. 

Omm Beb te parafraseren: blijft Oriëntatie een vreemd blad in een vreemd land? Het 
antwoordd kan niet anders dan bevestigend luiden. Niet in de laatste plaats door het medium 
waarvann het zich bedient, de Nederlandse taal. Het gebruik maken van de taal van de 
overheerserr betekent de beperking van het potentiële lezerspubliek tot een luttel procent van 
dee bevolking.3 Zeker bij Nieuwenhuys heeft de keuze voor een Nederlandstalig tijdschrift een 
politiekee achtergrond. Naar zijn oordeel is voor de ontwikkeling van Indonesië enigerlei band 
mett Nederland vooralsnog onmisbaar, onder meer omdat de Nederlandse taal de Indonesiër 
eenn venster op de wereld biedt.4 Met deze opvatting getuigt Nieuwenhuys van het al eerder 
geconstateerdee paternalisme onder vele, ook progressieve, Nederlanders. Daar waar 
aansluitingg wordt gevonden met de Indonesiërs, is wederom sprake van een specifieke groep 
intellectuelen:: schrijvers die verbonden zijn met de beweging rondom de gematigde, westers 
georiënteerdee en na de soevereiniteit steeds meer in een geïsoleerde positie verkerende 
Sjahrir.55 Een formele en directe medewerking aan Oriëntatie gaal zelfs deze auteurs te ver, 
medee omdat vanaf 1948 de verhouding tussen Nederland en de Republiek steeds verder 
polariseert.. Tegen vertalingen hebben ze evenwel geen bezwaar. Wordt naar de inhoud van 
dee 'Indonesische bijdragen' gekeken, dan verschillen die door hun accent op politiek-
maatschappelijkee kwesties sterk van de inbreng van auteurs met een Nederlandse of Indo-
europesee achtergrond.7 Veenkamp komt in haar studie over het tijdschrift tot de conclusie dat 
tott de onafhankelijkheid de ontmoetingsfunctie voor Indonesische en Nederlandse cultuur in 

11 De Angkatan '45 heeft kritiek op de eerder vermelde literaire beweging Poedjanga Baroe, waarbij Beb ook 
betrokkenn is. De naoorlogse generatie schrijvers verwijt de vooroorlogse een te westerse oriëntering en een te 
veell zoeken naar een oplossing voor het probleem van de tegenstelling tussen 'Oost' en 'West'. Voor Angkatan 
455 is niet het verschil tussen 'Oost' en 'West' het kernprobleem in de naoorlogse jaren, maar de problematiek 
vann 'mens tot mens' (Veenkamp 1995, pag. 46) 
:: pseudoniem van Rob Nieuwenhuys 
11 Groeneboer vermeldt in zijn in 1993 verschenen dissertatie Weg tot het westen: Het Nederlands voor Indië 
1600-19501600-1950 dat in 1942 1.2 % van de Inheemse bevolking Nederlands spreekt, ofwel 860.000 Indonesiërs, bijna 
tweederdee van het totale aantal Nederlandssprekenden van 1.4 miljoen (pag. 470). Vanwege het zich daarna snel 
verslechterendee Nederlandse onderwijs als gevolg van de Japanse bezetting en de onafhankelijkheidsstrijd zal 
genoemdd percentage eerder gedaald dan gestegen zijn (zie ook Groeneboer 1993, pag. 455). 
"" Dolk 1993, pag. 171, zie ook Termorshuizen 2002, pag. 156. Veel betekenend is dat Sjahrir voorstander is van 
invoeringg van de Nederlandse laai. dat op de inmiddels opgerichte scholen in Republikeins gebied is afgeschaft 
(Veenkampp 1995. pag. 25) 
55 Hij scheidt zich zelfs af van de in zijn ogen te radicale Partai Socialis en richt een eigen partij de Partai Socialis 
Indonesiaa op. 
"Dolkk 1993, pag. 174 

Veenkampp 1995. pag. 91 
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hett blad nauwelijks van de grond is gekomen. Ook na de onafhankelijkheid, in de 
periodel950-1954,, gebeurt dat niet.1 

Dee moeizame verhouding tussen Indonesische en Nederlandse schrijvers komt ook ter 
sprakee in een brief van Beb aan Elisabeth de Roos. Hierin vertelt ze, naar aanleiding van een 
doorr Sjahrir in Het parool gehouden pleidooi voor een blijvende culturele samenwerking 
tussenn de Republiek en Nederland, samen met Rob Nieuwenhuys Indonesische schrijvers te 
hebbenn benaderd om gezamenlijk een "commiteetje" te vormen." Beb ontmoet echter alleen 
maarr reserve.3 

Wellichtt vanwege haar eerder vermelde reizen en het hiermee verbonden 
journalistiekee werk is Bebs bijdrage aan Oriëntatie aanvankelijk beperkt. Na haar verslag van 
dee ontmoeting met Marie van Zeggelen volgen in 1948 en 1949 ook in dit blad boekrecensies, 
éénn over het Verzameld werk van Slauerhoff en één over twee boeken van Jo Boer. Nadien 
zall haar betrokkenheid bij het blad intensiever worden. 

Hett drukke bestaan van Beb heeft nog een andere dimensie: haar intensieve sociale 
leven.. In de eerdergenoemde brief aan Elisabeth de Roos schrijft ze dat iedere 
woensdagmiddagg Indonesische en Nederlandse schrijvers in haar huis bij elkaar komen." De 
bijeenkomstenn zijn bedoeld om beide partijen met elkaar 'on speaking terms' te houden. Dit 
looptt niet altijd even gladjes. Als Dirk de Vries met zijn hoge functie bij het gouvernement 
aanwezigg is, wordt door de Indonesische aanwezigen alleen over koetjes en kalfjes gepraat. 
Eenn echt goed contact is pas mogelijk als hij vertrokken is. Met trots vermeldt Beb dat zij, 
Beerling,, Resink en een andere medewerker van Kritiek en opbouw, Prof. F. Vreede, nog 
graagg door Indonesiërs op cocktailparty's worden ontvangen. Indonesiërs die door Beb 
hogelijkk worden gewaardeerd zijn Akky Djoehana, Noegrono, Ida Nasoetion en Joke 
Moeljono,, allen dichter-schrijvers verbonden met Sjahrirs partijbladen. In Bebs ogen is Ida 
Nasoetionn de begaafdste van de drie. 2e is "een echte Bohémien-figuur, scherp als een 
vlijm".66 Met Akky Djoehana, Joke Moeljono en de kinderen van laatstgenoemde krijgt Beb 
eenn levenslange band. 

Eenn goede vriendin van Beb, Lies Walraven, een dochter van de schrijver-journalist 
Willemm Walraven, vertelt dat in de naoorlogse jaren haar huis een ontmoetingsplaats is van 
bekenden,, waaronder veel journalisten, schrijvers en intellectuelen. Voor de 
onafhankelijkheidd frequenteren onder meer Nieuwenhuys, Van Tijn, Resink, en de nog niet 
eerderr genoemde belastinginspecteur Wim Hakkert, ook een medewerker van Kritiek en 
opbouw,opbouw, huize De Willigen. Ook de latere dichter Jan Eykelboom, dan dienend in het 
Nederlandsee leger, behoort tot de bezoekers. Walravens dochter herinnert zich een 
aangeslagenn Eykelboom nadat hij is teruggekeerd uit een gebied waar gevochten is. Na de 
onafhankelijkheidd komen ook veel Indonesische bekenden. Beb voelt zich in haar element 
tijdenss de bezoeken en speelt graag de rol van gastvrouw. De spreekwoordelijke Indische 
gastvrijheidd is op haar van toepassing. Maar vooral belangrijk is dat gediscussieerd wordt 
overr politiek-maatschappelijke kwesties. 

Liess Walraven zelf brengt tijdens haar verpleegsteropleiding bijna al haar vrije tijd 
doorr bij Beb en Femand, bij wie ze altijd welkom is. Ze gaat ook een keer logeren in het 

11 Cathelijne Veenkamp 'Oriëntatie of desoriëntatie: Over het cultureel-]iteraire tijdschrift Oriëntatie" Indische 
letterenletteren 12(1997)pag. 13-25. 
22 Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Batavia 25-2-1948) 
?? Idem 
44 Achtereenvolgens Beb Vuijk, 'Jan Slauerhoff: Verdoemd poëet en banneling' Oriëntatie (10, 1948), pag, 20-27 
enn Beb Vuijk 'Jo Boer: De erfgenaam en de melancholie der jaren' Oriëntatie (18, 1949). pag. 50-51 
55 Brief Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Batavia 25-2-1948) 
hh Idem. Later in 1948 verdwijnt Ida Nasoetion spoorloos tijdens een autorit van Djakarta naar Bogor. Het is 
vrijwell zeker dal ze om het leven is gebracht door een gewapende bende. 
77 Notitie L. Walraven 'Wat ik me van Beb Vuyk herinner' (Noordwijk 29-11-2001) 
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buitenhuisjee in Pasar Minggu, dat Beb en Fernand in 1952 hebben gekocht en waar ze vrijwel 
elkk weekend zijn te vinden.1 Twee van haar broers die naar Djakarta zijn gekomen en 
vanwegee de naoorlogse situatie moeilijk onderdak kunnen vinden, krijgen tegen een prix 
d'amiss een kamer bij Beb." Eén van deze broers wordt ook met een andere kant van Beb 
geconfronteerd.. Na een ruzie tussen Beb en Fernand, waarin Beb haar zin niet krijgt, hoort hij 
Bebb nog urenlang hysterisch huilen.3 

Naastt haar drukke sociale leven vindt Beb nog tijd voor een andere, eenmalige 
activiteit:: ze schrijft het jeugdboek De kinderen van Boeton Leon. 

Dee kinderen van Boeton Leon4 

Ditt boek, geïllustreerd door de Indonesische schilder en tekenaar B. Abdullah, verschijnt eind 
19488 bij de uitgeverij De Boer in Amsterdam. Het boek heeft als opdracht: "Voor mijn 
jongenss Hans Christiaan en Ru de Willigen op school in Holland", Haar zoons vertoeven 
tijdenss het schrijven noch bij het verschijnen van het boek in Holland. Pas veel later zouden 
zee voor hun studie naar Nederland vertrekken. Wat kan de reden voor deze merkwaardige 
onjuistheidd zijn? Wil Beb met de opdacht aangeven dat haar zoons de in Indonesië zo hoog 
gewaardeerdee opleidingen in het moederland volgen, zich daarmee het nodige aanzien 
verschaffend?? Of bestonden er plannen voor een vertrek van haar zoons naar Nederland, die te 
elfderr ure tijdens de drukgang van het boek zijn afgeblazen? 

Err is nog iets bijzonders met het boek. Het boek is een geromantiseerde biografie van 
Femandss jeugd op Boeroe. De door Beb vertelde belevenissen en avonturen van de 
hoofdfiguur,, de ongeveer vijftienjarige jongen Boy, op een eiland in de Molukken moeten 
grotendeelss afkomstig zijn geweest van Fernand. Het zal niet ver bezijden de waarheid zijn als 
Bebb Femands ghostwriter is geweest. Beb heeft er geen dankwoordje voor over in het boek. 
Hechtt Beb niet aan wat in zo'n situatie als comme il faut wordt beschouwd? Of is voor Beb 
hett boek een niemendalletje, louter geschreven als broodwinning, dat verder niet 
vermeldenswaardd is? Slechts éénmaal is ze publiekelijk teruggekomen op het boek. In haar 
gesprokenn autobiografie merkt ze op dat in het boek de jeugdjaren van haar zoontjes worden 
beschreven,, waaraan ze en passant toevoegt: "Ook de jeugdherinneringen van mijn man 
hebbenn daarvoor als materiaal gediend".5 De betrouwbaarheid van de uitlating is bijzonder 
onwaarschijnlijkk vanwege het grote leeftijdsverschil tussen de hoofdfiguur van het boek 
(ongeveerr vijftien jaar) en de leeftijd van haar kinderen op Boeroe (zeven jaar bij hun vertrek 
vann het eiland). Ook in familiekring rept ze nooit met een woord over het boek.6 

Schaamtee zou volkomen misplaatst zijn geweest, want het is een leuk kinderboek, ook 
inn de ogen van de recensenten. De bij zijn zuster wonende Boy zit op de HBS in Batavia. Uit 
zorgg om zijn zwaar zieke vader, de kopraplanter Van Merle, gaat hij, tegen de zin van zijn 
zusterr en vooral van zijn broer, terug naar Ceram in de Molukken. Broer en zuster willen dat 

11 Brief Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Djakarta 14-4-1953). In deze brief deelt Beb Van Oorschot mee dat ze 
sindss een halfjaar het buitenhuisje bezit. Voordat het huisje het bezit van Beb en Fernand wordt, brengen ze er 
ookk al weekenden door (Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 5-3-2003)). 
:: Notitie L. Walraven 'Wat ik me van Beb Vuyk herinner' (Noordwijk 29-11-2001) 

Gesprekk auteur met L. Walraven (Noordwijk 27-10-2001), Lies maakt tijdens één van haar bezoeken kennis 
mett Bebs impulsieve karakter. Beb deelt haar plotseling een klap uit als ze probeert het petroleumstel te 
repareren,, waaraan ook door anderen ook al met vereende krachten is gewerkt. We! maakt Beb direct daama 
haarr excuses. 

Boetonn Leon is de (vermoedelijke) oude naam van de kajoe-poetihconcessie van de De Willigens. In de ON 
bevindtt zich een kaart van Boeroe uit 1921, welke kaan wordt aangeduid als "kaart behorende bij 
erfpachtaanvraag".. Op deze kaart wordt het gebied dat later Baloeboi wordt genoemd als Boeton Leon vermeld. 
Dee erfpachtaanvraag zelf is. zoals eerder is vermeld, niet meer aanwezig. 

Bebb Vuijk 'Boekenwijsheid: Gesproken autobiografie doorBep Vuyk' VARA 25-10-1958 
bb Gesprek auteur H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 27-2-2002) 



188 8 

hijj zijn schoolopleiding afmaakt, maar in Boy's ogen is zijn hulp op de onderneming 
onmisbaar.. Hij ontpopt zich als een behulpzame kracht die zijn vader het nodige werk uit 
handenn neemt. In het gezin is hij de verstandigste van de kinderen. Hij gaat ook op eigen 
initiatieff een handeltje opzetten in op Java gekochte matjes, die hij ruilt voor sago, om dat 
laatstee product weer door te verkopen aan de militaire gezaghebber als voer voor de paarden 
vann het detachement. Zo brengt Boy verlichting in de financiële situatie van zijn vader. 
Binnenn dit hoofdthema beleeft Boy allerlei avonturen; kamperen op de onderneming, de 
bedreigingg door en de jacht op pythons, krokodillen en verwilderde karbouwen, het maken 
vann een prauwtocht. Na het herstel van zijn vader kan Boy bij gebrek aan voldoende 
financiëlefinanciële middelen niet terug naar Java om daar zijn school te vervolgen. Hij gaat naar de 
MULOO op Ambon. Daarna "kun je naar de landbouwschool of dokter worden zoals Freek 
[Boy'ss oudere broer]", zegt de vader.1 Boy heeft zelf ook geen animo om terug te gaan: hij 
will in de buurt blijven om zo nodig weer bij te springen op de onderneming. 

Veell uit het boek doet herinneren aan eerdere boeken en verhalen van Beb, in het 
bijzonderr Het laatste huis van de wereld en 'Brieven van de huisvrouw op een buitenpost'. Zo 
wordenn de reis van Java via Makassar naar de Molukken en het sociale leven op de boot weer 
beschreven.. De beschrijving is eenvoudiger, minder literair maar wel veel uitgebreider. De 
lezerr krijgt daardoor meer informatie over de kleurrijke reis. Hetzelfde geldt voor het door 
Bebb ook enkele malen eerder beschreven kerstfeest. In de beschrijving van het huis en het 
levenn van de Van Merle's herkennen we dat van de De Willigens in Namlea. Zo ook doet de 
typeringg van het huis op de klapperonderneming Boeton Leon sterk denken aan de door 
Fernandd gebouwde pondok op Batoeboi. Ook de prauwtocht en de jacht op pythons en 
krokodillenn zal de lezer van Bebs eerdere publicaties bekend voorkomen. Zelfs de namen van 
bediendess van Boy's ouders, zoals Filippinus en oom Endeh, vinden we terug als namen van 
hett personeel van de De Willigens in Het laatste huis van de wereld. Ook Kadir, de eigenaar 
vann een grote Molukse prauw, verschijnt weer ten tonele in De kinderen van Boeton Leon. De 
prauww moet hij vanwege een opgelopen schade verpanden aan - uiteraard - een Chinees. Boy 
kooptt zijn schuld af en zet met Kadir zijn handeltje in sago op. 

Inn het boek komen ook nog Bebs eigen jeugd en recente ervaringen van de De 
Willigenss terug. De vader vertelt als kerstverhaal de barre tocht van Scott naar de Zuidpool, 
eenn tocht die Beb in haar jeugd sterk geïmponeerd heeft. De slotzin van het betreffende 
hoofdstukk luidt vervolgens: 'Tien jaar later [. .. ] hebben Boy en Onno [Boy' s jongere 
broer]] als Japanse krijgsgevangenen in Siam, op een onmenselijk zware tocht door het 
oerwoudd aan deze Kerstvertelling gedacht"." 

Zoalss gezegd wordt Bebs primeur in het genre jeugdboek goed ontvangen. Bebs 
lijfbladd Vrij  Nederland is bijna vanzelfsprekend zeer lovend. De onbekende recensente van dit 
bladd vergeet haar hele omgeving als ze het boek leest en krijgt heimwee naar de Molukken. 
Dee aan Beb in politiek opzicht verwante historica en schrijfster Annie Romein-Verschoor heft 
inn haar recensie een lofzang aan, zonder één kritische noot.4 Wat haar bijzonder aanspreekt is 
datt in het boek geen kunstmatige scheiding tussen kind en maatschappij wordt opgeroepen. In 
dee ogen van deze recensente is in de westerse wereld in toenemende mate sprake van een 
eenzijdigee gerichtheid van het kind op het leren. Daardoor komt het niet in contact met de 
alledaagsee wereld waarin zich het leven van volwassenen afspeelt. Het kind, zo stelt Romein-
Verschoor,, weet bijvoorbeeld nauwelijks meer wat de vader doet. In De kinderen van Boeton 
LeonLeon groeien de kinderen op in en met de volwassenen were ld van de vader en leren zo 
geleidelijkk en op natuurlijke wijze de vereiste maatschappelijke vaardigheden. Alles wat deze 

'BebVuijkk 1948. pag. 217 
22 Idem. pag. 137 
?? Door de uitgever samengestelde en aan Beb toegezonden compilatie van recensies, ON {doos 2464) 
44 A. Romein-Verschoor '"De kinderen van Boeton Leon" door Bep Vuyk' Haagsch dagblad 19-2-1949 
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niett door de moderne tijd verwende kinderen doen en overkomt in het gezin en de 
werkgemeenschap,, is even echt en eerlijk in de ogen van Romein-Verschoor. Andere 
recensiess spreken van "uitstekend geslaagd", "mooi, interessant boek", "een boek waaruit 
voorr onze jongens en meisjes heel wat te leren valt".' 

Iss er dan niets aan te merken op het boek? Toch wel. De toon is vooral in het begin 
vann het boek nogal 'volwassen' voor een jeugdboek. De manier waarop bijvoorbeeld Boy 
overr zijn twee jaar jongere broer Onno denkt, is wel erg bemoederend en wijs. Het lijkt wel of 
Bebb moeite heeft om zich in de ervaringswereld van kinderen te verplaatsen. Is dit ook de 
oorzaakk dat Bebs uitstapje naar het kinderboek een eenmalige activiteit is geweest? Is Beb 
dann op een leeftijd dat ze onvoldoende affiniteit meer heeft met de fantasierijke geest van het 
kind?? En heeft ze dit gebrek aan voorstellingsvermogen in De kinderen van Boeton Leon 
kunnenn ondervangen omdat Fernand haar de stof aan de hand deed? Anders gezegd, gaat haar 
eigenn eerder aangehaalde uitspraak dat ze zelf niets kan verzinnen, niet bij uitstek op voor het 
kinderboek? ? 

DeDe Moluken en Boeroe revisited 

Medioo 1949 maakt Beb een bijzondere reis naar Boeroe, Vermoedelijk is het niet de eerste 
keerr dal ze de Molukken bezoekt na de oorlog. Ze doet er tweemaal verslag van. Eén keer in 
hett oktobernummer van Oriëntatie en in twee artikelen \ooi Kritiek en opbouw. Het verslag 
inn eerstgenoemd tijdschrift is volstrekt anders én interessanter dan dat in Kritiek en opbouw. 
Inn Oriëntatie komen niet alleen de nogal avontuurlijke omstandigheden waaronder Beb reist 
naarr voren, maar ook de wijze waarop ze tegen de beleving van avontuur aankijkt. Bebs 
artikell is een reactie, in de vorm van een ingezonden brief, op een in het oktobernummer 
geschrevenn artikeltje van Tjalie Robinson, getiteld 'Van dichten komt ons cleene bate*. Tjalie 
roeptt daarin de lezer op zich af te wenden van de met steeds meer gemakken voorziene 
modernee samenleving en de ontberingen van een echt avontuurlijk bestaan op een eenzaam 
eilandd op te zoeken. Beb reageert hierop met een zeer ironisch artikel. Ze begint met te stellen 
datt ze recht van spreken heeft, want ze heeft zojuist geprobeerd het burgerlijke bestaan van 
eenn "Bataviase mevrouw met man, kinderen en een half huis met inhoud" te ontvluchten.3 Ze 
beschrijftt vervolgens hoe ze, vergezeld door de bediende Herman, met vijf koeien en een stier 
eenn overtocht naar Boeroe maakt. In Ambon wordt het meegenomen vee met de nodige 
problemenn overgeladen op de boot naar Boeroe. De nachtelijke oversteek naar dit eiland op 
eenn kleine kuststomer zonder hutaccommodatie, vindt plaats in storm en regen, terwijl Beb 
zichh met haar levende have op hel bovendek bevindt. Op Boeroe zijn de ontberingen nog niet 
voorbij.. Tijdens een jacht, door Beb waarschijnlijk vermeld omdat dit Tjalies grootste 
liefhebberijj is, zakken de deelnemers wisselend tot hun knieën of heupen in de modder van 
eenn kali. En passant verneemt de lezer ook nog dat van 'het laatste huis van de wereld' weinig 
resteert.. Door een bombardement is van het huis van de De Willigens weinig meer over dan 
eenn ruïne. Bebs grootste zorg is het weer op te bouwen. 

Doorr de uitgever samengestelde en aan Beb toegezonden compilatie van recensies, ON (doos 2464) 
22 Er bestaan een tweetal, overigens zeker geen uitsluitsel gevende, aanwijzingen voor een eerder bezoek van 
Bebb aan de Molukken. Eind 1947/begin 1948 heeft ze een dispuut met Johan Fabricius over zijn boek Hoe ik 
IndiëIndië terug vond (zie hoofdstuk 'Bersiap'). In de, ook in Vrij  Nederland gepubliceerde. Brief Beb Vuijk aan J. 
Fabriciuss (Batavia 13-12-1947) suggereert ze een goede kennis van de situatie in de Molukken van na de 
Tweedee Wereldoorlog te hebben. Beb kan die kennis ook van derden of door Femands verblijf op Boeroe eind 
19466 hebben gekregen, maar die indruk wekt ze niei door de wijze waarop ze haar kennis etaleert. Voorts merkt 
zee in een interview uit 1981 op dat ze in 1948 "weer eens naar Boeroe ging'. (Interview Beb Vuijk door Hans 
Stemsdorfff De geldertander 22-8-1981). 
•• Beb Vuijk 'Waarde Tjalie Robinson1 Oriëntatie (27. 1949). pag. 62-64 
JJ Van deze tocht bestaat ook een ongedateerd summiere dagboekaantekening. 
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Bebb verkondigt vervolgens haar boodschap aan Tjalie Robinson: een avontuurlijk leven in 
afgelegenn streken brengt niet alleen ontberingen met zich mee waartegen slechts heel 
weinigenn bestand zijn, maar is bovendien geestdodend en eentonig. Ze verwijst in dat verband 
naarr de hoofdpersonen in Slauerhoffs boeken en de figuur Almayer in Conrads Almayers 
folly.folly. Ergo, "het avontuurschap in ongewone streken is alleen maar romantisch voor de 
dromerss in de grote stad".1 Als voorbeeld van het laatste noemt ze wederom een bekende 
naam.. De bij uitstek romantische schrijver Aart van der Leeuw woont in een kleine Hollandse 
stadd waar hij zijn fantasierijke geest over verre oorden de vrije loop laat. 

Dee met Bebs werk bekende lezer zal met enige verrassing kennis hebben genomen van 
haarr beleving van, respectievelijk opvatting over avontuur. In haar vooroorlogse boeken en 
verhalenn spreekt immers een heel andere persoon, een vrouw die het avontuur pur sang 
nastreeftt en wil. En ook op oudere leeftijd suggereert ze dat in interviews nog menigmaal. In 
19855 herhaalt ze haar uitspraak uit Het laatste huis van de wereld dat er een scheidslijn 
bestaatt tussen avonturiers en burgers. En dat ze blij is met een vergelijking van haar werk met 
datt van Joseph Conrad, omdat het is geschreven vanuit het avontuur als levensvervulling.2 Ze 
beschouwtt zichzelf als een van de heel weinige vertegenwoordigers van het avonturengenre in 
dee Nederlandse literatuur. Het schrijvende deel van de Nederlandse natie "kent bijna geen 
avonturiers.. Wel bohémiens en flierefluiters".3 Vijfjaar later merkt ze op een avonturierster te 
zijn,, om te vervolgen met: "Alle grote ontdekkingsreizigers en wetenschappers zijn 
avonturiers.. Zij helpen de wereld vooruit".4 In Oriëntatie lijkt echter de burgerlijke aap uit de 
avontuurlijkee mouw te komen. Voor Beb lijkt het avontuur een uitstapje uit het dagelijkse 
comfort.. Ongemak en ontberingen worden verdragen met de altijd aanwezige geruststellende 
gedachtee dat daarna een lekker bed wacht. Voor de lezer moeten Bebs uitspraken in 
OriëntatieOriëntatie een openbaring zijn geweest. Voor degene die op de hoogte is van haar positie en 
leefomstandighedenn op Boeroe niet. Beb koketteert met het avontuur, speelt met passie de rol 
vann avonturierster. 

Inn haar reisverslag over haar bezoek aan de Molukken in Kritiek en opbouw doet Beb 
geenn ontboezemingen over de omstandigheden waaronder ze de reis maakt.5 Passend binnen 
hett karakter van dit tijdschrift staat daarin de historische en actuele analyse van de situatie op 
Ambonn en Boeroe centraal. Ze begint met het eiland Ambon. Het islamitische deel van de 
bevolkingg neemt daar hel werk voor zijn rekening. De christelijke Molukkers laten zich 
onderhoudenn met postwissels van hun elders in de archipel wonende familieleden, door Beb 
verwoordtt met: "De energieken uitgezwermd, de tragen bleven, de ouderen terug gekeerd, dat 
maaktt deze samenleving zo onbeweeglijk'1.6 Deze weinig energieke opstelling heeft tot 
gevolgg dat de wederopbouw van door het Amerikaanse bombardementen verwoeste Ambon 
traagg verloopt. Ze constateert vervolgens dat de Ambonnezen weinig op hebben met het 
onafhankelijkheidsstrevenn van de Javanen. Dit is ten dele een gevolg van een 
"eilandmentaliteit":: in de ogen van de Molukkers is hun eiland het middelpunt van het 
wereldgebeuren,, voor een ander deel kan het worden verklaard door een niet zo aantrekkelijk 
toekomstperspectief:: geen "postwisselleven" meer, maar hard werken aan een nieuwe 
samenleving.. Beb ziet nog wel een lichtpuntje. Door de nationalistische beweging hebben het 

11 Beb Vuijk 'Waarde Tjalie Robinson* Oriëntatie (27, 1949), pag. 62-64 
~~ Interview Beb Vuijk door Kees de Bakker Boekblad 2-5-1985 
55 Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985) pag. 2-13 
44 Interview Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990 
"" Het betreft twee artikelen, 'Reisbrieven uit de Molukken' en 'Reis door de Molukken*, respectievelijk in 
KritiekKritiek en opbouw 15-10-1949 en 15-12-1949. Later worden deze artikelen in grotendeels ongewijzigde vorm 
gepubliceerdd in De groene Amsterdammer als 'Ambon, een klein eiland* en 'Zo is het ieven op het 
Molukkeneilandd Boeroe', respectievelijk op 4-2-1950 en 18-2-1950 
** Beb Vuijk 'Reisbrieven uit de Molukken' Kritiek en opbouw 15-10-1949 
nn Idem 
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islamitischee en christelijke volksdeel veel meer dan vroeger contact met elkaar en is de kloof 
tussenn beide groepen minder groot geworden. Toch is naar Bebs oordeel, zo blijkt uit haar 
slotopmerking,, meer dat bindt dan scheidt: "Al te velen op Ambon voelen zich in de 
allereerstee plaats Ambonnees en ziet niet veel verder dan de branding van hun eiland".1 

Vann Boeroe schetst ze de in alle opzichten armzalige ontwikkeling van het eiland. 
Ergerr dan dat is evenwel het totale gebrek aan cultuur, vooral bij de kustbevolking: "Zij zijn 
niett in staat een enkel ding te vervaardigen"." Na een schets van de inmiddels bekende 
historischee ontwikkeling van de kajoe-poetihcultuur gaat ze in op de schuldpositie van de 
bevolkingg bij Chinese en Arabische handelaren, Deze leidt tot weinig animo om de handen uit 
dee mouwen te steken, omdat de opbrengsten van arbeid weer moeten worden afgedragen aan 
dee handelaren. Om die reden zijn vooral Boetonezen geworven om in de kajoe-poetih te 
werken.. Analoog aan haar artikel van ruim tien jaar daarvoor in het Haarlems dagblad geeft 
zee een berekening van de koopkracht van een stoker. Ze eindigt haar artikel met: 

Boeroee zal zich slechts ontwikkelen als de bevolking aan het werk gaat, maar 
zee is geestelijk noch lichamelijk in staat om te werken, tenzij de vicieuze cirkel 
wordtt doorbroken. De immorele contracten gecanceld, de arbeidsverhoudingen 
gecontroleerd,, de malaria intensief bestreden, het onderwijs uitgebreid en 
voorlichtingg verschaft op het gebied van volksopvoeding en economie door 
propagandistenn die aangestoken zijn door het enthousiasme van de nieuwe 
tijd.3 3 

Hett is voor het eerst dat Beb zich uitspreekt voor actieve en structurele maatregelen ter 
verbeteringg van de situatie op Boeroe. De door haar voorgestelde maatregelen zijn zeker niet 
vann realiteitszin gespeend, maar een visionaire blik ontbreekt. Uit de pen van elke zichzelf 
respecterendee bezoeker met een beetje oog voor sociale verhoudingen zouden adviezen met 
eenn dergelijke strekking vloeien. Ook het door Beb verfoeide Binnenlands Bestuur heeft 
voorstellenn van dien aard in de vooroorlogse jaren gedaan.4 Waar Beb aan voorbij gaat, is de, 
doorr de koloniale overheersing gecreëerde, structurele afhankelijkheidsrelatie tussen 
eilandbewonerss en vreemde handelaren en plantagehouders. Elke aanzet tot verandering zal 
moetenn beginnen met een fundamentele aanpak van dit probleem, zoals een herschikking van 
grondd en machtsposities, opvattingen die binnen socialistische kringen in die jaren zeker niet 
ongewoonn zijn. Formele afschaffing van immorele contracten tussen handelaren en 
eilandbewoners,, zelfs in combinatie met de andere genoemde maatregelen, zal op zich geen 
soelaass bieden. Beb onderkent dit onvoldoende, niet helemaal onbegrijpelijk, want door haar 
eigenn positie op het eiland wordt haar blik gekleurd. 

Dee vraag resteert waarom Bebs verblijf op Boeroe zich tot twee maanden heeft 
beperkt.. Iemand die met een halve veestapel een lang niet makkelijke reis maakt, moet toch 
hett voornemen hebben gehad zich voor een langere periode te vestigen op het eiland. In die 
tijd,, en ook later niet, heeft Beb ooit gerept over een bij Femand en haar bestaand voornemen 
eenn nieuwe start te maken op het eiland. Toch moet hiervan sprake zijn geweest. Ook haar 
zoonn Hans maakt melding van dit voornemen, maar "ze moesten haar niet meer".5 Dat laatste 
geldtt zeker haar radicale politieke opstelling, die eerder tot een terughoudende ontvangst van 
Fernandd op Boeroe heeft geleid als hij daar namens het gouvernement een onderzoek instelt 

11 Beb Vuijk 'Reisbrieven uit de Molukken' Kritiek en opbouw 15-10*1949 
22 Idem 

Idem m 
44 Zie onder meer 'Memorie van overgave van resideni der Molukken Haga' in Bronnen betreffende de Midden-
MolukkenMolukken 1900-1942 1997. dl 4, pag. 510-543 
?? Gesprek auteur mei H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 8-5-2002) 
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naarr de situatie van de kajoe-poetihcultuur. Vermoedelijk zijn, meer nog dan Bebs 
opvattingenn zelve, de toon waarin de politieke muziek is verpakt en haar rauwe manier van 
optreden,, een beletsel geweest voor een doorstart van de De Willigens op Boeroe. 

Bebb publiceert het artikel over Boeroe in het laatste nummer van Kritiek en opbouw. 
Tenn tijde van de verschijning van dit nummer staat Nederland op het punt Indonesië als 
soevereinee staat te erkennen. Dat gebeurt op 27 december 1949 in een plechtige zitting in het 
Paleiss op de Dam, waarmee de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië een feit is 
geworden.. . 

WargaWarga Negara 

Tengevolgee van de soevereiniteitsoverdracht staan de bewoners van Nederlands-Indië met de 
statuss van Europeaan voor een dilemma: blijven zij in het onafhankelijke Indonesië of 
vertrekkenn zij naar het moederland?1 In het bijzonder voor de Indo-europeanen, het overgrote 
deell van het Europese bevolkingsdeel, zal de afweging twijfel én vertwijfeling met zich mee 
hebbenn gebracht. Zij zijn geboren en getogen in de kolonie en velen hebben het moederland 
nogg nooit gezien, kennen het alleen van horen zeggen. Toch lijkt voor het merendeel van hen 
eenn keuze voor Nederland bijna onvermijdelijk te zijn geweest. Eeuwenlang zijn de Indo
europeanenn verbonden geweest met het koloniale stelsel en hebben zich daardoor een relatief 
bevoorrechtee plaats in de samenleving verworven. In de voorafgaande naoorlogse 
revolutionairee jaren hebben zij zich loyaal aan het Nederlandse gezag betoond en daarmee 
wantrouwenn of woede gewekt bij de Indonesiërs. Mede vanwege de getalsmatig geringe 
omvangg van het Indo-europese bevolkingsdeel zal bij velen de verwachting hebben bestaan 
datt hun maatschappelijke positie alleen maar kan verslechteren in het soevereine Indonesië. 

Err is slechts een zeer kleine minderheid, die een actieve aansluiting bij de 
Indonesischee republiek bepleit." Aanvankelijk speelt het Indo-europese bevolkingsdeel met de 
gedachtee van een eigen thuisland in Nieuw-Guinea. Om praktische en politieke redenen wordt 
ditt idee evenwel verlaten, vooral omdat Nederland niet wil meewerken.3 Van het moederland, 
zoo blijkt spoedig, behoeven de Indo-europeanen weinig te verwachten. Nederland verkeert 
nogg volop in de fase van wederopbouw na de oorlog. Elke vreemde mond meer in het 
moederlandd is er bij wijze van spreken ééntje teveel. De steun die de Indo-europese 
bevolkingsgroepp altijd voor het Nederlandse gezag heeft betekend, is blijkbaar gauw vergeten. 

Mett de nodige moeite wordt de toekomstige status van Indo-europeanen op de agenda 
geplaatstt van de Ronde Tafel Conferentie, het gremium waarin de onderhandelingen over de 
Indonesischee soevereiniteit worden gevoerd. Evenals de Chinese en Arabische 
minderheidsgroep,, zijn de Indo-europeanen niet als officiële delegatie op de conferentie 
vertegenwoordigd,, maar als toehoorder aanwezig.4 Zelfs in die rol worden ze naar de marge 

11 Gedurende de jaren 1945-1949 is al een deel van de Europese kolonie, voornamelijk Nederlanders, naar het 
moederlandd gerepatrieerd vanwege de ervaringen gedurende de oorlogsjaren en de daarna ontstane 
onafhankelijkheidsstrijd. . 
22 Deze minderheid organiseert zich in de periode 1946-1950 in verschillende partijen, zoals 'Indonesia 
Merdeka1',, de Indisch-Nederlandse Partij en de Indo-Nationale Partij. Een aantal prominente intellectuele Indo-
europesee intellectuelen sluit zich aan bij de Progressieve Concentratie, een algemene pro-Republikeinse 
bewegingg onder Europeanen, die etnd ! 947 ontstaat door samenvoeging van drie andere partijen. Ook Beb is 
hierr lid van, samen met bijvoorbeeld de eerder genoemde Beerling, Resink en Van Tijn. Een belangrijke 
'ideoloog11 van de pTo-Indonesische factie onder de Indo-europeanen, Agus Daruch, noemt deze progressieve 
concentratiee een 'debating club' die weinig concreets doet voor behartiging van de Indo-europese belangen in 
hett kader van een aansluiting bij de Indonesische republiek (zie Schumacher 1995 pag. 210-217) 
•• Cieintuer 1971, pag. 34-39 
44 Vanwege dit feil bedanken de Chinese en Arabische minderheid voor verdere deelname aan de conferentie. 
Overigenss speelt daarbij ook de angst dat de Republikeinse delegatie hen een status als officiële delegatie 
kwalijkk zal nemen en dientengevolge repercussies van die kant te vrezen zijn (Drooglever 1995, pag. 225) 
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vann de conferentie gedrukt.1 Het Indonesisch standpunt tijdens de onderhandelingen is 
duidelijk:: de Indo-europese bevolkingsgroep moet zo gauw mogelijk opgaan in de 
Indonesischee samenleving." Uiteindelijk wordt afgesproken dat de Indo-europeanen twee jaar 
dee tijd krijgen om te kunnen beslissen over een Nederlands of Indonesisch staatsburgerschap. 

Spoedigg na de soevereiniteitsoverdracht krijgen de Indo-europeanen een aanwijzing 
overr hun mogelijke toekomst. In weerwil van de gemaakte afspraken tussen Indonesië en 
Nederlandd worden Indo-europese en Nederlandse ambtenaren in de lagere en middenrangen 
opp non actief geplaatst.3 Pogingen om elders werk te vinden worden getraineerd. Tegelijk 
voertt de Nederlandse regering, vooral in het begin, een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van 
eenn mogelijke keuze van Indo-europeanen voor het Nederlandse staatsburgerschap. De 
legertop,, de leiding van hel bedrijfsleven en de kerken oefenen eveneens druk uit om te 
blijven.44 Zelfs Nederlandse ambtenaren en militairen worden bewogen hun heil in het nieuwe 
Indonesiëë te zoeken/ Nederland wil tot eind 1951 ook geen zorgverplichting op zich nemen 
voorr de Indo-europeanen, die door de ontstane situatie in sociale nood zijn gekomen.6 De 
Commissiee Wemer die de regering over de toelating van Indo-europeanen adviseert, stelt een 
terughoudendd opnamebeleid voor omdat gevreesd wordt voor assimilatieproblemen.7 Bij het 
verstrijkenn van de optietermijn op 27 december 1951 blijkt dat een kleine veertienduizend 
huishoudenss (gezinshoofden of ongehuwd volwassenen) voor het Indonesisch 
staatsburgerschapp hebben gekozen, met kinderen erbij totaal ongeveer eenendertigduizend 
personen.. Ruim honderdduizend Indo-europeanen willen Nederlander blijven. Bijna de helft 
vann degenen die voor Indonesië opteren, besluit hiertoe pas op het laatste moment, mede door 
toedoenn van 'dreigende' uitspraken op 7 december 1942 van de toenmalige Hoge 
Commissariss van Nederland in Indonesië.8 

Voorr de De Willigens is de keuze niet moeilijk. Of liever gezegd, voor Beb is de 
keuzee niet moeilijk. Zoals Beb in haar latere leven in besloten kring regelmatig heeft verteld, 
iss Femand altijd een tegenstander van de Indonesische onafhankelijkheid geweest.9 Maar uit 
loyaliteitt jegens zijn vrouw kiest ook hij in 1950 voor het Indonesische staatsburgerschap, 
Bebb en Fernand worden 'warga negara'. Aan de oprechtheid van Bebs keuze behoeft niet te 
wordenn getwijfeld. Dat de keuze voor Indonesië een vanzelfsprekende is, heeft ze in latere 
interviews,, daarbij gemakshalve maar voorbijgaand aan Femands opvatting, meermalen 
geadstrueerdd met de uitspraak: "We waren Hollandse socialisten geweest, wij werden 
Indonesischee socialisten".10 Echter niet louter idealisme lijkt ten grondslag te hebben gelegen 
aann de keuze van de De Willigens. Ook, al of niet secundaire, nooit door Beb uitgesproken 

|| Zie Drooglever 1995. pag. 226-234 
"" Ook de derde partij op de conferentie, de vertegenwoordigers van de federale staten in het nieuwe Indonesië, 
staatt niet bepaald welwillend ten opzichte van de Indo-europese problematiek (Drooglever 1995, pag. 228) 
33 Meier 1995, pag. 240 
44 Cleinruar 1971. pag. 41 -42 
?? Drooglever 1995, pag. 234. Dit gebeurt ook via bijvoorbeeld de wachtgeldregeling voor ambtenaren. 
** Meier 1995, pag. 242 
'' Cleintauer 1971. pag. 43 
88 Van Veur 1995, pag. 16. Het zal de groep die kiest voor het Indonesisch staatsburgerschap de daaropvolgende 
jarenn slecht vergaan in Indonesië. Stelselmatig worden Indo-europeanen gepest en gediscrimineerd. Dit vindi 
zijnn oorzaak mede in de voortduring van het politieke conflict tussen Nederland en Indonesië als gevolg van de 
kwestiee Nieuw-Guinea: moet dit deel van het koloniale rijk bij Nederland blijven of aan Indonesië toegevoegd 
worden?? Vele Indo-europeanen vervallen tot pauperdom. Pas wanneer hel politieke conflict tussen Nederland en 
Indonesiëë escaleert, krijgen de 'achtergebleven' Indo-europeanen in verband met hun slechte situatie alsnog de 
mogelijkheidd naar Nederland te gaan. Het aantal van deze zogenaamde spijtoptanten bedraagt ultimo 1963 
zevenduizendd huishoudens, totaal vij fenrwimigduizend personen. Slechts een kleine minderheid Indo
europeanenn blijft uiteindetijk in Indonesië. 
99 Gesprek auteur met B. en M. Bal (Loenen a/d Vecht 23-2-2003) 
ww De uitspraak doel ze voor het eerst in haar autobiografische schets 'De vervulling en de terugkeer', 
opgenomenn in de 1962 opnieuw uitgebrachte en uitgebreide verhalenbundel De wilde groene geur (pag. 95) 
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overwegingenn uit eigen belang, hebben een rol gespeeld. Veenstra heeft hierop in een 
radioportrett over Beb Vuijk de vinger gelegd.' Ten tijde van de erkenning van de 
Indonesischee onafhankelijkheid is Femand nog erfpachter van Batoeboi op Boeroe." Bij een 
keuzee voor Nederland verspeelt hij het recht op deze gronden, omdat bij de 
soevereiniteitsoverdrachtt is bepaald dat buitenlanders geen aanspraak hebben op eigendom of 
gebruikk van Indonesische grond. De erfpachtrechten van de De Willigens lopen nog tot in de 
jarenn zeventig. Keuze voor het Nederlandse staatsburgerschap betekent derhalve het opgeven 
vann de gronden op Boeroe. En dat het 'bezit' van hun grond op Boeroe voor de De Willigens 
niett zonder betekenis is, zal nog blijken. 

Bebb is met Resink in de progressieve kring van Nederlanders, ook onder degenen met 
eenn Indo-europese afkomst, één van de heel weinigen die opteert voor het Indonesisch 
staatsburgerschap.. Bebs vrienden, voor het overgrote deel geboren in Nederland, hebben te 
weinigg gevoelsmatige binding met Indonesië. Zonder twijfel heeft ook een rol gespeeld dat in 
hett nieuwe Indonesië het radicale deel van de nationalistische beweging de overhand heeft 
gekregen.. De groep rondom de gematigde Sjahrir speelt geen politieke rol van betekenis 
meer,, waardoor bij velen weinig vertrouwen zal hebben bestaan in de mogelijkheden een 
volwaardigee plaats in het nieuwe Indonesië te behouden ofte verwerven. Sjahrirs politieke 
neergangg is voor Beb en Femand geen beletsel lid te worden van zijn Partai Sosialis 
Indonesia. . 

Dee Indonesische soevereiniteit heeft gevolgen voor de tijdschriften, waarin de 
progressievee Nederlanders hun stem laten klinken. Zoals gezegd heft Kritiek en opbouw zich 
onmiddellijkk daarna op. De medewerkers achten het niet meer passend zich als 
"vreemdelingen1'' uit te spreken over de binnenlandse politieke aangelegenheden van 
Indonesië.44 In het kader van een bundeling van nog resterende progressieve krachten treedt 
eenn deel van de redactie van Kritiek en opbouw, waaronder Beb, Beerling, Resink en Van 
Tijn,, toe tot de redactieraad van Oriëntatie. Gelijktijdig hiermee keert het tijdschrift terug naar 
dee oorspronkelijke culturele doelstelling, met als gevolg dat de in de loop der jaren 
verschenenn beschouwende en getuigende artikelen tot het verleden gaan behoren. Blijkbaar 
omm het bestaan van het tijdschrift in het nieuwe Indonesië te legitimeren, stipuleert de redactie 
zichh nooit op "historische rechten" (van Nederlanders) te hebben laten voorstaan en gespeend 
tee zijn geweest van een roeping jegens het Indonesische volk.5 Lezing van de verantwoording 
leidtt tot geen andere conclusie dan dat de redactie de naam van het tijdschrift geen eer aan 
doet:: het verkeert in een, overigens volstrekt begrijpelijke, verwarring door de nieuwe 
constellatiee in Indonesië. De opheffing van dit tijdschrift zal dan ook een kwestie van tijd zijn. 

Bebss bijdrage aan Oriëntatie in het eerste jaar van de Indonesische soevereiniteit is 
weliswaarr beperkt, maar voor de beoordeling van haar schrijverschap wel van grote betekenis. 
Naastt een recensie over een boek met Chinese novellen verschijnt in het tijdschrift een nieuw 
verhaall van haar hand, 'Verhaal van een toeschouwer', in 1959 opgenomen in de 
verhalenbundell Gerucht en geweld. 

11 Radio-interview en -portret Beb Vuijk door Margot Hopman "Fxn teven lang' NOS 14-7-1989 
:: Femand blijft na de oorlog en de Indonesische onafhankelijkheid de jaarlijkse erfpachtsom betalen. 
'' Er zijn geen documenten of andere bronnen, die hei lidmaatschap van de De Willigens van Sjahrirs partij 
bevestigen. . 
'Dolkk 1993, pag. 163 
55 Idem, pag. 164-165 
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EenEen literaire wending: De novelle 'Verhaal van een toeschouwer' 

Mett dit verhaal breekt een nieuwe fase in Bebs schrijverschap aan. In veel interviews heeft ze 
dezee wending toegelicht. Het meest uitgebreid en consistent heeft ze dat echter gedaan in een 
lezingg over haar eigen werk, die het uitgangspunt vormt voor de navolgende beschrijving van 
dee met drie kenmerken te karakteriseren wending.1 De eerste verandering betreft de mate 
waarinn haar eigen levenservaringen centraal staan. Vanaf Duizend eilanden is Bebs werk sterk 
autobiografisch.. De ervaringen van anderen vormen hierbinnen een toegevoegd gegeven. 
Doorr het vertellen van haar eigen (levens)verhaal keert Beb, zoals ze zelf opmerkt, in Het 
laatstelaatste huis van de wereld terug naar de oorsprong van de literatuur. Met 'Het verhaal van een 
toeschouwer'' begint een periode waarin door anderen aan Beb vertelde gebeurtenissen de 
belangrijkstee bouwstenen voor haar verhalen vormen. Bebs eigen ervaringen verdwijnen 
hierbijj niet, maar nemen geen overheersende plaats meer in. De door anderen aan Beb 
verteldee verhalen zijn allemaal gebaseerd op werkelijk plaatsgevonden gebeurtenissen, die die 
anderenn zelf hebben ervaren of waargenomen. Anders gezegd: Bebs verhalen worden 
compositiess van ervaringen van anderen en haarzelf. 

Inn al deze ervaringen vormt de menselijke wreedheid, waarmee zij is geconfronteerd 
naa de Japanse bezetting, het sleutelgegeven. Weliswaar hebben de door Duitsers en Japanners 
beganee wreedheden in de oorlog ook hun sporen nagelaten - denk aan de beschrijving van 
haarr eigen marteling door de Kempeitai in "All our yesterdays' - , maar de wreedheden 
tijdenss de bersiap en onafhankelijkheidsstrijd zijn voor Beb schokkender geweest: 
"Onmiddellijkk en rechtstreeks waren de naoorlogse wreedheden die in Indonesië door 
Hollanderss en Indonesiërs bedreven, geen vreemden en vijanden, maar door mensen die ik 
goedd kende, min of meer door je eigen verwanten".2 Beb laat in haar verhalen verschillende 
personenn getuigen over deze wreedheid. Zij doet dat onder invloed van Sartre die in zijn 
tijdschriftt Les temps modernes de getuigenis een belangrijke plaats in laat nemen. Niet in haar 
lezing,, maar in een interview geeft Beb aan waarom het getuigen haar zo heeft aangesproken: 
"Hett lijkt mij dat de témoignage-methode de literatuur kan behoeden voor de onwerkelijkheid 
vann de schrijftafelschrijverij, en meer mogelijkheid biedt van variatie dan de kroniek, de brief 
off dagboek vorm1'.3 

Eenn ander verschil met haar vorige werk is het, aan haar voorbeeld Joseph Conrad 
ontleende,, literaire procédé waarmee ze in een aantal verhalen de eigen ervaringen en die van 
anderenn verwoordt. Beb laat in verhalen een 'narrator1 optreden, die niet primair zijn eigen 
ervaringenn vertelt, maar het doorgeefluik is van het verhaal van een andere persoon. De 
vertellerr doel dat op afstandelijke wijze, bijna 'registrerend'. Met deze compositiemethode 
geeftt Beb in feite uitdrukking aan de inhoud van het verhaal omdat zij immers primair de 
ervaringenn van anderen verwoordt. Dit procédé gebruikt ze, in afwijking van wat ze zelf 
suggereert,, zeker niet consequent in haar tussen 1950 en 1960 gepubliceerde verhalen. In een 
aantall van deze novellen is de verteller een actief aanwezig personage dat op een bepaald 
terugtreedtt en vervolgens doorgeefluik wordt. 

Inn 'Het verhaal van een toeschouwer', opgedragen aan de door Beb bewonderde Ida 
Nasoetion,, is de hoofdfiguur Hermans. In het begin van het verhaal vertelt de ikfiguur dat ze 
samenn als dwangarbeider hebben gewerkt aan de Birma-spoorlijn. Na een korte beschrijving 
vann het optreden van Hermans in hun gezamenlijke kamplijd wordt ingegaan op zijn 

11 Beb Vuijk 'Lezing over eigen werk1 (Wassenaar april 1974). ON (doos 2464). Belangrijke interviews waarin 
zee haar literaire vernieuwing heeft toegelicht zijn: Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse 
GidsGids 69 (4, 1985). pag. 2-13 en Interview Beb Vuijk door Elma Drayeren Marjo van Soest Sarafaan 1(1. 
1985/1986),, pag. 3-12 
22 Beb Vuijk 'Lezing over eigen werk' (Wassenaar april 1974). ON (doos 2464) 
?? Interview Beb Vuijk door H.G. Surie Vrij  Nederland 17-6-1961 
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voorgeschiedenis.. Hermans is afkomstig uil een rijke Ternataanse Indo-europese familie, die 
eenn plantage in erfpacht heeft op een Moluks eiland. Na een schets van zijn rustige en 
evenwichtigee karakter en zijn leiderscapaciteiten wordt beschreven hoe hij op zijn plantage 
temiddenn van, maar tegelijk boven zijn Papoea-werkvolk staat. Ondanks de primitieve 
omstandighedenn waaronder hij op het eiland leeft, is hij werelds gebleven. Hermans en de 
vertellerr verliezen elkaar na de beëindiging van hun krijgsgevangenschap kortstondig uit het 
oog.. Tot zover is het verhaal van Hermans in belangrijke mate gebaseerd op Fernands leven. 

Naa de oorlog ontmoeten ze elkaar in het ziekenhuis waar ze beiden zwaargewond zijn 
opgenomenn als gevolg van de strijd tussen Indonesiërs en Nederlanders. Het verhaal 
verplaatstt de aandacht tijdelijk naar gebeurtenissen en personen in het ziekenhuis. In het 
bijzonderr staan daarbij de raciale verhoudingen centraal. Scherp wordt de haat van een andere 
opgenomenn Indo-europese patiënt tegen de 'inlander* neergezet, evenals zijn verzet om zich 
tijdenss een dysenterieaanval onder behandeling van een blanke zuster te stellen. De dokter in 
hett ziekenhuis is iemand die blijvend gebukt gaat onder de hem tijdens de kamptijd 
aangedanee vernedering door een ander gekleurd ras, de Japanners. Beb gebruikt dit 
intermezzoo in het verhaal vermoedelijk om de verscherpte raciale verhoudingen tengevolge 
vann de Japanse tijd en de bersiap te schetsen. 

Inn het vervolg van het verhaal treedt Hermans weer op de voorgrond met zijn verhalen 
overr gebeurtenissen en wreedheden die hij heeft meegemaakt na zijn krijgsgevangenschap. In 
dee gebeurtenissen die Hermans vertelt verwerkt Beb haar eigen ervaringen, alsmede verhalen 
diee ze van Tjalie Robinson en de nationalistische leiders Sjahrir en Hatta heeft gehoord.1 Haar 
eigenn reis naar Bandoeng om Hans uit het Japanse kinderkamp op te halen, komt naar voren 
inn wat Hermans vertelt over de moord op zijn vrouw door 'vrijheidsstrijders1 tijdens een 
treinreis.22 Het verhaal van Hermans over wat hij heeft gehoord van een politieman bij de 
vrijlatingg van Sjahrir en Hatta uit de Politieschool in Soekaboemi, heeft Beb naar eigen 
zeggenn uit de mond van deze politici zelf. Wanneer de politiecommissaris aldaar na de 
capitulatiee aan de Japanse commandant vraagt wat hij met hen moet doen, antwoordt de 
Japanner:: "Ach laat die maar vrij". De woorden adstrueren wat Beb even daarvoor een oude 
chauffeurr over het lot van het Indonesische volk laat zeggen: de Indonesiërs worden door de 
Hollanderss noch Japanners als volwaardig gezien en gaan als handelswaar over van de ene 
naarr de andere hand. Het laatste verhaal dat Hermans vertelt komt van Tjalie Robinson.3 Het 
gaatt over twee neven van Indo-europese afkomst, waarvan de één vecht aan Nederlandse 
zijdee en de ander aan Republikeinse kant. Wellicht nog belangrijker dan hun politieke verschil 
vann mening is de persoonlijke vete die ze over de demarcalielijn tussen beide partijen 
uitvechten.. Het eindigt in een wrede ophangdood van één van hen. 

Aann het einde van het verhaal bezoekt de ikfiguur Hermans op een rubberonderneming 
waarr hij is aangesteld als opzichter. Ondanks het persoonlijke leed dat hij heeft meegemaakt 
tijdenss de Japanse tijd en de bersiap, kent hij geen haatgevoelens en heeft hij begrip voor de 
Republikeinsee vrijheidsaspiraties. Wanneer de ikfiguur Hermans vraagt waarom hij niet 
terugkeertt naar zijn eiland, wijst deze op enkele klapperbomen, die hun kruin zijn 
kwijtgeraaktt door de explosies van een bombardement. Hermans vertelt dat op zijn eiland 
doorr zware Amerikaanse bombardementen al de klapperbomen zijn onltopt, twintigduizend in 
getal.. Zijn verwoest huis is geen beletsel om terug te keren, wel "die twintigduizend 
klapperstammen,, die versperren mij de weg, ik kan ze zien als ik mijn ogen dicht doe, hier en 

11 Beb Vuijk 'Lezing uit eigen werk'(Wassenaar april 1974). ON (doos 2464). Zie ook Interview Beb Vuijk door 
Willemm M, Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985). pag, 2-13 en Interview Beb Vuijk door Elma Draver en Marjo 
vann Soest Sara/aan 1(1. 1985'1986), pag. 3-12 
"" Zie hoofdstuk 'Bersiap' 

Err is één verschil. Tjalies verhaal heeft betrekking op twee broers, Beb maakt er twee neven van. 
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nuu en soms kan ik er niet van slapen".1 Deze massa onttopte bomen heeft Beb met eigen ogen 
gezienn bij haar terugkeer op Boeroe en bezorgt haar een bijna traumatische ervaring." 

Bebss eerste verhaal met een narrator is van hoog niveau. Het is een ingenieuze 
compositiee van eigen en andermans ervaring, waarin zij feit en maatschappelijke actualiteit op 
eenn prachtige manier boetseert met haar verbeeldingskracht en emotionele betrokkenheid. 
Ondankss de beknoptheid van het verhaal vloeien de verschillende onderdelen zonder enige 
frictiee in elkaar over. Het is wellicht het beste verhaal dat ze in deze periode schrijft. Haar 
volgendee verhalen zijn minder mooi opgebouwd, hoekiger. Het geeft ook aan hoe zij de 
achterliggendee jaren heeft ervaren als zij Hermans laat zeggen: 

Ikk heb beestachtigheden meegemaakt, zowel van Hollanders als van 
Indonesiërs,, mensen die ik ken en aan wie ik verwant ben. Soms heb ik wel 
eenss gedacht dat wreedheid een latente ziekte moet zijn of een dronkenschap, 
diee ontstaat door het geluid van schoten en het zien van bloed.3 

GroteGrote reizen, vele verhalen 

Inn het jaar waarin de vernieuwing van haar schrijverschap plaatsvindt, begint ook een periode 
vann grote reizen in de Indische archipel. Bij de krantenreportages van haar reizen blijft ze haar 
roll van Republikeins ambassadrice vervullen. Dit ondanks het feit dat Sjahrir opzij is 
geschoven.. Het meest manifest komt dat tot uitdrukking bij haar reisverslagen over de 
Molukken.. Op deze eilandgroep vindt in 1950 een ingrijpende gebeurtenis plaats, die tot op 
dee huidige dag doorwerkt. Er breekt op het hoofdeiland Ambon een opstand uit. De rebellie 
ontstaatt mede omdat Sukarno al vrij kort na de soevereiniteitsoverdracht, in maart 1950, via 
eenn noodwet probeert een eenheidsstaat te vestigen, het oude ideaal van de nationalistische 
beweging.. Hij voegt deelstaten op Java, Madura en Sumatra toe aan de Republiek. Eén van de 
resterendee deelstaten, waartoe ook de Molukken behoort, de Negara Indonesia Timur met 
Makassarr als hoofdstad, verzet zich tegen Sukarno's druk om zich aan te sluiten bij de 
eenheidsstaat.. Begin april breekt in Makassar een opstand uit, die snel verloopt. Het daar 
ontstokenn revolutionaire vuur slaat evenwel over naar de Zuid-Mol ukken, waar op 25 april 
eenn zelfstandige Republiek der Zuid-Molukken wordt uilgeroepen, de Republik Maluku 
Selatann (RMS), die een klein halfjaar standhoudt.4 

Aanvankelijkk becommentarieert Beb de situatie vanuit Djakarta.5 Beb is niet mals in 
haarr analyse van de achtergronden van de opstand, Na haar inmiddels bekende sociaal-
historischee schets van de Molukken en de "postwisselmentaliteit" van de bewoners,6 

constateertt ze dat een groep van tweehonderd, door de beruchte kapitein Westerling getrainde 
rodee en groene Ambonese baretten de actor actualis achter de opstand zijn.7 Wanneer deze 
militairenn na de soevereiniteitsoverdracht naar de Molukken zijn teruggekeerd, "rammelen" 

11 Beb Vuijk 'Verhaal van een toeschouwer' in Verzameld werk 1981, pag. 378 
22 Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 
'' Beb Vuijk 'Verhaal van een toeschouwer' in Verzameld werk 1981, pag. 372-373 
4Penontonn 1977, pag. 16-18 
"" Dit gebeurt in het artikel 'Ambon en de republiek der Zuid-Molukken' in het weekblad De vlamop 19 augustus 
1950.. Het moet uitgesloten worden geacht dat ze op dat moment de situatie ter plekke in ogenschouw heeft 
genomen,, omdat op dat moment Ambon in handen van de opstandelingen is. 
** Ze neemt daarbij verschillende passages over uit haar eerder in december 1949 en januari 1950 verschenen 
artikell over Ambon in Kritiek en opbouw en De groene Amsterdammer. 

Kapiteinn Westerling is de commandant van een bataljon dat ten tijde van de onafhankelijkheidsstrijd Celebes 
mett onorthodoxe, harde middelen heeft gezuiverd van Republikeinse aanhangers. In 1999 is van de hand van 
J.A.. de Moor de dissertatie Weswrlings oorlog: De geschiedenis van de commando's en parachutisten in 
Nederlands-lndiëNederlands-lndië 1945-1950 over Westerlings optreden verschenen. 
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zee de aanhangers van Sukarno's partij Partai Indonesia Merdeka. de politieke groepering met 
dee grootste aanhang, van de straat.' Voorts wakkeren de militairen onder de christelijke 
bevolkingg de angst voor een islamitische overheersing uit Djakarta aan. In Bebs ogen wordt 
doorr hun terreur de Ambonese bevolking in een hachelijke positie gebracht: "Een situatie die 
politiekk nooit iets zou kunnen opleveren, omdat enkele kleine eilanden zonder voldoende 
mankracht,, zonder voldoende intellectuelen, zonder geld en zelfs zonder in staat te zijn om 
voldoendee voedsel te produceren, niet als Staat op zichzelf bestaanbaar konden zijn".' 

Wanneerr de Republiek orde en gezag op de Molukken medio november 1950 heeft 
hersteld,, reist Beb als gast van het Indonesische Rode Kruis naar de Zuid-Molukken. Ze doet 
err in twee artikelen verslag van in De vlam, hetzelfde weekblad als waarin ze een paar 
maandenn eerder de situatie van commentaar heeft voorzien.3 De artikelen zijn stilistisch 
weinigg fraai. Beb probeert zonder veel lijn alle aan de complexe situatie verbonden aspecten 
inn zeer kort bestek aan elkaar te 'knopen'. Het geeft een bevestiging van de al eerder 
gemaaktee constatering dat Bebs kracht niet ligt in het weergeven van 'moeilijke' materie. 
Haarr eerste bijdrage op basis van een beoordeling van de situatie ter plekke wijkt niet zo veel 
aff van het artikel een paar maanden eerder. Nieuw element in haar artikel is de rol die Beb 
toedichtt aan hoge officieren in het KNIL en bij de marine. Deze hebben achter de schermen 
eenn duistere rol gespeeld door in het geheim de opstandelingen van logistieke en financiële 
steunn te voorzien. Verder heeft volgens Beb een Nederlandse officier aan de op Ambon 
gelegerde,, niet anti-Sukamo gezinde, troepen meegedeeld, dat ze niet opgenomen zullen 
wordenn door het Indonesische leger. Door het vooruitzicht brodeloos te worden, kiezen deze 
militairenn de partij van de teruggekeerde radicale KNIL-soldaten die in opstand zijn gekomen. 
Dee rebellen spelen bewust op de religieuze kaart door de christenen angst in te boezemen voor 
islamitischee overheersing, volstrekt onjuist oordeelt Beb omdat in Soekarno's nationalistische 
ideologiee juist wordt uitgegaan van de gelijkwaardigheid van godsdiensten in de nieuwe 
Republiek.. Ze wijst er in dat verband op dat het Republikeinse Pattimura-bataljon dat op 
Ambonn de opstand bedwingt voor een groot deel uit christelijke soldaten bestaat. 

Vanuitt sociaal-politiek oogpunt is haar tweede artikel interessanter. Voor het eerst in 
haarr publicaties over de Molukken maakt ze melding van de christelijke Ambonese 
'overheersing11 op de Molukken. Vrijwel alle lagere bestuursambtenaren op de eilanden van de 
Zuid-Molukken,, zo stelt Beb, komen van Ambon. Deze intellectuele bovenlaag neemt ten 
opzichtee van de oorspronkelijke bewoners van de eilanden een superieure houding aan. Ze 
koppeltt deze constatering aan het oordeel dat de opstand voornamelijk gedragen wordt door 
dee bewoners van Ambon. Op de andere eilanden staat men gematigd welwillend ten opzichte 
vann de Republiek, waarbij ze het voorbeeld noemt van een Ambonese ambtenaar op een klein 
Molukss eiland, die na het neerslaan van de opstand door het Republikeinse leger tegen de 
bevolkingg in bescherming moet worden genomen.4 

Vermoedelijkk doet Beb ook verslag van haar reis in het Indonesische dagblad 
IndonesiaIndonesia raya. Het is de krant van Mochtar Lubis, een aanhanger van Sjahrir, met wie Beb 
haarr verdere leven een goede band blijft behouden. Ze krijgt als journaliste van dit dagblad op 

11 Beb Vuijk 'Ambon en de republiek der Zuid-Molukken' De vlam 19-8-1950 
22 Idem 
33 Het betreft de artikelen Beb Vuijk 'De mythe over Ambon' De vlam 9-12-1950 en Beb Vuijk *De Zuid-
Molukken.. een recente geschiedschrijving' De vlam 16-12-1950. In het artikel van 9 december meldt de redactie 
vann het tijdschrift dat ze twee maanden als gasl van hei Rode Kruis op de Molukken heeft verbleven en dat ze 
hieroverr verslag zal doen in een aantal artikelen. 
44 Ook de Indonesische hoogleraar Ernst Utrecht met wie Beb later een hevig dispuut zal hebben over de politieke 
gevangenenn op Buru onder president Suharto (zie hoofdstuk *Uit evenwicht'), merkt op dat de RMS-opstand 
voorall een Ambonese aangelegenheid is: "Wel moei hieraan worden toegevoegd dat op de eilanden als Buru, 
Aru.. Banda, Kei en Tanimbar de RMS inderdaad weinig sympathie ondervond omdat op deze eilanden reeds 
jarenn de vrees bestond voor 'dominantie van Ambonnezen"' (Utrecht 1971, pag. 27-28). 
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55 oktober 1951, de zesde dag van de Strijdkrachten, een oorkonde uitgereikt van het 
Ministeriee van Defensie vanwege "haar objectieve en constructieve artikelen over de 
activiteitenn van de Strijdkrachten op de Zuid-Molukse eilanden".1 Het is een zeker niet 
alledaagss blijk van waardering van het voor kritiek gevoelige leger. 

Bebss verslag heeft er waarschijnlijk mede toe bijgedragen dat ze wordt uitgenodigd 
voorr de hierna te behandelen grote reis van Sukamo door de Molukkcn vanaf december 1951. 
Daarvoor,, van begin augustus tot en met begin september 1951, reist ze langs de grootste 
rivierr in Indonesië, de Kapuas in het westelijk deel van Kalimantan (het voormalige Borneo). 
Inn afwijking van haar reportages in de naoorlogse jaren 1945-1950 die van beperkte omvang 
zijn,, niet zelden aan te merken als impressies, legt ze haar ervaringen tijdens deze twee reizen 
neerr in reisverslagen in de ware zin des woords. Beide reportages schrijft ze voor Indonesia 
raya,raya, in het Nederlands, waarna een redacteur van de krant ze in het Indonesisch vertaalt. 

ReisReis langs de Kapuas 

Dee reis langs de Kapuas wordt onder de gelijknamige titel als feuilleton in acht afleveringen 
gepubliceerd."" Beb maakt de reis in gezelschap van twee jongere collega's. De een is een 
voormaligee TNI-officier die journalist is geworden bij het politietijdschrift Bayangoara, de 
anderr is redacteur bij een krant uit Pontianak, een kustplaats in het zuidwesten van 
Kalimantan,, waar de Kapuas in zee uitmondt. Beb laat geen misverstand bestaan over de 
goedee onderlinge verstandhouding tijdens de reis. Lief en leed deelt het drietal: de mannen 
zorgenn ervoor dat ze niet van de gladde aanlegsteigers glijdt, Beb ziet er op toe dat het 
zorgelozee manvolk elke avond het kininepilletje slikt. Nog belangrijker is het intellectuele 
samenspell tussen de drie. Urenlang discussiëren ze over alle indrukken die ze opdoen. Ook 
intiemeree aangelegenheden, zoals de interesse van Bebs jeugdige begeleiders voor jonge 
meisjes,, worden besproken. Beb vindt het nodig het gewone karakter van de reis te 
benadrukken.. Weliswaar worden ze in de dorpen en steden die ze bezoeken elke keer door de 
plaatselijkee autoriteiten officieel als journalist ontvangen, maar zo voegt Beb eraan toe: "Wij 
reisdenn als gewone mensen. Voor een korte tijd levend in dezelfde omstandigheden als de 
mensenn van de streek werd het ons journalisten mogelijk gemaakt in aanraking te komen met 
dee problemen en moeilijkheden van dit zeer uitgestrekte gebied, beter vollediger en meer van 
binnenn uit dan persconferenties [. . . ] ons ooit zouden hebben kunnen geven".3 

Dee reis begint in Pontaniak. Vandaar gaat het per auto naar het in het binnenland 
gelegenn Sintang. Op advies van de aanwezige autoriteiten wordt de reis vandaar vervolgd op 
eenn boot van het Boswezen, met als eindbestemming Putusibau. De in weinig comfortabele 
omstandighedenn gemaakte boottocht duurt vijf dagen. Onderweg maakt het drietal uitstapjes 
naarr de verschillende in dit gebied wonende Dajak-stammen, bij wie ze verblijven in op hoge 
palenn slaande, soms tweehonderd meter lange, woningen (een zogenaamd ionghouse'), 
waarinn zo'n twintig a dertig families wonen.4 Ze nemen deel aan verschillende festiviteiten 
zoalss een rooms-katholieke bruiloft en een driedaags heidens offerfeest, en worden 
geconfronteerdd met de dagelijkse, niet veel van elders verschillende, zorgen van de Dajaks, 
Dee terugreis van Putissabau naar Pontianak gaat in afwijking van de heenreis geheel per boot, 
eenn tocht van 854 kilometer die een week duurt. Ondanks het feit dat de tocht nu wordt 

'' Tanda Penghargaan Kememerian Pertahanan 5-10-1951. ON (doos 2465) 
-- Het hiema volgende is gebaseerd op deze achtdelige reisreportage. Uitgegaan wordt van de. in het ON (doos 
2464)) aanwezige, Nederlandse concepten. Het eerste concept is gedateerd op 11-8-1951. het laatste op 10-11-
1951.. Omdat in de Nationale Bibliotheek te Jakarta de jaargang van Indonesia ra\-a niet beschikbaar is. kan niet 
meerr achterhaald worden wanneer de achtereenvolgende afleveringen van de reportage in de krant zijn 
verschenen. . 
'Conceptt tl-8-1951 
Dajakss zijn de oorspronkelijke bewoners van Kalimantan 
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gemaaktt met een boot van het staatsbedrijf dat de reguliere bootdiensten op Borneo 
onderhoudt,, zijn de omstandigheden even primitief als tijdens de heenreis. 

Directt bij aankomst in Pontaniak valt het Beb op hoe veilig het hier is in vergelijking 
mett Djakarta. De fiets behoeft niet op slot te worden gezet, want onder de Dajaks wordt niet 
gestolen,, volgens Beb omdat ze nog niet zijn "aangetast door het bederf der beschaving".1 De 
inn het binnenland van Java op grote schaal aanwezige roverij ontbreekt, waardoor nog 
onbekommerdd met de auto over de nauwelijks gebruikte weg door het oerwoud naar Sintang 
kann worden gereden. In de volgende afleveringen beschrijft Beb haar confrontatie met het 
enorme,, nog nauwelijks door de moderne tijd beroerde gebied. Een scala aan onderwerpen 
komtt voorbij.2 Ze beperkt zich niet tol de, zeker toentertijd in reisrapportages gebruikelijke, 
beschrijvingenn van landschap, cultuur en ontmoetingen met de bevolking. Vooral de sociale 
enn bestuurlijke problemen hebben haar aandacht. Zo constateert Beb een groot gebrek aan 
geschiktee ambtenaren en technisch personeel, met name als gevolg van, zo lijkt ze bijna 
dankbaarr een plaatselijke autoriteit te citeren, het ontbreken van "avonturisme,' bij de 
Javaansee technici en intellectuelen. Volgens deze bestuursambtenaar heeft Kalimantan tot 
voorr kort veel te danken gehad aan avonturiers en wetenschappers die het niet te doen was om 
rijkdom.rijkdom. De huidige jeugd in Djakarta evenwel is alleen geïnteresseerd in de bioscoop en 
autorijden.. Zonder zelf het verband te leggen, noemt Beb in een latere aflevering een 
mogelijkee oorzaak voor de geringe interesse: Djakarta maakt met grote vertraging het salaris 
overr voor de ambtenaren op Kalimantan. Het bestuur is ook anderszins onderwerp van Bebs 
kritiekk vanwege een sterk bureaucratisch centralisme. Kalimantan Barat ressorteert onder de 
hoofdstadd Banjarmasin, waarvan het door een hoge bergrug gescheiden is. De ambtelijke 
communicatiee verloopt mede daarom via Djakarta, waardoor brieven vaak maanden onder 
wegg zijn. De hoofdstad getuigt bovendien van weinig interesse voor haar onderdanen op 
Kalimantan.. Toch blijft Bebs kritiek mild. Nergens een spoor van de scherpe toon die ze in 
hett verleden aanslaat tegen het oude koloniale bestuur. Heeft ze begrip voor de 
kinderschoenenn waarin de jonge Republiek staat? Of durft ze met het oog op haar eigen 
positiee niet al te heftig te ageren? Of spelen beide factoren een rol? 

Bebss oude interesse, de medische zorg, krijgt ook de nodige aandacht. Bezorgd wordt 
err melding van gemaakt dat één dokter een vele malen groter gebied dan Nederland voor zijn 
rekeningg moet nemen. Twee onderwerpen liggen haar, zo lijkt het, het meest aan het hart. De 
overwegendd Chinese bevolking van de kuststrook in het noordelijk deel van Kalimantan Barat 
enn de Dajak-stammen met hun cultuur. Uitvoerig staat ze stil bij de historie van de Chinese 
gemeenschapp en die van de Dajaks, waarvoor ze vermoedelijk de nodige literatuur heeft 
geraadpleegd.. Ook de huidige plaats van beide bevolkingsgroepen in de Indonesische 
maatschappijj wordt aan een analyse onderworpen. Over de nauwelijks geassimileerde 
Chinesee gemeenschap is ze niet helemaal gerust in verband met de recente opkomst van het 
communistischee China als vijfde wereldmogendheid. Ze sluit niet uit dat de Chinezen 
aansluitingg gaan zoeken bij het regime in Peking. Bij de Dajaks constateert ze wantrouwen ten 
opzichtee van de Republiek, omdat hun vroegere Maleise overheersers als eersten de kant van 

'Conceptt 11-8-1951 
:: Dit gebeurt niet altijd op even evenwichtige wijze. De sociaal-geografische beschrijving van Kalimantan Barat 
gebeurtt pas in de vierde en (ten dele) vijfde aflevering, sommige door Beb geconstateerde problemen worden in 
verschillendee afleveringen herhaald (o.m de gebrekkige medische zorg, het gebrek aan technisch en academisch 
opgeleidd personeel). In de opeenvolgende afleveringen volgt ze verder niet de chronologie van de reis. In de 
laatstee aflevering bijvoorbeeld schrijft ze over haar verblijf in Putu Sibau, ongeveer een week na haar aankomst. 
Medee door de verscheidenheid in onderwerpen, verschillen stijl en sfeer per aflevering. Kortom er wordt weinig 
vanuitt één conceptueel idee geschreven. Het lijkt of Beb te weinig rust heeft gehad om de zaken eens goed op 
eenn rijtje te zetten. Wreekt zich hier haar weinig vlotte hand van schrijven, het altijd bij haar aanwezige 
geworstell met de materie'? 

Conceptt 14-8-1951 
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dee vrijheidsstrijd kozen. Volgens Beb is echter sinds de komst van een aantal verstandige 
Javaansee ambtenaren het wantrouwen bij de Dajaks aan hel verdwijnen. 

TweeTwee Borneo-verhalen: 'Avontuur als vacantie' en 'Full of sound and fury' 

Dee Dajaks maken een bijzondere indruk op Beb. Voor de in haar ogen hoogontwikkelde 
Dajak-cultuurr is ze één en al bewondering. Haar verblijf onder hen inspireert haar tot het 
verhaall 'Avontuur als vacantie' dat een paar maanden na haar bezoek wordt gepubliceerd in 
Oriëntatie}Oriëntatie} Het beschrijft haar bezoek aan een Dajak-familie en het gedurende haar verblijf 
plaatsvindendee offerfeest. In de eerste aflevering van haar reisrapportage maakt ze hiervan 
melding,, maar komt er in het vervolg niet meer op terug. Wellicht heeft ze direct al gespeeld 
mett de gedachte een verhaal te schrijven over deze tot de verbeelding sprekende gebeurtenis. 

Inn 'Avontuur als vacantie' komt haar hiervoor beschreven literaire wending niet tot 
uitdrukking.. Het is volkomen autobiografisch en in dit opzicht vergelijkbaar met 'Journaal 
vann een prauwtocht'. In vergelijking met laatstgenoemd verhaal is het minder beeldend, 
sfeervoll en impressionistisch, en heeft daardoor ook minder literaire waarde. Eigenlijk is het 
eenn mooi gestileerde, uitgebreide beschrijving van het wonen en leven van een Dajak-
gemeenschapp in een groot familiehuis. De toch al exotische cultuur van de Dajaks krijgt door 
dee beschrijving van de magie, rituelen en dansen rondom het offerfeest extra glans. 

Vann een heel ander kaliber is het verhaal 'Full of sound and fury', dat eind 1959 is 
verschenenn in de verhalenbundel Gerucht en geweld. Ook in dit verhaal is de reis langs de 
Kapuass een belangrijk gegeven. Niet de Dajaks spelen de hoofdrol, maar de twee begeleiders 
vann de verteller (zonder twijfel Beb) op een tocht van Pontianak naar Putu Sibau, Landschap, 
natuurr en de Dajaks vormen het prachtig beschreven decor, waartegen oorlog en wreedheid 
hett eigenlijke hoofdthema zijn. Het verhaal begint met een korte voorgeschiedenis van de 
begeleiders.. Arif, de journalist van de plaatselijke krant, heeft pas in een laat stadium voor de 
Republikeinsee kant gekozen. Vanaf dat moment getuigt hij op tegelijk agressieve en naïeve 
wijzee van zijn nieuwe politieke overtuiging in een door zijn familie opgerichte krant. Over 
Sutjondro,, verder Tjondro genoemd, weet de verteller niet veel meer dan dat hij voor een 
politietijdschriftt werkt. Gaandeweg tijdens de reis over de rivier komt de lezer meer over hem 
tee weten. Dit gebeurt door de verhalen die Tjondro 's nachts vertelt. Hij slaapt alleen overdag, 
'ss nachts houden oorlogservaringen hem wakker. Hoe belangrijk de functie van het vertellen 
voorr Tjondro is, blijkt de volgende passage: 

Hijj vertelde zo beeldend dat ik dingen mee beleefde, zo levendig en boeiend 
[ . . . ] .. Hij vertelde omdat hij vertellen moest, om zichzelf te verlossen. Hij had 
mijj nodig om naar hem te luisteren, om ze kwijt te raken, deze verschrikkelijke 
enn bloedige verhalen, full of sound and fury.' 

Directt hierna worden de begeleiders en de tijd die ze achter zich hebben geschetst: 

Ariff had een slecht geweten omdat hij niet meegevochten had en Tjondro's 
slechtee geweten was juist door zijn deelneming aan de vrijheidsstrijd ontstaan. 
Ariff had te weinig en Tjondro te veel gedaan en een schuld achtergelaten die in 
bloedd genoteerd stond. Altijd vloeide er bloed in zijn verhalen, die het visioen 

11 Twee jaar later verschijnt hel in Indonesische vertaling; 'Avontur sebagai Istira' Konfrontasi (3, 1954). pag. 2-
13.. Na Bebs terugkomst in Nederland wordt het gepubliceerd als "Uil logeren bij de Dajaks' in De nieuwe stem 
144 (1959), pag. 340-362 en daama opgenomen in eind 1959 verschenen verhalenbundel Gerucht en geweld. 
11 Beb Vuijk Tuil of sound and fury' in Verzameld werk 1981, pag. 410 
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opriepenn van de nood en onrust, de verbittering en verwarring van een hele 
generatie. . 

Inn het vervolg van het verhaal speelt in feite alleen Tjondro nog een rol. De drie reisgenoten 
bezoekenn een Dajak-huis. Aan de balken van het plafond hangen kleine zakjes en mandjes 
vann rotan. Het blijken gesnelde koppen te zijn, waaronder hoofden van Japanners tegen wie 
dee Dajaks tijdens de bezetting een harde strijd hebben gevoerd. Daarmee wordt voor de 
tweedee maal de wreedheid van het zeer recente verleden in het verhaal geweven. Tijdens het 
bezoekk wordt veel arak (brandewijn van rijst) gedronken. Weer terug in de boot waarmee de 
tochtt wordt gemaakt, begint de beschonken Tjondro, die door de alcohol de controle over zijn 
opgekroptee spanning heeft verloren, plotseling naar het Dajak-huis schieten. De volgende dag 
ziett de verteller op zijn lichaam lange littekens op zijn bovenlijf. Vanaf dat moment treedt de 
actieff aanwezige verteller terug en wordt doorgeefluik van Tjondro's verhaal over hoe de 
littekenss zijn opgelopen. De verzetsgroep waarvan hij deel uitmaakt, is door één van de eigen 
ledenn verraden bij een overval op een gouvernementskantoor. De vrijheidsstrijders worden 
doorr de Nederlanders op een vreselijke manier gemarteld, omdat wordt vermoed dat een 
groteree organisatie achter de actie zit. Een vriend van Tjondro bezwijkt onder de martelingen. 
Zelff weet hij met behulp van een verpleegster uit het ziekenhuis te ontsnappen, waarin hij is 
opgenomenn vanwege de bij de martelingen opgelopen verwondingen. Later spoort Tjondro 
mett een andere verzetsstrijder de verrader op, die de vijand heeft getipt vanwege zijn haat 
tegenn de leider van de verzetsgroep. Wanneer de overloper tijdens het delven van zijn eigen 
graff probeert te ontsnappen, begint Tjondro met een Japans zwaard in het wilde weg op hem 
inn te steken. In een laatste korte alinea, waarin de verteller de leider van de verzetsgroep van 
Tjondro,, majoor Achmad, ontmoet, wordt de absurditeit en het redeloze van mensen in de 
Indonesischee vrijheidsstrijd tot uitdrukking gebracht. De officier vertelt ook het verhaal van 
Tjondro,, maar wel op een volstrekt andere wijze: de laatste blijkt zelfde verrader. 

Hett is niet duidelijk of de geschiedenis van Tjondro de werkelijke geschiedenis van 
haarr begeleider is geweest. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het verhaalde in 'Het verhaal van 
eenn toeschouwer', heeft Beb zich hierover nooit uitgelaten. Het kan heel goed een 
gecomponeerdd verhaal zijn. Zo is het mogelijk dat Beb de geschiedenis die zij van de majoor 
hoort,, verwerkt heeft in haar ervaringen met de begeleiders van de reis langs de Kapuas. 

ReisReis door de Molukken 

Hett gezelschap waarin Beb een paar maanden later verkeert tijdens haar volgende reis in de 
Molukkenn is van heel ander kaliber. Ze maakt deel uit van een groep journalisten, die door 
Sukamoo is uitgenodigd hem te begeleiden op zijn reis naar de eilandgroep. Sukarno heeft de 
gewoontee regelmatig grote reizen door de archipel te maken. Het belangrijkste doel hiervan is 
bijj de over zoveel eilanden verspreide Indonesische bevolking het gevoel op te roepen tot één 
natiee te behoren.2 Niet alleen journalisten, maar een groot gezelschap van ministers, 
parlementsleden,, ambtenaren en plaatselijke autoriteiten volgt de president in zijn voetspoor 
bijj de met veel uiterlijk vertoon omgeven reizen. Tot de journalisten die hij graag meeneemt 
behorenn ook een aantal Nederlandse verslaggevers zoals J.H. Ritman, B. Kroon en H. 

11 Idem, pag. 411 
22 De journalist J.H. Ritman. tot 1956 hoofdredacteur van het doorhem opgerichte dagblad De nteuwsgier te 
Djakarta,, noeml de eenheid van Indonesië, voorzover die lot stand is gekomen, de belangrijkste verdienste van 
Sukarnoo als president (Ritman 1980. pag. 149). Ook de Nederlandse biograaf van Sukarno, Lambert Giebels 
noemtt dit als zijn grote verdienste. Tijdens zijn reizen gebruikt Sukarno zijn redevoeringen tevens als instrument 
zijnn door de constitutie ingeperkte machtspositie ten opzichte van het kabinet 'op te rekken1 (Giebels 2001, pag. 
444 en 47). 
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Martinot.. De gewiekste president weet als geen ander datje uit propagandaoverwegingen de 
vertegenwoordigerss van de voormalige vijand voor je ideaal moet proberen te winnen. Beb 
zall vermoedelijk de uitnodiging voor de reis als zeer vererend hebben ervaren. Het is de enige 
grotee reis waarvan een grote fotorapportage van Bebs hand bewaard is gebleven. Het toont 
onderr meer een, vermoedelijk van een aanlegsteiger genomen, foto met een vrolijke Beb en 
tweee andere vrouwen op een bankje in een propvolle boot, vlak achter de staande, met een 
tropenhelmm uitgeruste en naar boven kijkende president. 

Bebss reisverslag wordt in vijftien afleveringen gepubliceerd in Indonesia raya." 
Mogelijkk meegesleept door het enthousiasme van de bevolking beschrijft ze in de eerste twee 
afleveringenn de "overweldigende en ontroerende ontvangst" van Sukarno, Van een paar jaar 
daarvoorr nog aanwezige afstandelijke houding ten opzichte van de president is niets meer 
over.. Beb beschrijft zelfs zorgelijk over het persoonlijk ongerief, dat de president en zijn 
vliegtuigbemanningg moeten ondergaan door de slechte organisatie van Sukarno's ontvangst in 
dee hoofdstad Ambon. 

Kritieklooss is Beb evenwel niet. Zo spreekt ze over de buitengewoon slechte 
samenwerkingg tussen ambtenaren en bestuurders op de Molukken. Hieraan liggen niet zozeer 
verschillenn tussen christenen en islamieten of politieke tegenstellingen ten grondslag, maar op 
oudee vetes en afgunst gebaseerde persoonlijke geschillen. Met enige verwondering ziet ze hoe 
voormaligee RMS-aanhangers ruim een jaar na het neerslaan van de opstand hun oude functie 
weerr uitoefenen. Kan ze dat nog begrijpen bij mensen die uit onwetendheid indertijd voor de 
RMSS hebben gekozen, een doorn in haar oog is dat Sukarno op de markt wordt rondgeleid 
doorr een felle anti-Sukamo radiopropagandist van de RMS, door haar betiteld als "een 
aanrandingg van de openbare eerbaarheid'1.4 Beb begrijpt blijkbaar niets van het Molukse 
adagium:: "Alles wordt vergeven, nooit iets vergeten". Verder maakt ze melding van door 
politiee weggehaalde spandoeken op het Noord-Molukse Ternate, waarop geklaagd wordt over 
dee stiefmoederlijke behandeling van de Molukken door Djakarta, een geluid dat volgens Beb 
ookk in andere delen van de archipel wordt gehoord. Dat is in haar ogen niet helemaal 
onbegrijpelijkk omdat de enorme reisafstanden tussen het landelijk bestuurscentrum en de 
eilandenn onvermijdelijk een grote psychologische afstand scheppen. 

Inn de volgende vijf afleveringen5 nemen de reis- en vervoersproblemen in de 
Molukkenn Beb volledig in beslag. De ervaringen van de voormalige bewoonster van Boeroe 
klinkenn volop door als ze schrijft over wat voor een betekenis de KPM-boot voor de 
geïsoleerdee eilandbewoners heeft, in het bijzonder voor de intellectuele bovenlaag. Het is 
bijnaa haar eigen hartenkreet van zo'n vijftien jaar daarvoor als ze opmerkt: "Een totaal gemis 
vann contact met mensen van gelijke ontwikkeling is het grootste probleem van de 

11 De fotorapportage bevindt zich in het familiearchief. 
"" Het hierna volgende is gebaseerd op deze reisreportage. Uitgegaan wordt van de in het Nederlands gestelde 
concepten,, aanwezig in de ON (2466). Van de vijftien Nederlandse concepten ontbreekt de veertiende 
aflevering,, twee andere afleveringen missen een pagina en van weer drie andere afleveringen ontbreekt de 
datering.. Het eerste concept is gedateerd op 4-12-1951, het laatste ongedateerd. Het laatst gedateerde 
Nederlandsee concept, aflevering dertien, is van 13-2-1952. Op de in de nalatenschap aanwezige kopieën van de 
afleveringenn in Indonesia raya, waarin de reisreportage verschijnt onder de titel 'Pulau-pulau djauh dari Pusat', 
ontbreektt op het merendeel van de kopieën de verschijningsdatum van de krant. Dat geldt ook voor de eerste 
aflevering.. Wel moet die vanwege het nummer van de krant (nr. 291) nog in 1951 zijn verschenen. De laatst 
gedateerdee aflevering, nr. veertien, is op 25-4-1952 april verschenen. Een precieze tracering van alle in 
afleveringenn in de krant is niet mogelijk geweest omdat a) in de Nationale Bibliotheek te Jakarta de jaargang 
19511 van Indonesia raya niet aanwezig is en b) de wel aanwezige microfilm van het jaar 1952 niet voor publiek 
beschikbaarr is. 
'' Eerste Nederlandse concept 4-12-1951 
"" Tweede Nederlandse concept, niet gedateerd 
'' De Nederlandse concepten 3-1.4-1, 10-1, 17-1 en 22-1-1952 



204 4 

intellectuelenn van dergelijke plaatsen".1 In nog sterkere mate geldt dit voor de vrouwen van de 
intellectuelen.. Immers het vrouwelijke deel van de eilandbevolking heeft nauwelijks enige 
opleidingg genoten, waardoor deze vrouwen geen vriendinnen van gelijke ontwikkeling 
hebben.. Wie anders kan Beb voor ogen hebben gehad dan zichzelf als ze haar betoog afrondt 
met:: "Het gebrek aan ontspanning en afwisseling en geestelijke uitwisseling van gedachten 
werktt op den duur vernietigend op de energie. Zij tast de geest aan en het lichaam, en leidt tot 
degeneratie,, tot een krampachtige gespannenheid en een nerveuze prikkelbaarheid". 
Vervolgenss krijgen de gevolgen van de, vooral door toedoen van de RMS-opstand, 
uitgedundee vloot van regeringsmotorboten aandacht. Het toch al veel slopende werk van 
bestuursambtenarenn wordt nog verder verzwaard omdat ze hun dienstreizen te voet of per 
prauww moeten afleggen. Nog erger in haar ogen is dat door het gebrek aan motorboten 
bestuursambtenarenn nauwelijks meer bezocht worden door inspecteurs, met als gevolg dat 
hunn neiging om als alleenheerser op te treden wordt aangewakkerd. Bijna tussen neus en 
lippenn door merkt Beb op dat het bestuur op de Molukken sinds het vertrek van de 
Nederlandsee ambtenaren weinig is veranderd. De Nederlanders zijn vervangen door 
Ambonnezen,, die zo mogelijk nog autoritairder optreden dan de Nederlanders. Verkiezingen 
voorr eilandenraden op de Molukken zijn, in weerwil van beloftes van regeringszijde, nog 
steedss niet gehouden. 

Vanzelfsprekendd komt het minimale niveau van de medische zorg aan de orde. De 
slechtee verbindingen maken de situatie op dit terrein alleen maar nijpender. Beb gaat in twee 
afleveringen33 in op een soortgelijke situatie in Australië. Door de uitvinding van de radio is 
daarr het fenomeen 'vliegende dokter' ontstaan, waardoor ernstig zieke patiënten snel kunnen 
wordenn behandeld. 

Gewoontegetrouww komt Beb ook weer terug op de makkelijke levenshouding van de 
Moluksee bevolking, die ze verklaart uit de eenvoudige wijze waarop kan worden voorzien in 
elementairee levensbehoeften. Hierdoor bestaat geen prikkel om door harder werken 
verbeteringg in de eigen situatie aan te brengen. Veel liever feest de Molukker dagenlang. Beb 
noemtt als voorbeeld van de Molukse gemakzucht een voorval tijdens haar verblijf een jaar 
daarvoorr op de Molukken. Zij verblijft dan een paar dagen bij Oom Heintje. Wanneer door 
eenn tropische regenbui een enorme plas water rondom het huis van Oom Heintje ontstaat, 
trektt iedereen de schoenen uit en stroopt rok en broek op. Een dag later legt de bediende 
Hermann uit eigener beweging een dam aan naar het huis waardoor niemand meer natte voeten 
krijgt.. Maar ja, zo merkt Beb op, Herman komt van een ander eiland en heeft op Java het 
nodigee geleerd. 

Naarr Bebs oordeel is de toch al weinig florissante economische staat van de Molukken 
doorr de RMS-opstand helemaal in het slop geraakt. Productie en handel hebben gedurende 
eenjaarr stilgelegen, waardoor een groot gebrek aan elementaire levensmiddelen is ontstaan. 
Eenn jaar na de opstand is het economische verkeer nog slechts gebrekkig op gang gekomen 
doordatt de militaire bezetting van de eilanden een groot beslag legt op de aanwezige 
vervoerscapaciteit. . 

Dee volgende vijf afleveringen4 zijn geheel gewijd aan de historische en actuele rol 
vann de KPM en de prauwvaart in de Molukken. Eerder gememoreerde zaken als het belang 
vann de KPM voor de vestiging van het Nederlandse bestuur in de Molukken en de kunstmatig 
hoogg gehouden vrachtprijzen, komen uitvoerig aan de orde. Bebs liefde voor water en boten 
manifesteertt zich bij uitstek bij haar beschrijving van de prauwvaart. Het is zonneklaar dat 
Bebb op dit terrein een deskundige is. Ze moet in die jaren heel wat boeken over de prauwvaart 

11 Nederlandse concept 3-1-1952 
:: Idem 
_ïï De Nederlandse concepten 17-1 en 22-1-1952 
44 De Nederlandse concepten 10-2, 14-2, 25-2, het negende en dertiende concept zijn niet gedateerd 
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hebbenn gelezen. Hoezeer de prauwen haar hebben gegrepen blijkt wel uit haar volgende 
opmerking; ; 

Wiee een keer zo'n vloot heeft zien uitzeilen vergeet het nooit meer. Jaren 
geledenn heb ik aan de verlaten kust van Noord Buru - daar kan men drie dagen 
lopenn zonder een kampong aan te treffen - een vloot van zeven grote Bugineze 
prauwenn langzaam, het stroeve rotan touwwerk krakend, overstag zien gaan om 
Tandjongg Balpit te ronden, om daarna met uitgeslagen zeilen langs de horizon 
tee schuiven, rood van zonsondergang, koers zettend naar waar het kleine eiland 
Obiligt.' ' 

Allee aspecten van de prauwvaart worden behandeld: de historische ontwikkeling, het scheeps-
enn zeerecht met betrekking tot prauwen, de ontwikkeling in de bouw van het schip en de 
motoriseringg van de prauwvaart. Beb stoort zich in hoge mate aan de beperkingen die de 
gemotoriseerdee prauwvaart door toedoen en ter bescherming van de KPM zijn opgelegd. Het 
iss voor haar onbegrijpelijk dat twee jaar na de soevereiniteitsoverdracht de prauwvaart zich 
onvoldoendee kan ontplooien, omdat die een belangrijke, zij het aanvullende, rol kan spelen in 
hett verkeer tussen de Molukse eilanden. Zij pleit ervoor de KPM het veld te laten ruimen ten 
faveuree van een nationale scheepvaartondememing, "een maatschappij die de zelfde garantie 
vann tijd en veiligheid [als de KPM] kan bieden en zich daarnaast haar nationale taak mee te 
werkenn aan het openmaken van de afgelegen en achterlijk gebleven gebieden van ons 
vaderlandd bewust is"." 

Inn de laatste aflevering geeft Beb een soort slotbeschouwing op de actuele politieke 
situatiee in de Molukken. Zij constateert het gemak waarmee de bevolking haar loyaliteit de 
afgelopenn paar jaar heeft verlegd van de RMS naar de Republiek. De Ambonese elite doet dat 
mett een bijzondere gave tot welsprekendheid. Vroeger werd het verbale vermogen van de 
Molukkerr aangewend voor het declameren van bijbelteksten, tegenwoordig voor het reciteren 
vann nationalistische slogans, Beb ziet het met enige zorg aan. Naar haar oordeel is de eerste 
prioriteitt de bevolking een goede politieke opvoeding te geven, waarin het hoe en waarom van 
dee regeringspolitiek duidelijk wordt gemaakt. Bijna aan het eind gekomen overziet ze de 
presidentiëlee reis als volgt: 

Hett bezoek van de President was een uitstekende vorm van penerangan 
[politiekee opvoeding]. De komst van Bung Karno was een bewijs dat er een 
streepp onder het RMS verleden gezet is. Het enthousiasme van de gewone man 
wass oprecht. Het slaan der bedugs [trommen] en het luiden van de klokken was 
vann hun kant het bewijs hoe men de allerhoogste tot getuigenis, de nieuwe tijd 
accepterenn wilde. Nu dit bezoek voorbij is verwacht men veranderingen, die 
zullenn bewijzen dat het beter is in een vrije staat te leven dan onder een 
koloniaall regime.3 

Heell opmerkelijk is dat Sukamo na afloop van de rondreis door de Molukken Beb en haar 
collegaa Herawatah Diah uitnodigt met hem een vakantie door te brengen op Bali. Als enigen 
uitt het begeleidende gezelschap van de president valt de beide vrouwen deze eer te beurt. 
Smakelijkk vertelt Beb in 1982 tijdens een bezoek aan Indonesië" hoe zij de voortdurend hevig 

11 Nederlandse concept 29-2-1952 
:: Nederlandse concept 29-2-1952 
33 Laatste Nederlandse concept, niet gedateerd 
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transpirerendee Sukarno met een doek hel hoofd afveegt, waarna Herawatah hem voorziet van 
eenn lekker odeurtje.' 

Bebb stelt Nederland ook op de hoogte van Sukarno's bezoek aan de Molukken. Eind 
januari,, wanneer Beb nog volop bezig is met de afronding van de artikelen voor Indonesia 
raya,raya, verschijnt van haar hand het artikel 'Met klokgelui ontvangen' in De vlam. Zij is hierin 
mogelijkk nog positiever over Sukarno's bezoek. Ze prijst de Republiek voor haar 
vergevingsgezindee politiek in Indonesië, waarmee "het Ambonese volk opnieuw [wordt] 
opgenomenn in de grote gemeenschap van Indonesische volkeren. Het gebeurde is vergeten en 
vergeven".. Naar haar oordeel hebben de Molukken Sukarno met oprechte vreugde 
ontvangen.. Geen Nederlandse gezagdrager is ooit de ontvangst met klokgelui in de kerken en 
dee grote trommen van de moskeeën ten deel gevallen. Het Ambonese volk heeft weer hoop. Is 
Bebss uitgesproken positieve toonzetting in haar artikel in De vlam werkelijk gemeend of 
bedoeldd om de Nederlandse critici van Sukarno de wind uit de zeilen te nemen? Of sterker 
misschien,, er op gericht haar Nederlandse publiek te provoceren? 

StuderendeStuderende kinderen in Nederland3 

Bebb heeft in 1952 niet alleen reisbeslommeringen aan haar hoofd. Haar kinderen worden 
ouderr en stippelen hun toekomst uit. Bij Hans gaat dat niet zonder problemen. In september 
19500 stapt hij over van de HBS naar de Technische School in Djakarta omdat hij zich met zijn 
technischee knobbel minder thuis voelt in het algemeen vormend onderwijs op de HBS. Op 
zijnn nieuwe school zitten vrijwel alleen Indonesische jongens en het onderwijs wordt in het 
Indonesischh gegeven. Aanvankelijk gaat het goed en wordt hij bevorderd naar de tweede klas. 
Vanwegee fricties tussen Hans en zijn medeleerlingen adviseert de schoolleiding in dat 
schooljaarr Beb en Femand hun zoon naar een Nederlandse school met Nederlandse jongens te 
sturen.. De goede huisvriend Rob Nieuwenhuys {'oom') ziet aankomen dat het met de 
schooll carrière van Hans niet goed zal gaan als hij in Indonesië blijft. Door zijn bemiddeling 
magg Hans zijn school afmaken in Nederland, wel onder twee voorwaarden van Beb; hij moet 
zelff voor zijn overtocht zorgen en in Nederland moet hij domicilie kiezen bij Bebs zuster Doll 
inn Driebergen. Met de eerste voorwaarde heeft Hans weinig moeite. Al eerder heeft hij blijk 
gegevenn van grote zelfstandigheid. Als zijn ouders in de weekends in hun buitenhuisje 
verblijven,, heeft hij zonder hun medeweten een herstelwerkplaats voor rijwielen aan huis. De 
nodigee klandizie verwerft hij door een advertentie in een Bataviaas dagblad. Zijn klanten 
biedenn hem soms ook één of meerdere dagen onderdak als Bebs strenge opvoedingspraktijk 
Hanss teveel wordt. Hij is enkele maanden bezig zijn overtocht te regelen en vertrekt in 
septemberr 1952 met een Italiaans schip naar Nederland. In november 1952 start hij zijn 
opleidingg aan de Middelbare Technische School te Utrecht. Vier jaar later, in juni 1956, haalt 
hijj zijn diploma, met de hakken over de sloot. De theoretische kant van de opleiding is een 
crimee voor hem, maar voor praktische vakken als construct ietekenen heeft hij uitmuntende 
cijfers.. Na ampel beraad besluit de examencommissie hem het diploma uit te reiken omdat hij 
dee naam van de school niet te schande zal maken. 

Ruu is een volstrekt andere jongen. Hij doorloopt een probleemloze schoolcanïère. Na 
hett behalen van het HBS-diploma gaat hij diergeneeskunde studeren aan de Universiteit van 
Indonesië.. In 1955 gaat hij naar Holland om deze studie voort te zetten in Utrecht. 

11 Interview Beb Vuijk Tempo 27-2-1982 (interviewer onbekend: het interview vindt plaats in de rubriek Tamu 
Kitaa (Onze gast). 
~~ Beb Vuijk 'Met klokgelui ontvangen' De vlam 26-1-1952. Volgens Ernst Utrecht is Sukarno door zijn 
vergevingsgezindee en ruimhartige opstelling ten opzichte van het opstandige eiland tot zijn dood in Ï970 een 
zeerr gewaardeerde figuur op de Molukken gebleven (Utrecht 1971, pag. 40-43) 

Hell navolgende hoofdstuk is ontleend aan Ten Dam 1997, pag. 261-263 
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8.8. MAGERE JAREN 
(1952-1961) (1952-1961) 

GenegenheidGenegenheid is verraad 

Bebss reisreportage over de Molukken is voorlopig haar laatste grote pennenvrucht. Na 1952 
zall ze weinig publiceren. Een poging een 'echte' roman te schrijven mislukt. De roman moet 
GenegenheidGenegenheid is verraad gaan heten. In decemberl 952 verschijnen onder die titel de eerste 
tweee hoofdstukken in Oriëntatie. Driejaar later wordt dit deel gepubliceerd in het 
Indonesischee tijdschrift Konfrontasi) Na Bebs terugkomst in Nederland verschijnt in 1959 
eenn derde hoofdstuk onder de titel 'Koppen hebben gezichten' in Tirade. In de onverwerkte 
nalatenschapp bevinden zich nog de manuscripten voor de hoofdstukken vier en vijf, waarvan 
hell vierde ('Ze waren tam als poezen') in 1992 verschijnt in het ter gelegenheid van de 
boekenweekk eenmalig uitgegeven blad Nusantara, voorzien van een begeleidend artikel van 
Keess Snoek.2 

Dee twee mannelijke hoofdfiguren in de gepubliceerde hoofdstukken zijn de 
Nederlandsee ikfiguur Bert en de Indonesische Hartono. Met Bert heeft Beb in belangrijke 
matee zichzelf gestalte gegeven. Zij geeft hiervoor al een aanwijzing op de eerste pagina, waar 
hijj wordt geïntroduceerd als een journalist die begin 1940 een halfjaar werkzaam is als 
redacteurr kunst en letteren bij het Bataviaasch nieuwsblad, dezelfde functie die Beb bij deze 
krantt heeft vervuld. Voor Hartono heeft de door Beb zo gewaardeerde Soejitno 
Mangoenkoesomoo model gestaan. De laatste is in 1947 op 37-jarige leeftijd aan tbc overleden. 
Bertt vertelt in retrospectief zijn verhouding tot Hartono. Pas aangekomen uit Holland ontmoet 
hijj Hartono voor het eerst tijdens een excursie van journalisten naar de Bata-fabrieken. Hij 
verbaastt zich er over dat de Hollandse en Indonesische journalisten een apart gezelschap 
blijvenn vormen tijdens de excursie, in de ogen van een fel anti-nationalistische collega
journalistt echter de normaalste zaak van de wereld. Bert doorgrondt de koloniale 
verhoudingenn evenwel nog niet. Als verklaring geeft hij: "Ik ben van liberale huize en was 
toentertijdd politiek niet geïnteresseerd".3 Bert en Hartono gaan een aantal malen bij elkaar op 
bezoek.. Vanwege Hartono's nationalistische sympathieën worden deze ontmoetingen op de 
redactiee van Berts krant niet geapprecieerd. Hartono wordt door Bert geschetst als een sobere, 
bijnaa ascetisch levende man, in het bezit van een groot aantal boeken. Niet alleen 
economischee en juridische boeken in verband met de studie die Hartono volgt naast zijn werk 
alss journalist, maar ook veel literaire werken. Hij leest alleen westerse literatuur, met 
Marsmann als zijn favoriet. De Javaanse cultuur ervaart hij als een knellende band, die de 
emancipatiee van hem en zijn volk belemmeren. Wanneer Hartono over politiek spreekt, 
gebeurtt dat met een felheid die niet past bij zijn zachtaardige karakter. Zijn beminnelijkheid 
leidtt ertoe dat hij een vriendelijke bejegening ondervindt door de politie als hij wordt 
opgepaktt voor een niet door hemzelf, maar wel onder zijn verantwoordelijkheid verschenen 
nationalistischh artikel. Als gevolg van de voorkomende behandeling noemt Hartono de naam 
vann de schrijver van het artikel: de genegenheid leidt tot verraad. Deze levensles heeft 
Hartono,, zo vertelt hij Bert, in zijn adolescent!ejaren al eerder opgedaan in de, door een 
gemeenschappelijkee liefde voor literatuur en poëzie ontstane, vriendschap met een Hollandse 
jongenn op de HBS in Semarang.4 Wanneer zij samen een keer poëzie lezen, vergeet hij een 

11 'Persahabatan adalah pengchianatan (sebuah fragmen)' Konfrontasi (8, 1955), pag, 34-47 
22 Dit blad verschijnt in verband met het thema 'Indië1 van de boekenweek in J 992. De naam verwijst naar het 
literair-cultureell tijdschrift dat Du Perron heeft willen uitgeven in de kolonie, maar welke poging niet is 
geslaagd. . 
?? Beb Vuijk 'Genegenheid is verraad (een fragment)' Oriëntatie (45. 1952). pag. 525 
44 Is het toeval dat Bebs vriend Rob Nieuwenhuys aan deze HBS leraar Nederlands is? 
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huiswerkafspraakk mei zijn Indonesische vriend, die hierdoor blijft zitten. Ondanks het verwijt 
vann verraad heeft hij geen spijt van zijn vriendschap met de Hollandse jongen. Door deze 
Hollandsee vriend "heb ik geleerd mij vrij te voelen, mijn eigen mening te durven zeggen 
[.. .. ] critisch leren denken en een eigen mening leren formuleren".1 Hoe ongemakkelijk 
Hartonoo zich in zijn situatie voelt, blijkt wanneer Bert bij hem op bezoek is en Indonesische 
kennissenn langskomen. Door Berts aanwezigheid stellen de gasten zich zwijgzaam op. De 
enigee in het gezelschap die zich ongedwongen en natuurlijk gedraagt is Hartono's vrouw. Op 
wegg naar zijn hotel vindt Bert een verklaring voor de situatie; "We werkten en leefden elk in 
onzee eigen wereld die onzichtbaar gescheiden was".2 Terug in het hotel nodigt hij een fel 
antinationalistischee collega uit voor een borrel. Tijdens een discussie over de actuele politieke 
situatie33 schroomt de laatste niet te pleiten voor het letterlijk een kopje kleiner te maken van 
belangrijkee nationalisten om "te voorkomen dat miljoenen koppen in verwarring raken", voor 
Bertt aanleiding te denken: "Koppen zijn voor hem dingen [. . . ] dingen die je kunt 
vernietigenn als het nuttig uitkomt".4 

Inn het vierde na Bebs dood gepubliceerde fragment 'Ze waren zo tam als poezen1 

bezoektt Bert de chirurg Kastein in diens villa even buiten Soekaboemi. Volgens Snoek is de 
figuurr Kastein geïnspireerd op een Joodse arts, die Beb en de dichter Resink samen in 1940 
hebbenn bezocht. In het gesprek tussen Bert en Kastein komen Bebs stokpaardjes van voor de 
oorlogg naar voren. De figuur wordt geschetst als een kosmopoliet en erudiet, met een grote en 
verfijndee boekenverzameling. Is het gesprek weinig bijzonder, dat geldt niet voor de schets 
vann de omgeving van Kasteins huis. Deze voor Beb zo bekende omgeving wordt prachtig 
geschilderd.. In het laatste nooit gepubliceerde fragment maakt Bert gebruik van Kasteins 
aanbodd te logeren in zijn villa tijdens zijn bezoek aan Nederland. Bert gaat er naar toe met 
Hartonoo en zijn vrouw. Bij aankomst draagt Bert de koffer van de vrouw, wat de blanke 
buurkinderenn de sneer ontlokt: "Hij draagt de koffer van zijn baboe".6 

Mett de verhouding tussen de hoofdpersonen Bert en Hartono heeft Beb de in de 
kolonialee realiteit opgesloten raciale barrière tussen Nederlanders en Indonesiërs willen 
schetsen.. Als iemand de grens probeert te overschrijden, stuit hij op zijn eigen omgeving: de 
genegenheidd voor de andere partij is verraad in de ogen van de eigen groep. Beb scherpt deze 
paradoxx nog aan met haar suggestie dat emotionele betrokkenheid op de andere partij geen 
vereenzelvigingg kan betekenen, omdat men geworteld blijft in de eigen sociale en culturele 
achtergrond.. Met andere woorden, een volstrekt vrije relatie tussen een Nederlander en 
Indonesiërr is niet mogelijk. 

Bijj het schrijven van de hoofdstukken in het boek zal ze vermoedelijk niet alleen 
Mangoenkoesmo'ss ervaring in zijn vriendschap met Nederlanders voor ogen hebben gehad, 
maarr evenzeer haar eigen situatie. Hoezeer is zij immers niet door landgenoten verguisd om 
haarr principiële keuze voor de Indonesische vrijheidsstrijd. Eerder is al aangehaald hoe het 
conflictt tussen Indonesiërs en Nederlanders haar emotioneel heeft geraakt vanwege haar 
vriendschappenn in beide kampen.7 

Zouu de roman een geslaagd product zijn geworden? De gepubliceerde hoofdstukken 
lijkenn geen gunstig voorteken. Te zeer vormen de ontmoetingen tussen Hartono en Bert het 
centralee gegeven. Door sterk politiek ingekleurde gesprekken tussen beiden treedt de 
verklaring,, en niet de verbeelding, op de voorgrond. Alles wordt ook te expliciet en te 

11 Beb Vuijk 'Genegenheid is verraad, een fragment' Oriëntatie (45. 1952), pag. 533 
"" Beb Vuijk 'Koppen hebben gezichten' Tirade 3 (1959). pag. 83 
11 Zelfs toenmalige schaarse socialisten in Nederlands-Indië als Kramer, Stokvis en de al eerder vermelde Koen 
wordenn in de discussie genoemd. 
44 Beb Vuijk 'Koppen hebben gezichten' Tirade 3 (1959), pag. 84. 
~~ Snoek Nusantara maart 1992. pag. 30 
66 Deel V manuscript Genegenheid is verraad, ON (doos 2464) 

Ziee het hoofdstuk 'Journaliste en redactrice* 



209 9 

eendimensionaall geduid. Beb stuit wederom op haar beperkingen om psychologische diepte te 
gevenn aan de figuren in haar romans. Waarschijnlijk is mede hierdoor het boek in het 
beginstadiumm blijven steken, hoewel ze in 1969 nog opmerkt eraan te werken. In dit verband 
lijktt de opvatting van Snoek dat Genegenheid is verraadeen Nederlandse tegenhanger van 
HetHet menselijk tekort van André Malraux had kunnen zijn, van weinig realiteitszin te 
getuigen.2 2 

Nadatt Beb de eerste twee hoofdstukken in Oriëntatie heeft gepubliceerd, vraagt ze in 
maartt 1953 de uitgever Geert van Oorschot of hij belangstelling heeft om de op handen zijnde 
romann uit te geven.3 Tot dan toe staat zij onder contract bij de uitgever De Haan, die haar, zo 
merktt ze op, altijd fatsoenlijk heeft behandeld. De door Beb als aartsconservatief aangemerkte 
uitgeverr vreest echter haar nieuwe roman niet te kunnen uitgeven in verband met de "anti-
Nederlandsee stemming" in het boek.4 Zij geeft er zelf ook de voorkeur aan haar nieuwe boek 
bijj een progressieve uitgever onder te brengen. Als Van Oorschot de eerste twee 
hoofdstukkenn in Oriëntatie heeft gelezen, raakt hij enthousiast en vraagt of haar roman het 
najaarr kan worden uitgegeven. Weliswaar wil men, zo zegt deze uitgever, in Holland weinig 
meerr horen over wat in Indonesië is gebeurd, maar "een roman heeft soms een dwingende 
kracht".55 In een volgende brief van Beb geeft deze te kennen dat ze het zo druk heeft dal het 
boekk niet voor het einde van het jaar af is. Van Oorschots serieuze belangstelling blijkt later 
nogmaals.. Als Beb enkele maanden niets van zich Iaat horen, stuurt hij een herinnering met de 
vraagg hoe het staat met het boek, mede in verband met de planning van de voorjaarsboeken 
vann het jaar daarop. Beb antwoordt niet meer.6 

EenEen druk niet-literair bestaan 

Bebss worsteling met de aard van het onderwerp in Genegenheid is verraad lijkt niet de enige 
redenn voor het nooit voltooien van het boek. Ook andere omstandigheden hebben een rol te 
hebbenn gespeeld: ze heeft een druk en gespannen leven. In een brief aan Van Oorschot vertelt 
ze:: "Mijn journalistieke en critische arbeid neemt mij veel tijd en het leven op Djakarta, 
overbevolktt [. . . ] is uitputtend druk".7 In de brief merkt ze tevens op dat ze met 26 andere 
mensenn in een huis woont, een gevolg van de grote huisvestingsnood in de stad. Als 
verontschuldigingg voor het lang laten liggen van een antwoordbrief aan Van Oorschot noemt 
Bebb haar reis in Oost-Java en, zo voegt ze er aan toe, "voor wie zich hier te lande interesseert 
iss het leven soms uitputtend opwindend en het schrijven van een roman vraagt een stevige 

11 Interview Beb Vuijk door Martin Hartkamp Nieuwe Rotterdamse courant 29-11-1969 
-- Snoek 'Een nagelaten fragment' Nusantara maart 1992, pag. 30 

Hett volgende is gebaseerd op de brieven van Beb Vuijk aan G. van Oorschot, respectievelijk Uitgeverij Van 
Oorschott van 20-3, 14-4- en 22-9-1953 en 6-1-1954, allen uit Djakarta alsmede de brieven van G. van Oorschot 
respectievelijkk Uitgeverij Van Oorschot aan Beb Vuijk 1-4, 2-4, 20-4, 21-7, 21-9 en 27-11-1953. 

Brieff Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Djakarta 14-4-1953) 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 2-4-1953) 
Enigee jaren later krijgt de correspondentie tussen Beb Vuijk en Van Oorschot over Genegenheid is verraad nog 

eenn vervolg. Wanneer Beb in 1958 in Nederland terugkeert, krijgt ze goede contacten met de uitgeverij Querido, 
diee bereid is haar hele werk uit te geven in Nederland. Tot dit werk moet ook Genegenheid is verraad gaan 
behoren.. Beb gaat hierop in, hoewel ze wel voelt dat haar toezegging niet helemaal in de haak is vanwege haar 
vijfjaarr daarvoor gedane belofte aan Van Oorschot. Ze schrijft een soort 'excuus-briefje' aan Van Oorschot, 
waarinn ze zelfs opmerkt dat ze Van Oorschot meer vertrouwt dan de directeur van Querido, Alice von Eugen-van 
Nahuys.. In de brief komt ook de aap uit de mouw voorde switch die Beb maakt: ze heeft de brief van Querido 
gebruiktt om een visum voor Nederland te krijgen (zie voor de toelating van Beb tot Nederland en haar 
gelijkertijdd spelende uitgeversperikelen respectievelijk de hoofdstukken 'Ongewenst vreemdeling in Holland' en 
'Geruchtt en geweld'). Van Oorschot reageert kortaf en geïrriteerd op Bebs brief met verwijzing naar haar 
eerderee beloften (respectievelijk Brief Beb Vuijk aan G. van Oorschol (Amsterdam 30-3-1959) en brief G. van 
Oorschott aan Beb Vuijk (Amsterdam 1-4-1959)). 

Brieff Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Djakarta 14-4-1953) 
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concentratie".. In haar in 1958 voor de radio uitgesproken zelfportret gebruikt ze woorden 
vann dezelfde strekking: "De periode na de onafhankelijkheid in Djakarta was zo opwindend 
enn verwarrend dat ik geen tijd had voor scheppend werk"." 

Hett leven in het Indonesië van na de onafhankelijkheid is met name aan het politieke 
frontfront nogal roerig. De voormalige vrijheidsstrijders proberen met vallen en opstaan een 
bestuursapparaatt op te bouwen in een land dat jarenlang te leiden heeft gehad van chaos en 
armoede.. De politieke situatie is voortdurend aan verandering onderhevig. Onder Sukarno 
volgenn de kabinetten elkaar snel op, vaak in wisselende combinaties. Wel tekent zich 
geleidelijkk een verschuiving naar links af. Sukarno zelf profileert zich steeds meer en neemt 
radicaleree standpunten in ten opzichte van het Westen. 

Dee politieke ontwikkelingen gaan niet aan Beb voorbij. Dat blijkt uit een tweetal 
artikelenn medio 1955 in Indonesia raya, de krant waarvoor ze, naar eigen zeggen, verder 
boekrecensiess verzorgt.3 De titel van de artikelen, 'Vacantie, maar niet zonder politiek', dekt 
volledigg de lading.4 Tijdens een uitje van enkele dagen naar Midden-Java wordt ze 
geconfronteerdd met de verkiezingsstrijd voor het parlement, de eerste na de 
onafhankelijkheid.. Bezorgd constateert ze dat de meeste politieke partijen het platteland van 
Javaa links laten liggen, van welk verzuim de communistische partij (PKI) dankbaar gebruik 
maakt.. Door de enorme armoede op het platteland vinden de communisten een prima 
voedingsbodemm voor hun ideeën. Naar Bebs oordeel is in de ellendige situatie op het 
plattelandd van Midden-Java sinds de Japanse bezetting niet veel veranderd. Ze ziet stervende 
mensenn op de trappen van de markt van Semarang: "In een centrum van overvloed stierven zij 
doorr gebrek, in een vrij en door onze eigen mensen geregeerd land".5 Een paar dagen later 
ziett ze in een kampong bij Ambawara dat alle bewoners tegen betaling hun huizen hebben 
opgesierdd met PKI-symbolen, zonder enig benul te hebben van waar deze partij voor staat, In 
dee kampongs heeft de PKI goed betaalde professionals in dienst die bij het propaganda voeren 
zorgvuldigg hun ideologie camoufleren. De communisten trekken zelfs een pseudo-religieus 
kleedd aan om de islamitische bevolking te paaien. 

Wederomm is Bebs kritiek in de artikelen op de regering opmerkelijk gematigd. Nog 
steedss om de jonge regering het voordeel van de twijfel te geven? Of wordt Beb zich in 
toenemendee mate bewust van haar precaire positie in de Indonesische samenleving? Ze is 
weliswaarr Indonesisch staatsburger geworden, maar ze heeft wel een Nederlandse én Indo-
europesee afkomst. Na de onafhankelijkheid is de stemming snel vijandiger geworden ten 
aanzienn van Nederland en Indo-europeanen die voor de Indonesische nationaliteit hebben 
gekozen.. Bezien vanuit Indonesisch oogpunt niet geheel onbegrijpelijk vanwege de 
gebeurtenissenn die ten tijde van de soevereiniteitsoverdracht plaatsvinden. Direct na de 
onafhankelijkheidd trekt de beruchte kapitein Westerling - de slachtoffers van zijn acties op 
Celebess worden in de jaren vijftig jaarlijks met ceremonieel vertoon herdacht in Indonesië -
mett een paar duizend man op naar Bandung om de Republiek ten val te brengen. Weliswaar 
heeftt de actie iets van een operette, maar er sneuvelen wel 79 Indonesische militairen bij. 
Voorr Indonesiërs wordt Westerling de verpersoonlijking van het eeuwenlange onrecht en de 

'' Brief Beb Vuijk aan G. Van Oorschot (Djakarta 22-9-1953) 
** 'Boekenwijsheid: Gesproken autobiografie door Bep Vuyk' VARA 25-10-1958 
33 En de hierna nog aan de orde komende Brief Beb Vuijk aan de Harvard Summer School (Djakarta 1-3-1955) 
merktt ze op dat ze recenseert voor Indonesia raya. Van deze recensies zijn, in tegenstelling tot haar 
reisreportagess voor de krant, geen concepten of kopieën bewaard gebleven in de ON. Omdat de jaargangen 1952 
t/mm 1958 van Indonesia raya ook niet beschikbaar zijn in Nederlandse bibliotheken, blijven de recensies in de 
biografiee buiten beschouwing. 
44 Het betreft een tweetal artikelen, waarvan de Nederlandse concepten zich in de ON bevinden, gedateerd 2-6 en 
5-6-1955. . 
55 Nederlandse concept 'Vacantie. maar niet zonder politiek' 2-6-1955 
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willekeurr hun aangedaan.1 Kwaad bloed zet eveneens de betrokkenheid van voormalige 
Nederlandsee en Indo-europese KNIL-militairen bij de afscheidingsbewegingen op Celebes en 
dee Zuid-Molukken. Deze acties hebben onmiskenbaar hun effect op de houding ten opzichte 
vann Nederlandse aanwezigheid in Indonesië." 

Maarr er bestaan nog andere redenen voor een anti-Nederlandse stemming. Nederland 
heeftt bij de onderhandelingen over de Indonesische soevereiniteit verregaande handhaving 
vann de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven bedongen, waardoor na de 
onafhankelijkheidd de economische invloed van de voormalige kolonisator groot blijft, tot niet 
geringee woede van belangrijke delen van de Indonesische politici.3 Dan is er de kwestie 
Nieuw-Guinea.. Nederland en Indonesië stellen zich beiden onverzoenlijk op in dit geschil. 
Voorr Sukarno is het verkrijgen van dit laatste restje koloniale Nederland bijna een roeping. 
Vrijwell onmiddellijk na de soevereiniteitsoverdracht verkondigt hij in zijn nieuwjaarsrede van 
19500 dat Nieuw-Guinea nog dat jaar bij Indonesië zal horen.4 In de daaropvolgende jaren 
houdtt hij in zijn redevoeringen niet op Nederland fel aan te vallen over deze kwestie, 
waarmeee de bij de bevolking zeer populaire president het anti-Nederlandse sentiment verder 
aanwakkert.. In 1955 en de eerste helft van 1956 culmineert de vijandige stemming in een 
showprocess tegen twee van spionage verdachte Nederlanders, L.N.H, Jungschlager en H.CJ. 
G.. Schmidt.5 De Sukarno- en links-georiënteerde pers besteedt er uitgebreid aandacht aan 
zonderr het al te nauw te nemen met de waarheid. Eén van de weinige kranten die probeert de 
schijnvertoningg van dit proces door te prikken is Bebs krant Indonesia raya. Binnen de 
Indonesischee pers ontpopt deze krant zich na de onafhankelijkheid in toenemende mate als de 
belangrijkstee criticaster van Sukarno, reden voor de regering om de hoofdredacteur Mochtar 
Lubiss in 1956 gevangen te zetten.7 Vermoedelijk heeft het slechte imago van de krant bij de 
regeringg zijn afstraling gehad op Beb. 

Heeftt Beb waarschijnlijk door de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen te 
weinigg rust om zich aan échte literaire arbeid te zetten, voor aanpalende activiteiten als 
redactiewerkk vindt ze voldoende tijd. Ten tijde van het verschijnen van de eerste 
hoofdstukkenn van Genegenheid is verraad'm 1952 vormt ze met R. F. Beerling de redactie 
vann Oriëntatie. Het tijdschrift leidt een in financieel opzicht kommervol bestaan door het 
wegvallenn van naar Nederland vertrokken abonnees, alsmede door verlies van het door de 
Rijksvoorlichtingsdienstt afgenomen vaste aantal exemplaren. Samen met Beerling is ze de 
testamentairr executeur van het tijdschrift. In januari 1954, eenjaar later dan de bedoeling, 
verschijntt nummer 46, het laatste nummer van het blad. In 1953 verzorgt ze met Mochtar 
Lubiss en S. Mundingrani de redactie van een bundel met in het Indonesisch vertaalde verhalen 
vann Chinese schrijvers, getiteld Tjerita-tjerita tiongkok. Beb schrijft tevens de uitgebreide 
inleidingg op de uitgave, waarvan vier verhalen eerder zijn verschenen in Oriëntatie. Bebs 
interessee in oosterse literatuur zal later nogmaals blijken uit haar artikelen over Japanse 
schrijvers,, die mede hun oorsprong vinden in een bezoek aan het land van de rijzende zon. 

Inn hetzelfde jaar dat Oriëntatie ter ziele gaat, treedt Beb toe tot de redactie van het pas 
opgerichtee Indonesische tijdschrift Konfrontasi. Het werk doet ze er met twee oude bekenden, 
Takdirr Alisjahbana en Hazil Tanzil. Verder maakt Baharudin deel uil van de redactie. De 

11 Teeuw 1956, pag. 18 
-- Beynon 1956, pag. 11-15 
'' Teeuw 1956. pag. 9 
44 Giebels 2001, pag. 79 
55 Idem, pag. 93. Voor een uitgebreide beschrijving van dit proces en de achtergronden ervan zij verwezen naar 
hett boek Nederland staat terecht in Indonesië van de ten tijde van het proces in Indonesië verblijvende 
\\ 'o Iks krant -journalist H.C. Beynon. 
66 Zie Beynon 1956. pag. 58-89 

Brieff Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Amsterdam 31-7-1959) 
Ziee hoofdstuk lDe reis naar het congres van de PEN' 
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tweee eerstgenoemde redactieleden en de naam geven de positie van het blad al aan: het is 
tijdschriftt van Sjahrir-aanhangers. 'Konfrontasi' is een sleutelbegrip in Sjahrirs ideologie: 
doorr een confrontatie van het beste in het westerse en oosterse denken (lees; Nederlandse en 
Indonesischee cultuur] ontstaat een samengesteld ideeëngoed, dat voor alle volkeren het meest 
vruchtbaarr is. Later, wanneer Beb in Nederland is teruggekeerd, geeft zij in Vrij  Nederland 
eenn sfeerbeeld van haar werk bij Konfrontasi} Alishabana wordt geschetst als een drijvende 
krachtt achter het blad, een handige en zakelijke workaholic die twintig uur per dag werkt, 
bijnaa evenveel als zijn goede vriend Mochtar Lubis. De kwalificaties aan het adres van de 
schrijver,, dichter, essayist en uitgever Takdir Alishabana zijn niet gering: "Een van de 
boeiendstee figuren van de Indonesische intelligentsia [ . . . ] . Actief, energiek en 
onvoorstelbaarr veelzijdig was hij een typische renaissance-figuur'V Door zijn rechtlijnige 
keuzee voor het Westen is Alishabana een omstreden man "in een samenleving die haar ideaal 
vindtt in het compromis1'.3 Beb vertelt hoe aan Konfrontasi een studieclub is verbonden die 
elkee maand een cultureel-politiek onderwerp bij de kop pakt. De neerslag van de discussies in 
dee studieclub wordt vervolgens in het blad gepubliceerd. Beb is redactiesecretaresse, een niet 
zoo dankbare taak want "het was niet gemakkelijk iedere maand een andere spreker te strikken 
omm de inleiding te houden".4 Enkele malen per jaar nodigt Alishabana op zijn riante, met 
eigenn kracht verbouwde, buitenhuis bij Puntjak Indonesiërs en buitenlanders uit om te 
discussiërenn over een bepaalde kwestie.5 De discussies duren meestal tot diep in de nacht, 
waarnaa de volgende morgen in het ijskoude water van het zwembad wordt gezwommen. 
'ss Middags wordt luierend nagepraat in kleine groepjes op het gazon en worden informele 
contactenn gelegd. Volgens Beb heerst er, ondanks de soms zeer felle discussies, "een 
ontspannendee sfeer van vriendschap en landelijkheid".6 

Bebb blijft tot na haar terugkeer naar Nederland lid van de redactie van Konfrontasi. Ze 
schrijftt ook een aantal bijdragen voor het tijdschrift, in de periode 1954-1959 totaal vijf. 
Voorr de twee eerste artikelen heeft ze weinig moeite behoeven te doen. Het betreft de 
Indonesischee vertalingen van eerder werk in Oriëntatie: het verhaal 'Avontuur als vacantie' 
enn de voorpublicatie 'Genegenheid is verraad (een fragment)'. De overige artikelen hebben 
eenn nogal divers karakter. Twee artikelen hebben betrekking op Duitsland. In 1957 schrijft ze 
eenn recensie van een boek over de studentenverzetsgroep 'Witte Roos' in Hitler-Duitsland. 
Tweee jaar later, als zij al weer in Nederland woont, doet ze verslag van haar bezoek aan het 
voor-- en naoorlogse Duitsland (respectievelijk in 1927 en 1958) en de verschillen die zij in 
dall land in die jaren aantreft. Het zijn aardige maar geen bijzondere artikelen. Uit wat ze 
schrijftt over Duitsland blijkt wederom haar oprechte en hartgrondige afkeer van het Hitler-
rcgime. . 

11 Beb Vuijk 'Weekeinde met Richard Wright' Vhi Nederland 19-11 en 26-11-1960 (zie ook hoofdstuk 
'Nederlandsee doorstart') 
22 Beb Vuijk 'Weekeinde met Richard Wright' Vrij  Nederland 19-11-1960 
Mdem m 
44 Idem 
55 Van deze bijeenkomsten maakt Beb ook melding in haar 1981 verschenen artikel over de communistische 
schrijverr Parmoedya Ananta Toer, 'De organisatie rond Toer niet vrij van schuld' De volkskrant 29-10-1981 (zie 
hett hoofdstuk 'De laatste maal Indonesië') 
"" Beb Vuijk 'Weekeinde met Richard Wright' Vrij  Nederland 19-11-1960 

Hett betreft de artikelen 'Avontur sebagai Istirahat' (3. 1954), pag. 2-13, 'Persahabatan adalah pengchianatan' 
(8,, 1955). pag. 34-47. Mawarputih: Untuk Mochtar Lubis' (16. 1956), pag. 3-7, 'Symposion Sasteradar 
Kongress P.E.N.' (21. 1957), pag. 1-7 en 'Pertemuan kembati di Djerman' (29, 1959), pag. 2-6. Voorts wordt ze 
inn Konfrontasi, tezamen met een groot aantal andere kunstenaars, door B.Yzerdraat geïnterviewd over Bert 
Haanstra'ss film van de Javaanse danser Jodjanain in zijn artikel 'Tari Jodjana'0 1. 1956), pag. 5-16. Beb geeft in 
datt vraaggesprek een, naar Javaanse begrippen, ongekend hard oordeel over de film. Ze kwalificeert de film als 
kitschh en stompzinnig. 
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Naastt schrijven en redactioneel werk pakt Beb een andere voormalige activiteit op, het 
houdenn van radiolezingen.' Door de radio moet ze ook in hel onafhankelijke Indonesië een 
vrijj bekende naam zijn. Ze bespreekt boeken die handelen over Indonesië, onder meer De 
eilandeneilanden van Alberts, Op de grens van Walraven en Multatuli's werk. 

Opp bestuurlijk gebied is Beb actief als lid van het PEN-bestuur Indonesië.2 In die 
hoedanigheidd bezoekt ze in 1957 het jaarlijkse internationale congres van de 
schrijverss vereniging in Japan. Ze maakt de reis met haar medebestuursleden Takdir 
Alisjahbanaa en Anas Ma'ruf. Het brengt haar in contact met het land waarmee ze al in haar 
vroegstee jeugd, via door haar grootvader op zijn reizen verzamelde rekwisieten, kennis heeft 
gemaakt. . 

Voorr haar vertrek naar Japan staan er nog twee andere reizen op het programma. Eén 
daarvann gaat tot haar grote verdriet niet door. Beb meldt zich begin 1955 aan voor een 
internationaall seminar Letterkunde aan de Harvard University. In het door haar overgelegde 
curriculumm vitae probeert ze te imponeren met onder meer de mededeling dat ze 'managing 
editor'' van Konfrontasi is, een wel wat andere functie dan redactiesecretaresse, die Beb noemt 
inn haar artikel in Vrij  Nederland. Tevergeefs, want Beb behoort niet tot de 40 deelnemers die 
uitt de totaal 500 aanmeldingen zijn geselecteerd. Bij wijze van troost deelt de 
ballotagecommissiee haar mee, dat ze wel in de finale afwegingsronde heeft gezeten.3 

Eenn jaar later onderneemt ze wel een buitenlandse reis. Tot verrassing van haar zoons 
staatt ze in 1956 plotseling voor hun neus. Ze komt op 1 juni aan op Schiphol met een visum 
voorr drie maanden. De achtergronden van het bezoek zijn niet duidelijk. Op haar inreisvisum 
staatt "voor vacantie". Een fotoalbum suggereert dat ze ter gelegenheid van de diploma
uitreikingg van Hans naar Nederland is gekomen. De familiehistoricus Ten Dam vermoedt 
onderr meer dat Beb wil voorkomen dat Hans "de zee op" gaat.6 Laatstgenoemde heeft in die 
richtingrichting al vergaande stappen ondernomen. Beb voorkomt de ten uitvoer legging van zijn 
plannenn door hem met zachte dwang te bewegen naar een functie bij Philips te solliciteren. 
Haarr actie heeft succes: Hans wordt aangenomen en blijft zijn hele leven bij het bedrijf 
werken.. Een andere, zeker niet denkbeeldige, mogelijkheid is dat Beb op dat moment al 
overweegtt Indonesië te verlaten in verband met de politieke situatie. Met haar bezoek zou ze 
dee vooruitzichten bij een mogelijke terugkeer verkend kunnen hebben.7 Begin oktober 
vertrektt Beb weer met het schip 'Willem Ruys' naar Indonesië.* Van overheidswege is 
blijkbaarr geen strenge controle gehouden op de toegestane verblijfsduur van Beb. 

Inn het enige interview dat ze tijdens haar verblijf in Nederland geeft, wordt een andere 
redenn genoemd voor haar komst naar Nederland. Aan de interviewer, haar oude, al in 1950 
naarr Nederland teruggekeerde, vriend Ivo Veenstra, vertelt ze dat ze is gekomen voor een 
medischee behandeling, welke blijft onduidelijk. Vanuit een ander gezichtspunt is het gesprek 
ookk interessant. Het geeft namelijk een beeld over hoe Beb op dat moment aankijkt tegen haar 
verblijff in het onafhankelijke Indonesië. Op de vraag of zes jaren Indonesisch 
staatsburgerschapp mee- of tegengevallen is, antwoordt Beb: 

11 Brief van Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Djakarta 20-3-1953) 
** PEN staat voor Poets, Essayists en Novelists, de vereniging van schrijvers en dichters, die zowel nationaal als 
internationaall zijn georganiseerd. 
11 Brief Harvard University aan Beb Vuijk (Massachusets 25-4-1955), ON (doos 2465) 
44 Notitie 6-1-1956 in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21-1-2003 
55 Idem 
66 Ten Dam 1997, pag. 262 

Idem,, pag. 263 
Notitiee 17-6-1956 in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21-1-2003. De precieze vertrekdatum wordt in het dossier 

niett vermeld. 
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Hett is geen kwestie van mee of tegenvallen. Voor mij was het warga negara
schapp vanzelfsprekend [ . . . ] . Het is als bij een huwelijk; bij dé keuze van een 
partnerr kunnen wel verstandelijke overwegingen meespreken, maar ze geven 
tochh niet de doorslag. Voor mij was het kiezen van de Indonesische 
nationaliteitt een h artsbehoefte. Maar tegelijk heb ik het bewust gedaan [ . . . ] . 
Watt mijn genegenheid betreft ben ik nu eenmaal een gevangene van dat land.' 

Bebb geeft in het interview verder aan waarom zij zo anders tegenover Indonesië staat als de 
grotee aantallen gerepatrieerde Indische Nederlanders: door haar in Nederland doorgebrachte 
jeugdd is ze niet, zoals de Indo-europeanen, een onderdeel van het Nederlandse kolonialisme. 
Bovendienn had ze als nieuwkomer in de kolonie van het begin contacten met de Indonesische 
intelligentsia,, die haar volledig heeft geaccepteerd. Ze maakt in dat verband melding hoeveel 
vreugdee zij beleeft aan het vriendschappelijke en intellectuele klimaat in de kring rondom 
Konfrontasi.Konfrontasi. Als Veenstra opmerkt dat over een terugkeer van Beb naar Nederland wordt 
gefluisterd,, volgt een stellige ontkenning. Wel heeft ze de nodigee zorgen over de toekomstige 
ontwikkelingg in Indonesië, in het bijzonder over hel "kritiekloze nationalisme met 
ondemocratischee tendensen, dat in bepaalde kringen meer en meer rondwoekert". 

DeDe reis naar het congres van de PEN 

Dee reis naar Japan wordt het onderwerp van haar laatste grote reisreportage. Het is haar 
meestt 'klassieke' reisverslag. Vergeleken met haar twee vorige reisrapportages staan de eigen 
ervaringenn veel minder centraal. Ze beschrijft in tamelijk algemene en afstandelijke 
bewoordingenn land, volk, leven, cultuur en het congres zelf. Het verslag heeft ook veel meer 
structuurr dan de vorige reportages en kent in de verschillende afleveringen minder 
overlappingen,, kortom is veel 'verzorgder'. Voor haar doen is Beb bovendien erg mild in haar 
oordelen.. Alleen de geringe interesse voor de discussiebijeenkomsten over het congresthema, 
dee ontmoeting tussen 'Oost' en 'West', wekt haar irritatie op. De meeste deelnemers vinden 
sightseeingg en de ontmoetingen met collega's uit andere landen boeiender. 

Bijj Bebs weergave van de discussie op het congres blijkt ze tot het kamp te behoren 
datt geen wezenlijke antithese aanwezig acht tussen de oosterse en westerse literatuur. Naar 
haarr oordeel bestaan er meer overeenkomsten dan verschillen tussen de mensen en culturen 
uitt beide werelden. In de literatuur, die de neerslag is van de wereld waarin de mensen leven, 
komenn de overeenkomsten goed tot uitdrukking. Vervolgens blijkt ze zeer onder de indruk 
vann de culturele renaissance die Azië de laatste decennia meemaakt, niet in de laatste plaats 
alss gevolg van de stimulerende rol van de moderne westerse literatuur. Zelf rekent ze zich niet 
tott het westerse kamp, zoals blijkt uit haar volgende woorden: 

Voorr de deelnemers uit Azië bracht dit symposium een hernieuwde 
bewustwordingg van wat ons bindt aan het Westen, die de bron was van ons 
cultureell reveil en wal ons bindt aan de andere Aziatische landen [ . . . ] . Het is 
ditt reveil van het Oosten geweest, dat de culturele antithese doorbroken heeft 

11 Interview Beb Vuijk. J.H.W. Veenstra Vrij  Nederland 6-10-1956 
:: Idem 

Dee reisreportage omval zeven afleveringen, waarvan de Nederlandse concepten zich in de ON doos (2464) 
bevinden.. De eerste twee zijn niet gedateerd, de vijf volgende op 15-10, 25-10, 3-11. 20-11 en 29-11-1957. 
Onduidelijkk is in welke krant of welk tijdschrift de reportage is verschenen. In ieder geval niet in Indonesia raya, 
zoalss blijkt uit een in opdracht van de auteur via het Erasmus Taaicentrum tn Jakarta verricht archiefonderzoek 
(Brieff H. Groot aan auteur (Jakarta 19-11-2003)). 
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enn de terminologie Oost en West om fundamentele tegenstellingen aan te 
duiden,, onhanteerbaar heeft gemaakt.1 

Inn de volgende afleveringen van de reportage blijkt Beb zeer geïmponeerd door Japan en de 
Japansee cultuur. Wat haar bijzonder aanspreekt, is de Japanse Ieeswoede.Van de topmanager 
tott de wasvrouw leest de Japanner zich suf. Moderne westerse literatuur wordt direct vertaald 
inn het Japans. In één adem met de imposante leescultuur noemt ze de Japanse leergierigheid 
naarr de westerse cultuur. Ze maakt in dat verband een historisch uitstapje en schetst de 
uitwisselingg van kennis en cultuur tussen Japan en het westen vanaf het moment dat de 
Hollanderss zich vestigen op het eilandje Deshima. Bijna vanzelfsprekend blijft bij de zelf 
sterkk op een arbeidsethos gerichte Beb ook de werkdrift in het land niet onvermeld. 

Niett alleen het hedendaagse Japan, maar het ook verleden krijgt ruime aandacht. Beb 
blijktt zeer onder de indruk van de combinatie schoonheid en perfectie in de oude Japanse 
cultuur,, zoals die bijvoorbeeld te zien is in oude tempels en Japanse tuinen. Maar ook het 
behoudd van de 'kleine' oude dingen in het moderne hoogtechnologische Japan treft haar: "Het 
iss de schoonheid in de dagelijkse dingen des levens die Japan zo aantrekkelijk maken. De 
huizenn in oude stijl, simpel, praktisch en functioneel, de dagelijkse gebruiksvoorwerpen uit 
bambu,, hout en lakwerk, eenvoudige maar zeer uitgebalanceerde vormen, voortreffelijke 
materialenn en een volmaakte afwerking1'.2 Beb constateert een groot verschil met het van grof 
materiaall gemaakte huishoudelijke gereedschap in Indonesië, dat slordig is afgewerkt is en 
binnenn de kortste keren kapot gaat. 

Eenn onderwerp waaraan ze voor het eerst aandacht schenkt, is de positie van de vrouw. 
Dee laatste aflevering van de reisrapportage is er geheel aan gewijd. Niet eerder heeft ze in 
artikelenn het emancipatievraagstuk aangeroerd. Ook later zal ze dat vrijwel niet doen. Beb 
merktt op dat de positie van de Japanse vrouw in wettelijk opzicht volkomen gelijk is aan die 
vann de man. Maar dat is theorie: feitelijk moet de vrouw zich schikken naar de willekeur van 
dee man en in mindere mate van de familie. Van hoog tot laag ontvangt de man zijn gasten 
buitenshuis,, nooit in aanwezigheid van zijn vrouw. Die hoort thuis te zitten. De traditionele 
positiee van de vrouw is gebleven, ondanks de verregaande modernisering van de maatschappij 
enn de belangrijke maatschappelijke rol van de vrouw. Dat laatste als gevolg van het feit dat 
Japann door de Tweede Wereldoorlog noodgedwongen vrouwen in het arbeidsproces heeft 
moetenn inschakelen. Een groot deel van hen werkt nu buitenshuis en doet dat even hard als de 
man.. In hun kleding zijn ze volkomen verwesterd. Niettemin doet de vrouw 's avonds alle 
huishoudelijkee arbeid, waardoor ze een dubbele dagtaak heeft. Maar, zo concludeert Beb 
nogall onverwacht, de ondergeschikte positie van de vrouw is van tijdelijke duur: door haar 
inschakelingg in het arbeidsproces in de oorlog heeft zich een proces in gang gezet dat 
noodzakelijkerwijss tot een volledige emancipatie zal leiden. 

HetHet vertrek uit Indonesië 

Dee jaren 1956 en 1957 vormen een omslagpunt voor de binnenlandse politieke ontwikkeling 
inn Indonesië en de betrekkingen tussen Indonesië en Nederland.3 Zoals eerder opgemerkt 
wordenn eind 1955 voor het eerst na de onafhankelijkheid verkiezingen voor het parlement 
gehouden.. Naar westerse opvattingen is de politieke strijd weinig verheffend. Persoonlijke 
belangenn en hel hiermee verbonden cliëntelisme spelen in de Indonesische politieke arena een 
belangrijkeree rol dan een zakelijke politieke strijd over wat goed is voor het land. De 

11 Derde Nederlandse concept 15-10-1957 
22 Zesde Nederlandse concept 20-11-1957 
55 Het hiernavolgende is grotendeels gebaseerd op Giebels 2001. pag. 141-196. Zie ook Utrecht 1970. 
pag.. 20-25. 
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verkiezingsuitslagg zal Beb niet vrolijk hebben gestemd omdal deze het definitieve politieke 
eindee van Sjahrirs partij betekent. De PSI haalt slechts twee procent van de stemmen, nog 
minderr dan de kleine christelijke partijen.' Het doek voor de westers georiënteerde politieke 
enn intellectuele elite in Indonesië is gevallen. 

Geheell tegen de verwachting is een ander resultaat van de verkiezingen dat de 
partijpolitiekee versplintering verder toeneemt. Navenant geldt hetzelfde voor het onderlinge 
gekrakeell tussen de partijen. Sukarno ziet het met lede ogen aan, daarbij zijn eigen 
machtspositiee goed calculerend. De president raakt bij een staatsbezoek aan de 
Volksrepubliekk China onder de indruk van het daar geldende éénpartijstelsel. Eind oktober en 
beginn november 1956 ontvouwt hij tijdens een tweetal massabijeenkomsten zijn visie op het 
gewenstee politieke stelsel in Indonesië. De titel van zijn eerste redevoering spreekt boekdelen: 
'Latenn we alle partijen begraven'. In de tweede stelt hij expliciet een geleide democratie voor. 
Aanvankelijkk wordt hij nog terug gefloten door de bestaande politieke partijen, maar begin 
19577 zet hij een volgende stap naar het door hem beoogde systeem. Niet oppositie voeren, 
maarr het streven naar consensus moet de essentie in de politiek zijn. Om die reden moet er 
eenn uit alle politieke geledingen bestaand kabinet komen, gemodelleerd naar het Indonesische 
familieverbandd (een 'gotong-rojong' - ofwel wederzijds hulpbetoon-kabinet), en een nieuw 
staatsorgaan,, de Nationale Adviesraad. Vormt het kabinet een afspiegeling van de politiek, de 
Nationalee Adviesraad representeert het volk door deelname van vertegenwoordigers uit de 
gewestenn en functionele groepen (boeren, vrouwen, werkgevers etc). Ondanks verzet van zijn 
voormaligee vice-president Hatta en politieke partijen weet de president zijn zin door te 
drijven.. Op Sulawesi dreigt de onvrede over Soekamo uit te monden in een opstand. De 
tegengeluidenn vrezen in de nieuwe constructies een toenemende invloed van de PKI. De 
positiee van de communistische partij wordt verder versterkt door een stembuszege op Java in 
dee lokale en regionale verkiezingen, tot groot ongenoegen van andere partijen en de 
buitengewesten. . 

Kortt daarop begint de Nieuw-Guineakwestie weer volop te spelen. In november 1957 
komtt de aanspraak van Indonesië op het gebied opnieuw, voor de vierde maal na de 
onafhankelijkheid,, aan de orde in de Algemene Vergadering van de VN. Om de druk op te 
voerenn gaat Sukarno in augustus en september op bezoek in de Molukken, de buureilanden 
vann Nieuw-Guinea. Op elk eiland houdt hij een felle anti-Nederlandse rede. Op nationaal 
niveauu start een actie voor de bevrijding van Nieuw-Guinea. In het kader daarvan worden de 
Hollandsee sociëteit en een jachtboot voor de ontspanning van de Nederlandse gemeenschap in 
Djakartaa bezet. Sukarno dreigt met het opzeggen van de handelsbetrekkingen met Nederland 
alss in de VN niet de resolutie wordt aangenomen waarin het recht van Indonesië op Nieuw-
Guineaa wordt erkend. De vereiste tweederde meerderheid in de Algemene Vergadering wordt 
evenwell niet gehaald. Wanneer kort daarna, op 30 november, leden van een fanatieke 
moslimsektee een moordaanslag op Sukarno plegen, is de geest uit de fles. Nederlandse 
bedrijvenn worden bezet, aanvankelijk door communistische vakbonden, later door de hele 
vakbeweging.. De bezetting, die overigens mede verklaard moet worden uit het ontbreken van 
Indonesiërss in de directies en staven van de bedrijven, wordt enige weken later overgenomen 
doorr het leger. Daarnaast hebben de strijdkrachten in dezelfde tijd de handen vol aan het 
neerslaann van regionale opstanden op Sumatra en Sulawesi. In de eerste helft van 1958 heerst 
economischee en politieke chaos in Indonesië. De helft van de Nederlandse gemeenschap 
besluitt te repatriëren naar het moederland. De andere helft volgt spoedig daarna ook vrijwel in 
zijnn geheel. In 1959 bevinden zich geen Nederlandse spelers meer op het Indonesische toneel. 
Ookk Beb en Fernand behoren tot degenen die vertrekken. Ontkent Beb tijdens haar bezoek 
aann Nederland in 1956 nog in alle toonaarden een terugkeer naar het geboorteland, nog geen 

11 Giebels 2001. pag. 107 
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tweee jaar later hangt de vlag er anders bij. Kort na haar terugkomst in Indonesië in dat jaar 
gebeurtt er iets dat de De Willigens, in het bijzonder Femand, bijzonder aan het hart zal zijn 
gegaan.. Met ingang van 1 januari 1957 zijn alle kajoe-poetihbedrijven weliswaar niet formeel 
onteigend,, maar wel onder toezicht gekomen van het gewest Midden-Mol ukken.' De 
gebeurteniss zal hoogstens hebben meegespeeld bij hel besluit van Beb en Femand Indonesië 
tee verlaten, van doorslaggevende betekenis is die vermoedelijk niet geweest. In de in 1962 
verschenenn autobiografische schets 'De vervulling en de terugkeer1, opgenomen in de herdruk 
vann de verhalenbundel De wilde groene geur, schetst Beb de achtergrond van haar vertrek: 

Vrijwell al onze vrienden behoorden tot Sjahrir's groep. Ik werkte mee aan 
krantenn en tijdschriften van deze groepering. Begin 1958 werd onze positie 
naarr twee zijden onhoudbaar. Als voormalige Nederlanders bracht het Nieuw-
Guineaconflictt ons in de knel, als Sjahrir-mensen en ik, als medewerkster van 
IndonesiaIndonesia Raya, een felli anti-Soekarnokrant, kwamen we in de interne 
Indonsischee verhoudingen scheef te liggen. Verschillende vrienden verlieten 
hett land, Mochtar Loebis, de hoofdredacteur van de Indonesia Raya, werd 
gevangenn genomen.2 

Inn een groot aantal interviews daarna heeft Beb zich in vrijwel identieke bewoordingen 
uitgelatenn over de motieven voor haar terugkeer naar Nederland.3 In één ervan voegt ze er aan 
toee dat het vertrek langdurig onderwerp van gesprek is geweest met haar Sjahrir-vrienden. Op 
dee afscheidsavond probeert Rosihan Anwar in een speech bij de De Willigens de twijfel over 
hunn vertrek weg te nemen: door in Holland te schrijven over de Indonesische oppositie kan 
Bebb van meer nut zijn dan door in Indonesië te blijven.4 

Err is echter een andere, meer authentieke bron over het vertrek van de De Willigens 
uitt Indonesië, hun beweegreden en de problemen die ze daarna bij hun toelating tot Nederland 
ondervinden:: vier brieven die Beb enige maanden na het verlaten van Indonesië schrijft aan P. 
J.. Koets, dan hoofdredacteur van Hei parool, en een brief aan J. de Kadt.5 Aan De Kadt 
schrijftt ze het meest uitvoerig over haar motieven tot vertrek. Het is een lange brief van drie 
inn zeer klein lettertype geschreven kantjes, die in één ademtocht lijkt te zijn geschreven. Beb 
iss een en al emotie en woede, de gemoedstoestand die vaak de mooiste en beste brieven 
oplevert.. In toonzetting en stijl is het epistel Walraviaans. Ze vergelijkt de positie van de 
Indonesischee intellectuelen in de voorgaande jaren met die van de Duitse intellectuelen in de 
jarenn dertig van Hitler-Duitsland. De laatsten zijn er terecht van beschuldigd te hebben 
gezwegen,, een verwijt dat zij niet wil krijgen. Echter, ook zij heeft niet openlijk 
geprotesteerd:: met enkele anderen is ze bang geweest voor "het verlies van pangkat [positie] 
enn bezittingen en mijn rustig leven van welgestelde vrouw".6 In haar geval speelt evenwel 
tochh iets anders: "Had ik gesproken, dan zou dat niet opgevat zijn als de waarschuwing van 
eenn ernstig "bezorgde" nationaliste, maar als de stem van een voormalige Hollandse, en de 
zaakk die ik verdedigd had zou verbindingen met de erfvijand verweten zijn. Ik zweeg, maar 

11 Brief Femand de Willigen aan de heer Kainama (Djakarta 14-2-1957), ON (doos 2464). In de brief 
onderstreeptt Femand dat hij zijn kajoe-poetihketels op rechtmatige wijze van de bevolking heeft verkregen. Naar 
zijnn oordeel laat het zich aanzien, dat door de (dreigende) onteigening hij en andere bonafide bedrijven geen 
schadeloosstellingg krijgen. 
"" Beb Vuijk 'De vervulling en de terugkeer' in Verzameld werk 1981, pag. 445. 
33 Zie onder meer Interview Beb Vuijk door H.G. Surie Vrij  Nederland 17-6-1961 
44 Interview Beb Vuijk door Cees Veltman HN magazine 25-2-1984 
55 Het betreft de brieven van Beb Vuijk aan PJ. Koets van 19-5, 29-5. 2-6 en 24-6-1958. De eerste drie zijn 
geschrevenn vanuit Genéve, de laatste uit Komeliamünster, Er is slechts één brief aan J. De Kadt van 6-7-1958 
vanuitt Komeliamünster. 
** Brief Beb Vuijk aan J. de Kadt (Komeliamünster 6-7-1958), ON (doos 2465) 
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gingg kapol aan de spanningen van een slecht geweten".1 Met het vertrek "hebben wij [ . . . ] 
onss zelf bewezen dat we niet zwegen om de pangkat en de behagelijkheid van materieel bezit. 
Onss leven liep geen gevaar maar we konden niet meer leven volgens de traditie waarin we 
zijnn opgevoed en die geformuleerd ligt in Marsmans woorden: "Rechtop staan als een recht 
mann op een recht schip"".2 

Dee brief toont Beb ook in al haar ambivalentie tegenover Indonesië. Zij vertelt hoe ze 
langee gesprekken heeft gevoerd met de dichter Resink, de laatste der Mohikanen uit de oude 
kringg van Kritiek en opbouw en Oriëntatie, die heeft besloten Indonesië niet te verlaten. Zelf 
komtt Beb, zo merkt ze op, uit de Nederlandse traditie, Resink uit de Javaanse, waardoor hij 
kann "zwijgen en buigen". Beb heeft veel nagedacht over haar wortels, die ze zich zoveel 
bewusterr is geworden nu ze ouder is. Scherp formuleert ze én de positie van een westerling in 
algemenee zin in een vreemd land én het verschil in achtergrond tussen Resink en haar, waaruit 
voorr beiden andere keuzen voortvloeien: 

Menn kan van nationaliteit veranderen, men kan niet van traditie veranderen. 
Marsmanss woorden die ik hierboven aanhaalde zijn voor Han literatuur, maar 
voorr mij zijn ze meer, ze stromen in mijn bloed. Han verklaarde dat hem in 
dezee tijd ook niets bleef dan terug te vallen op de Javaanse traditie van zijn 
jeugd,, het zwijgen, op de communicatie van het zwijgen. Han en ik verschillen 
zeerr veel en wij hebben het dikwijls met elkaar aan de stok gehad, maar wij 
werdenn toch altijd weer naar elkaar toegedreven, wij kunnen beiden van 
Indonesiëë zeggen: Ons Vaderland, maar van het Indonesisch kunnen wij niet 
zeggen:: Onze Taal of de Indonesische literatuur onze literatuur.4 

Bebb spuit verder haar gal over de warga negara's die blijven en als bewijs van hun trouw zich 
scharenn achter het radicale Nieuw-Guineabeleid van de regering. Ze noemt in dat verband de 
naamm van de "beruchte hadji Poncke Princen".5 De laatste, zo merkt Beb op, schreeuwt in 
Djakartaa als leider van de gebleven warga negara's om de oprichting van een eigen Indo
europeess bataljon bij de bevrijding van Nieuw-Guinea. Omdat voorlopig nog geen sprake is 
vann militaire actie, houden Princen en zijn aanhang zich bezig met inzamelen van geld. 

11 Brief Beb Vuijk aan J. de Kadt (Korneliamünster 6-7-1958). ON (doos 2465). tn haar in 1983 in boekvorm 
verschenenn reportage van een bezoek aan Indonesië in de winter 1981-1982, Terug naar het vaderland in de 
verte,verte, verwijst Beb naar dit citaat in de brief aan De Kadt, zonder overigens de naam van laatstgenoemde te 
noemenn (Beb Vuijk 1990, pag. 6) 
"" Idem. In de eerste brief aan Koets (Brief Beb Vuijk aan P.J, Koets (Genève 19-5-1958)) wordt ook Marsmans 
credoo aangehaald om de reden van het vertrek te adstrueren. In deze briefis Beb over haar beweegredenen om 
uill Indonesië te vertrekken aanzienlijk minder heftig van toon. Vermoedelijk omdat ze met hem op minder 
intiemee voel verkeert dan met De Kadi. Het laatste heeft waarschijnlijk te maken met het verschillen in 
maatschappelijkee achtergrond, opvattingen en karakter tussen Koels en De Kadt. 

Bebb is hier niet helemaal correct. De vader van Resink stamt uit een oude Europese, 'niet gemengde' familie in 
Nederlands-Indië,, zijn moeder is evenwel van Javaanse oorsprong. Wel neemt in Resinks ouderlijk milieu de 
Javaansee cultuur een belangrijke plaats in. 
** Brief Beb Vuijk aan J. de Kadt (Korneliamünster 6-7-1958), ON (doos 2465) 
55 Poncke Princen (1925-2002) deserteert tijdens de strijd tussen Nederland en de Republiek eind september 1948 
uitt het Nederlandse leger en vechi vervolgens aan de zijde van het Republikeinse leger. Door toedoen van de 
(kleine)) militaire eenheid die onder zijn commando staat, sneuvelen Nederlandse militairen. Princen blijft in zijn 
autobiografiee onduidelijk of hij persoonlijk Nederlandse militairen heeft gedood tijdens zijn strijd tegen 
Nederland,, in ieder geval wel Chinezen die strijden aan de kant van Nederland (Princen 1995. pag. 86-87 en 
109).. Kort na de onafhankelijkheid bekeert hij zich tot de islam, In 1955 wordt hij parlementslid vooreen door 
dee Indonesische legerbevelhebber Nasoetion, opgerichte partij. Princens desertie is hem nooii vergeven door de 
Indischee Nederlanders en door gewezen KNIL-militairen. De laatsten beschouwen hem als een landverrader. 
Wanneerr hij in de jaren tachtig en negentig een aantal malen naar Nederland wil om zijn familie te bezoeken. 
verzett de Indische gemeenschap zich heftig tegen zijn toelating, veelal met succes. 
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Degenen,, die niet betalen komen op een zwarte lijst. Zeer waarschijnlijk is Bebs oordeel over 
Princenn door haar woede vertekend of heeft zij over onvoldoende informatie over zijn 
optredenn beschikt. Uit Princens autobiografie Een kwestie van kiezen blijkt dat hij op het 
hoogtepuntt van de actie voor de bevrijding van Nieuw-Guinea in december 1957 enkele 
dagenn wordt vastgehouden. Een paar maanden later, wanneer hij zich onder meer in het 
parlementt uitspreekt tegen de antidemocratische tendensen in de Indonesische politiek, wordt 
hijj geïntimideerd, wederom gearresteerd en - zonder proces - pas anderhalfjaar later weer 
vrijgelaten.2 2 

Ookk Beb is voor de overdracht van dit koloniale gebiedsdeel aan Indonesië. Echter, het 
gaatt om de wijze waarop de soevereiniteit over het gebied wordt verkregen. Zij kiest niet voor 
dee harde aanpak van Sukarno, die het land in een faillissement heeft gestort, maar voor de 
manierr die de voormalige vice-president Hatta voorstaat: eerst de opbouw van een stabiele 
staatt en dan pas de Nieuw-Guinea-eis. 

OngewenstOngewenst vreemdeling in Holland 

Inn december 1957, wanneer, zoals hierboven geschetst, de politieke spanningen hoog 
oplopen,, besluiten de De Willigens uit Indonesië te vertrekken. Ze proberen het land te 
verlaten,, eerst via Palembang, dan via de Molukken. Beide pogingen mislukken, waarom is 
niett duidelijk.3 Omdat Sukarno voornemens is de paspoorten van Nederlanders in te trekken, 
verlatenn ze begin april 1958 hals over kop Djakarta met een Italiaans schip, tot ontsteltenis en 
verdriett van hun Indonesische vrienden.4 Het vertrek is niet bedoeld als een definitief 
afscheid:: Beb en Fernand willen in het buitenland de ontwikkelingen binnen het Sukarno-
regimee afwachten.5 Na het verlies van have en goed door de Tweede Wereldoorlog doen ze 
voorr de tweede maal afstand van het grootste deel van hun persoonlijke bezittingen. De 
weinigee spullen die ze meenemen, worden met een kist van djahti (teakhout) vervoerd. Deze 
kistt zal later nog zijn waarde bewijzen. Ze gaan op de bonnefooi naar Nederland, zonder 
inreisvisumm of verblijfsvergunning. 

Naa hun aankomst in Italië vertrekken ze naar Genève, waar ze gastvrij onderdak 
vindenn bij oude bekenden, Sam Udin en zijn vrouw. Udin werkt op dat moment voor de in 
dezee Zwitserse plaats gevestigde International Labour Organization (ILO). Niet bekend is 
sindss wanneer Beb Udin, die na de oorlog onder meer deel uitmaakt van een Indonesische 
onderhandelingsdelegatiee met Nederland, elkaar kennen en wat de aard van hun relatie in 
Indonesiëë is. Wel moet sprake zijn van een meer dan gebruikelijke vriendschap, want het 
eerstee artikel dat Beb tijdens haar verlof in Nederland in 1946 schrijft, is aan hem 

11 Beb ontkomt aan het morele dilemma wel of niet betalen doordat de collectant langs komt als de De Willigens 
niett thuis zijn en één van haar kostjongens het gevraagde bedrag van 5 Rupiah betaalt. 
"" Princen 1995, pag. 146 en pag. 160-163 
33 Brief Beb Vuijk aan P.J. Koets (Genève 19-5-1958) 
Idem.. In een radio-interview noemt ze de intrekking van paspoorten de directe aanleiding tot haar vertrek 

omdatt dit een inbreuk betekent op het fundamentele recht van individuen vrij te reizen (Radio-interview Beb 
Vuijkk door Betty van der Laan en Joop Groesz 'Stoomradio1 VARA 26-3-1975). Dat de terugreis is gemaakt met 
eenn Italiaans schip blijkt uit het Interview Beb Vuijk door Hans van Stralen Het vrije volk 26-1-1959. Over haar 
terugreiss maakt Beb een reportage die op 26 juni 1958 wordt gepubliceerd in Het parooi Blijkens deze 
reisimpressiee vertoeven op het schip voornamelijk naar Australië geïmmigreerde Italianen, die nu voor een korte 
vakantiee naar hun vaderland gaan om hun familie te bezoeken of een echtgenote te vinden. 
"" Brief Beb Vuijk aan P.J. Koets Genève (19-5-1958). Het voornemen om na enige tijd terug te gaan naar 
Indonesiëë blijkt ook uit de Brief Beb Vuijk aan J. de Kadi (Komeliamünster 6-7-1958). het na haar terugkeer in 
Nederlandd afgenomen Interview Beb Vuijk door Hans van Straten Het vrije volk 26-1-1959 en de eveneens na 
terugkeerr voor de radio uitgesproken autobiografie 'Boekenwijsheid: Gesproken autobiografie door Bep Vuyk' 
VARAA 25-10-1958. In laatstgenoemd programma meldt ze dat ze voor een kort zakenbezoek in Nederland is. 
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opgedragen.. Via de ambassade in Bern vragen de De Willigens een visum aan voor een 
verblijff van drie maanden in Nederland. Als redenen voor haar aanvraag noemt Beb uit 
tactischee overwegingen het bezoeken van familie en het voeren van zakelijke besprekingen 
overr een nieuw uit te geven verhalenbundel. Ze wil namelijk niet als politiek vluchteling 
aangemerktt worden vanwege de commotie die dat teweeg zal brengen in Nederland. Beb 
vraagtt Koets, evenals De Kadt en haar uitgever De Haan, haar verzoek bij de minister te 
ondersteunen.. Koets en De Kadt geven hieraan gevolg. Omdat de toelating tot Nederland 
gevoeligg blijkt te liggen, vraagt ze Koets nogmaals zijn invloed aan te wenden. Deze 
onderneemtt voor de tweede maal actie.3 In verband met de gerezen problemen verkort ze, op 
adviess van het Nederlandse consulaat in Genève, de aangevraagde verblijfsduur in Nederland 
vann drie tot één maand. 

Omdatt Beb de Udins niet langer met haar aanwezigheid wil belasten, vertrekt ze 4 juni 
naarr Bonn in West-Duitsland. Ze laat Koets welen nog steeds geen spijt te hebben van het 
vertrekk uit Indonesië, ook niet nadat het land, onder invloed van de eerder vermelde opstand 
inn de Buitengewesten, een rechtsere, pro-Amerikaanse koers is gaan varen: "Terreur van 
rechtss is even erg als terreur van links".4 Het is een gedenkwaardige uitspraak, die Beb zelf 
twaalff jaar later blijkbaar is vergeten als zij het dan aanwezige Suharto-regime in Indonesië 
ruimhartigg tegemoet treedt. Haar verblijf in Bonn is van korte duur. Eind juni schrijft ze Koets 
domiciliee te hebben gekozen in het tien kilometer ten zuidoosten van Aken gelegen 
Korneliamünster,, een fraai historisch dorpje met een schitterende omgeving. Er spreekt een 
opgeruimdee Beb, die meedeelt dat het daar uitstekend bevalt. In Duitsland heeft ze inmiddels 
ookk twee oude bekenden uit Indonesië ontmoet: Takdir Alishabana en Bochtar Lubis, de broer 
vann Mochtar. Beiden hebben, vrijwillig of gedwongen, ballingschap gekozen in Duitsland. 
Ookk Bebs kinderen zijn eind juni al op bezoek geweest en zullen de vakantie bij hun ouders 
doorbrengen. . 

Bebb en Fernand hebben een visum van drie maanden voor Duitsland. Vermoedelijk is 
hett één of twee keer verlengd, want ze blijven vijf maanden in Korneliamünster. Ondertussen 
bewerkenn vrienden en bekenden waaronder Koets, De Kadt en Verkuyl, de minister en de 
ambtelijkee top om een verblijfsvergunning te bewerkstelligen.5 De grote complicatie die zich 
bijj de aanvraag voordoet is dat Beb en Fernand hun Indonesisch staatsburgerschap niet willen 
opgeven.. Toch lukt het na enige tijd een verblijfsvergunning te krijgen, maar, zo kan uit Bebs 
eerdergenoemdee brief aan De Kadt worden opgemaakt, voor slechts een beperkte tijd. Ze 
krijgtt een tijdelijk visum, vermoedelijk voor drie maanden.6 De weigering van de Nederlandse 
regeringg in casu de PvdA-minister Ivo Samkalden haar een langer verblijf in Nederland toe te 
staan,, roepen grote woede en spanning bij haar op, "niet zozeer [vanwege] de weigering als 

11 Beb Vuijk'Terug uit Indonesië' Vrij  Nederland 21-12-1946 
22 Brief Beb Vuijk aan P.J. Koets (Genève 19-5-1958) 
yy Zie Brieven Beb Vuijk aan P.J. Koets (Genève 29-5 en 2-6-1958) 
44 Brief Beb Vuijk aan P.J. Koets, Genève 2-6-1958. In deze brief noemt ze verder "Soekarno een bezeten man". 
55 Ook de letterkundige en hoogleraar Garmdt Stuiveling, die Beb kent vanuit haar tweede verlof in Nederland in 
1946-1947,, wordt door haar benaderd. Volgens de weduwe van Stuiveling geeft Beb de hoogleraar "op de haar 
bekendee wijze opdracht haar verblijf Nederland te regelen" (Telefonisch gesprek auteur met M. Stuiveling-van 
Vierssenn Trip (Hilversum 27-1-2004) 
AA In de Brief Beb Vuijk aan J. de Kadt (Korneliamünster 6-7-1958), ON (doos 2465), die ze overigens bedankt 
voorr zijn inspanningen een verblijfsvergunning voor haar te krijgen, wordt opgemerkt; "Moei ik hier nu uit 
begrijpenn dat het definitiefis dat ik geen langere verblijfsvergunning krijg of is het een kwestie van tijd [ . . . ] . 
Hett is voor mij belangrijk om dit te weten in verband met verdere plannen. Hier in Duitsland mag ik drie 
maandenn blijven zonder verblijfsvergunning, daarna moet die aangevraagd worden". In het Interview Beb Vuijk 
doorr Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990 meldt ze dat De Kadt voor haar gepleit heeft, maar suggereert dat een 
zekeree dominee Fijnvandraat de doorslag heeft gegeven bij de visumtoekenning: "Ten slotte ging dominee 
Fijnvandraatt naar de minister. Hij zei: de woorden van een gereformeerde dominee hebben meer uitwerking dan 
diee van De Kadi. We kregen toestemming een maand in Nederland te blijven om zaken te regelen ". 
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well de formulering en de argumentering van die weigering".' Wanneer ze dit aan De Kadt 
schrijft,, doet ze dat "met een beestachtige hoofdpijn"." 

Dee brief laat geen misverstand bestaan over Bebs integriteit. Bij haar aanvraag voor 
eenn verblijfsvergunning heeft ze, in tegenstelling tot het merendeel van de massaal 
terugkerendee repatrianten, bewust niet vermeld dat ze in Djakarta in levensgevaar heeft 
verkeerd.. Deze spijtoptanten zijn in Bebs ogen opportunisten. Zij kiezen na de 
onafhankelijkheidd uit eigen belang voor het Indonesisch staatsburgerschap. Nu de kansen zijn 
gekeerd,, kiezen ze volgens haar voor Nederland vanwege "de staatspensioenen voor ouderen 
enn de veiligheid voor jongeren".3 Door de minister wordt ze nu over één kam geschoren met 
dee achtergebleven Indo-europeanen, die het Sukarno-regime zijn blijven steunen. Op geen 
enkelee wijze doet de minister een poging haar situatie op zijn eigen merites te beschouwen. 
Nogmaalss trekt ze een parallel tussen haar en de Duitse intellectuelen: "Tot de 'goede' 
Duitserss rekenen wij de auteurs die weggegaan zijn uit Hitler-Duitsland en wat is hun lot 
geweestt als mens en schrijver. Zij zijn kapot gegaan, een groot deel van hen althans, zelfs een 
wereldburgerr als Stefan Zweig". Wel verklaart Beb in de aanvraag voor een 
verblijfsvergunning,, zo blijkt uit het BVD-dossier over haar, "fel anti communistisch te zijn".5 

Eenn suggestie van De Kadt om een lobby via het PEN te organiseren, wordt door Beb 
resoluutt van de hand gewezen. Ze wil niet op het vaandel worden gestoken als slachtoffer van 
eenn door communisme bedreigd Indonesië. Dat plezier gunt ze haar vijanden niet. Maar dat is 
niett de enige reden. Ze heeft haar eigen trots. Als Holland haar niet wil, dan maar niet.6 

Bebss brief aan De Kadt geeft nogmaals een doorkijkje in haar persoonlijkheid. Evenals 
tenn tijde van het conflict met het BB in de Molukken lijkt Beb de controle over zichzelf te 
missen.. De agressie in haar persoon komt ongeremd naar buiten. Ze verliest elk gevoel voor 
realiteitszinn en haar persoonlijkheid krijgt megalomane trekken. Hoe verfoeilijk de houding 
vann de regering ook is bij de beoordeling van de visumaanvraag, voor Beb geldt in de hele 
situatiee maar één norm: haar eigen persoon. 

Geruchtt en geweld 

Inn het kleine Duitse plaatsje moet Beb niet voortdurend op de toppen van haar zenuwen 
hebbenn geleefd, want ze is aardig productief. De sfeer van het dorp en het landschap ervaart 
Bebb als een stimulans voor haar creativiteit. Ze schrijft er in een week een kort verhaal, dat al 
tweee jaar in haar hoofd rondspookt, het eerder behandelde 'All our yesterdays',7 twee weken 
laterr gevolgd door een tweede kort verhaal, 'De jager en zijn schietgeweer', achtereenvolgens 
inn Tirade en De gids gepubliceerd." 

Inn 'De jager met zijn schietgeweer' ontmoet de vrouwelijke ikfiguur in Makassar bij 
hett aan boord gaan van het schip waarmee ze reist, de kapitein, een vroegere stuurman van de 
Pijnacker,, die zojuist terugkomt van de jacht. Herinneringen worden opgehaald uit de tijd dat 

11 Brief Beb Vuijk aan J. de Kadt (Korneliamünster 6-7-1958), ON (doos 2465). Uit de Brief Beb Vuijk aan J.P 
Koetss (Korneliamünster 14-7-1958) blijkt dat De Kadt persoonlijk bij zijn partijgenoot Samkalden op bezoek is 
geweestt en daar een zeer stellige, om maar niet te zeggen botte afwijzing heeft ontvangen. 
"" Idem 
•** Idem 
44 Idem 
55 Notitie 18-2-1963 in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21-1-2003 
** Brief Beb Vuijk aan P.J, Koets (Korneliamünster 14-7-1958). Van deze briefis alleen de eerste pagina bewaard 
gebleven.. Sommige passages zijn gelijkluidend als in de brief aan De Kadt van 6-7-1958. Toch geldt ook ten 
aanzienn van deze brief aan Koets de eerdere constatering dat Bebs toon hierin aanzienlijk gematigder is dan in de 
brieff aan DeKadt. 

Ziee het hoofdstuk 'Kamp Kareês' 
** Brieven Beb Vuijk aan P.J. Koets (Korneliamünster 24-6 en 14-7-1958). In de tweede brief merkt Beb op dat 
Robb Niewenhuys 'All our yesterdays' haar beste novelle tot nu toe vindt. 
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dee Pijnacker op de rede van Namlea voor anker gaal en de hoofdpersoon en haar man op 
bezoekk gaan bij kapitein en stuurman. Beb herhaalt in dit deel van het verhaal in vrijwel 
identiekee bewoordingen wat ze twintig jaar daarvoor in Het laatste huis van de werelden 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' heeft geschreven. Degene die de 
hoofdpersoonn wegbrengt naar de boot, waarschuwt haar voor de kapitein. Het is een 
wildemann en koloniale diehard, De volgende dag komt dit al naar voren wanneer de kapitein 
dee ikfiguur vraagt of ze ook niet van oordeel is dat de "merdeka-roepers" uitgeroeid moeten 
worden.. Later, tijdens een etentje en een borrel, vertelt de voortdurend gespannen en 
rustelozee kapitein zijn gasten enthousiast over het leven van de hoofdpersoon en haar man. Bij 
dezee beschrijving geeft Beb geeft ongetwijfeld een beetje haar eigen gemoedstoestand weer: 

Hett was een heel bijzondere sensatie naar het verhaal van mijn eigen leven te 
luisteren,, zoals het vervormd werd door een bewonderaar die tegelijkertijd toch 
zóó oprecht was in zijn verkeerde voorstelling van zaken, dat ik het hem niet 
alleenn geen ogenblik kwalijk kon nemen, maar zelfs geneigd was toe te geven 
aann een gevoel van vertedering.' 

Voorall over de jachtpartijen tijdens het oponthoud van de KPM-boot op de rede van Namlea 
raaktt de kapitein niet uitverteld. De hoofdpersoon herinnert zich dat de kapitein alleen na 
afloopp van een jacht ontspannen en rustig te hebben gezien: het jagen kalmeert hem. Met 
stommee verbazing hoort de kapitein dat de hoofdpersoon en haar man van plan zijn de 
Indonesischee nationaliteit aan te vragen. Na het eten begint hij op het dek plotseling te 
schietenn uit één van geweren die bij hem in de hut hangen en die altijd zijn geladen met het 
oogg op mogelijke opstandelingen onder de bemanning, om vervolgens weer tot rust te komen. 

'ss Avonds laat, als de ikfiguur op het dek zit te lezen, komt hij bij haar zitten om haar 
eenn bekentenis te doen. Het vormt de climax van het verhaal, waarin Beb heel het dualistische 
bestaann tot uitdrukking brengt van de Indo-europeaan, die zich een goede positie in de 
kolonialee samenleving heeft verworven. De kapitein vertelt zich altijd gespiegeld te hebben 
aann de hoofdpersoon en haar man omdat "U als Indo's kon wat de Hollanders kunnen, een 
landd ontginnen, leven in harde omstandigheden, een bestaan opbouwen uit het niets1'.3 Omdat 
hijj een voorbeeld wil nemen aan de prestaties van Hollanders, heeft hij niet gekozen voor een 
traditioneell Indo-beroep. Als kapitein heeft hij zich bewezen, maar hij wil weg uit het land. 
Voll haat merkt hij op: 

Ikk wens me niet aan te passen, ik wil geen geen aap-wat-heb-j e mooie-jongen 
spelenn tegenover die zwarte kerels, die slome indolente Aziaten met hun 
stommee zwarte smoelen. Het blanke ras is superieur, dat hebben de Hollanders 
hierr driehonderd jaar lang bewezen, maar nu willen ze niet meer vechten. 
Misschienn zit het hem daar in. Ze zijn zo superieur dat ze niet meer vechten 
kunnen. . 

Wanneerr de hoofdpersoon als reactie vraagt naar de reden van zijn raciale haat terwijl hij zelf 
ookk een kleurling is, krijst de kapitein: "Dit zwarte vel, mijn eigen vel dat ik zou willen 
afscheuren.. Het is de Aziaat in mijzelf die ik haat". Met deze overtrokken laatste zin van het 

11 Beb Vuijk LDe jager met zijn schietgeweer1 in Verzameld werk 1981. pag. 400 
22 Idem, pag. 401 
11 Idem. pag. 404 
ii Idem, pag. 404-405 
"" Beb Vuijk 'De jager met zijn schietgeweer1 in Verzameld werk i 981. pag. 405 
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verhaall creëert Beb een te kunstmatige psychologische climax, die afbreuk doet aan de 
eerderee ingehouden geschreven tekst. 

Naa vijfentwintig jaar keert Beb in 'De jager en zijn schietgeweer' terug naar de 
problematiekk die zij voor het eerst in 'Vele namen' heeft behandeld: de Indo-europeaan die, 
omdatt hij zich in de westerse noch in de Indonesische wereld kan of wil thuis voelen, tussen 
wall en schip raakt. In de tussenliggende jaren komt deze thematiek in haar literaire en 
journalistiekee werk niet expliciet naar voren. De positie van de Indo-europeaan wordt alleen 
inn de kantlijn beschreven wanneer in algemene zin het raciale aspect van de koloniale 
verhoudingenn wordt geschetst. Na 'De jager met zijn schietgeweer' zal de dualistische positie 
vann de Indo-europeaan een hoofdmotief in het literaire werk van Beb worden. In dit verhaal 
komtt ook weer eens tot uitdrukking hoezeer Bebs werk een weerspiegeling en neerslag van de 
actualiteitt en haar eigen leven is. In 'Vele namen* wordt de thematiek geschetst in de oude 
kolonialee samenleving, een samenleving die Beb ten tijde van hel schrijven van het verhaal 
alleenn van horen zeggen kent. Het verhaal 'De jager met zijn schietgeweer' speelt op de 
drempell van een nieuwe tijd, een onafhankelijk Indonesië, een tijd die Beb hevig heeft 
beroerd.. Niet duidelijk is of Beb de schietende Indo-kapitein zelfheeft meegemaakt of dat het 
eenn andermans ervaring is geweest, die ze heeft ingeweven in de reiservaringen met de haar 
zoo bekende bootreizen naar de Molukken. 

All voordat Beb haar verhalen 'De jager met zijn schietgeweer' en 'All our yesterdays' 
schrijft,, bestaat van uitgeverszijde interesse in nieuw werk van haar. De directeur Alice von 
Eugen-vann Nahuys van de uitgeverij Querido in Den Haag zit Beb in Indonesië al enige jaren 
achterr de broek om een novellebundel van haar te mogen uitgeven.' Probleem voor Beb is wel 
datt ze dan van uitgever moet veranderen, iets waarvoor ze enige, ook 'juridische', schrik 
heeft.. Echter het overlijden van De Haan in 1959 helpt Beb uit de brand: zijn opvolger wil 
geenn fictie meer uitgevend Eind dat jaar, na Bebs in het volgende hoofdstuk beschreven 
terugkeerr in Nederland, verschijnt bij Querido de verhalenbundel Gerucht en geweld, waarin 
naastt 'De jager met zijn schietgeweer' en 'All our yesterdays" de eerder in Indonesië 
geschrevenn verhalen 'Full of sound and fury', 'Verhaal van een toeschouwer1 en 'Avontuur 
alss vacantie' zijn opgenomen. De titel Gerucht en geweld is deels een vertaling van de titel 
vann het verhaal 'Full of sound and fury', dat weer ontleend is aan een passage uit 
Shakespearess Macbeth: "Het leven is slechts [.. . ] een door een dwaas verteld verhaal 
zonderr zin, vol van lawaai en razernij". Het is op het moment van verschijning een uniek 
boek.. Niet in de zin dat het de thematiek van geweld en gruwelen gedurende de Japanse tijd 
enn de onafhankelijkheidsstrijd behandelt. Dat is eerder al gebeurd in egodocumenten en, in 
beperktee mate, in romanvorm.4 Bebs boek is bijzonder, omdat de wreedheid van alle 
betrokkenn partijen in de verhalen aan de orde komt: die van de Japanse bezetter, het 
Nederlanderss en de Indonesische nationalisten. In alle verhalen komt de zinloosheid van de 
bedrevenn gruwelen tot uitdrukking, ongeacht de partij die ze bedrijft. Er ontbreekt één 
dimensie:: het verbeelden van de wereld van slachtoffer en dader van geweld vanuit 
Indonesischh perspectief. Bebs Nederlandse achtergrond maakt dat onmogelijk. 

Bebss boek wordt bij recenserend Nederland misschien niet overweldigend ontvangen, 
maarr gewaardeerd wordt het zeker. Ook bij de lezer is de ontvangst gunstig gelet op de 
verschijningg van de tweede druk begin maart 1960. Sommige recensenten buigen zich eerst 

11 Brief Beb Vuijk aan J. de Kadt (Komeliamünster 6-7-1958). ON (doos 2465), zie ook hoofdstuk 'Een druk 
mei-literairr bestaan'. 
:: Brief Beb Vuijk aan PJ. Koets f Amsterdam 18-1-1959) 
11 De betreffende passage uit Macbeth (V: 5) luidt: "Life's but a walking shadow, a poor player/ That struts and 
fretsfrets his hour upon the stage/ And then is heard no more. It is a tale/ Told by an idiot, full of sound and fury/ 
Signifyingg nothing". 
44 Een voorbeeld van een roman waarin het geweld van de naoorlogse jaren in Nederlands-Indië wordt behandeld 
iss Het laatste uur van Alben van de Hoogte. 
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overr de vraag of de op omslag vermelde kwalificatie 'novellebundel' wel juist is. Bebs oude 
bekendee Jan Greshoff en de recensent van Het vrije volk neigen er toe de vraag ontkennend te 
beantwoorden,, echter wel, zo lijkt het, vanuit een verschillende opvatting over wat een 
novellee behelst.1 Greshoff spreekt liever van studies of schetsen omdat Beb in haar streven 
naarr eenvoud te ver is doorgeschoten. Er zit onvoldoende geur en kleur aan de verhalen om 
dezee als novellen (lees literatuur) aan te merken. De recensent van Het vrije volk is, zonder 
datt dit ten koste gaat van zijn algemene waardering voor het boek, van oordeel dat de 
verhalenn onvoldoende strak zijn. De verhalen zijn doorspekt met "te veel [. .. ] voor de 
handelingg overbodige (maar daarom op zich zelf niet minder interessante) details en 
uitweidingen".22 Treffend is dat deze recensent de verhalen liever kleine kronieken noemt met 
eenn lichte pointe aan het slot. Hoewel hij dat zelf niet aangeeft, constateert hij hiermee dat 
Beb,, hoe anders haar verhalen ook zijn geworden, in essentie bij haar vooroorlogse wijze van 
schrijvenn is gebleven. 

Greshofff heeft nog verdergaande kritiek. Naar zijn mening zweemt de onthechtheid 
vann de ikfiguur in de verhalen naar onverschilligheid. Daardoor ontstaat bij de lezer geen 
emotionelee betrokkenheid bij de beschreven wreedheden. Met Greshoff is Garmt Stuiveling 
eigenlijkk nog de enige die minder enthousiast is over Gerucht en geweld. Beb stelt zich naar 
Stuivelingss mening eigenlijk een onmogelijke opgave: de beschreven werkelijkheid van 
wreedhedenn is niet te beschrijven, mede omdat de lezer zich in lichamelijk en psychisch 
opzichtt niet kan verplaatsen in de beschreven gruwelen. Alleen de zeer groten zoals 
Shakespeare,, kunnen volgens hem een beeld over wreedheid oproepen dat benauwt, waarlijk 
schokt.. Stuiveling oordeelt dat Beb, hoewel ze met eenvoud en bedwongen nervositeit 
schrijft,, er vaker niet dan wel in is geslaagd de pathologische totaliteit op te roepen waarin de 
wreedhedenn zijn begaan. 

Evenalss bij haar vroegere werk waarderen andere recensenten vrijwel zonder 
uitzonderingg haar sobere, beeldende taalgebruik en de suggestieve natuurbeschrijvingen die 
opp harmonieuze wijze in hel verhaal zijn ingepast. Wat bij Greshoff het zwaarste punt van 
kritiekk is, geldt voor de recensent van de Nieuwe Rotterdamse courant als Bebs grootste 
verdienste:: de toon van de zakelijke briefin de novellen heeft Beb volgens deze criticus 
behoedtt voor pathos en overslaande stem, die het effect van wat ze wil zeggen teniet zouden 
doen.44 De literaire commissie van De groene Amsterdammer is zo te spreken over Gerucht en 
geweldgewelddatdat het wordt uitgeroepen tot boek van de maand. 

ZwervendZwervend in Holland. 

Inn oktober 1958 is de kust voldoende veilig om naar Nederland terug te keren. Beb en 
Fernandd trekken in bij de ex-vrouw van Prof. G.H.M. Riekerk. De laatste is een goede 
bekendee van Beb uit Indonesië, die ook voor de Indonesische nationaliteit heeft geopteerd en 
daarnaa onder meer hoogleraar in Makassar is. Hij is degene, die Beb in het zojuist behandelde 
verhaall 'De jager met hel schiet geweer' naar de boot brengt. Zijn ex-vrouw woont aan de 
Akbarstraatt in Amsterdam-West. Beb heeft dan een verblijfsvergunning tot medio of eind 
januarii 1959, maar vermoedt dat die wel verlengd zal worden.3 De eerdergenoemde directeur 
vann Querido heeft een brief aan de minister geschreven met een pleidooi voor een verlenging 

'' J. GreshofT 'Beb Vuyk en Ward Ruyslinck met novel lenbundels: korte verhalen van ongelijk niveau1 liet 
vaderlandvaderland 26-3-1 960 (recensie verschenen bij tweede druk Gerucht en geweid) en MvO 'Geweld bij Beb Vuyk, 
rustt bij Frits Huël' Het vrije volk 21-11-1959. 
:: MvO 'Geweld bij Beb Vuyk, rust bij Frits Huël' Het vrije volk 21-11-1959 

Garmtt Stuiveling 'Tragiek van de tropen1 Haagsch dagblad'1'-11-1959 
JJ '"Lawaai en razernij" in Indonesië' Nieuwe Rotterdamse courant 23-1-1960 (auteur onbekend) 
•• In de Briefkaart) Beb Vu ijk aan E. du Perron-de Roos (Amsterdam 29-12-1958) wordt als expiratiedatum 15 
januarii genoemd, in de Brief Beb Vuijk aan P.J. Koets (Amsterdam 18-1-1959) I februari. 
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vann eenjaar.1 Kort daarna heeft Beb problemen met haar maag. Een gevolg van de spanning 
inn de afgelopen maanden? Ze hernieuwt in deze periode de oude vriendschapsbanden met Rob 
Nieuwenhuys,, Ivo Veenstra, Bernard van Tijn en andere bekenden uit voormalig Nederlands-
Indië. . 

Vann gezondheidsproblemen is een paar maand later weinig meer te merken, althans 
naarr buiten toe. Een interviewer van het Vrije Volk die haar opzoekt op haar verblijfadres, 
treftt naar zijn zeggen een druk gebarende en pratende vrouw aan die geen moment stil kan 
zittendd Beb zit vol 'literaire energie', onder meer met het plan een roman over Rumphius te 
schrijven.. Ze is daarvoor de archieven ingedoken om oude brieven van de natuuronderzoeker 
tee zoeken, een activiteit waarvoor Beb vroeger, zo merkt ze op, geen geduld zou hebben 
gehad. . 

Opvallendd is dat Beb zich in het interview niet beklaagt over de weigering van de 
regeringg haar definitief toe te laten in Nederland. Het is nauwelijks voorstelbaar dat niet iets 
zouu resteren van haar woede een halfjaar daarvoor. Ze moet evenwel beseft hebben dat het 
publiekelijkk aan de kaak stellen van haar zaak ongunstig kan uitpakken. Wellicht hebben ook 
anderenn haar op het hart gebonden zich rustig te houden. Zoals hierna wordt beschreven doet 
Jaapp Oversteegen dat een halfjaar later in ieder geval. 

Hett inwonen bij de ex-vrouw van Riekerk en haar kinderen leidt na enige tijd tot 
problemen,, waardoor Beb en Fernand naar ander onderdak moeten zoeken.3 Dat vinden ze in 
dee rustieke Achterhoek. Vanaf 1 mei verblijven ze in de theekoepel van het Landgoed Medler, 
datt precies halverwege aan de grote weg tussen Vorden en Ruurlo is gelegen.4 Het is wat 
anderss dan Amsterdam: één en al rust, Ook Beb maakt een rustige indruk, ze schrijft: "We 
hebbenn geen radio, we lezen geen kranten, waardoor een gevoel van tijdloosheid ontstaat, 
waarinn het prettig werken is".5 Ze werkt aan het manuscript van de op handen zijnde 
novellebundel.. Het verblijf op het landgoed is maar van korte duur, vermoedelijk omdat het 
onderkomenn piepklein is.7 Twee maanden later zitten de De Willigens in de Admiraal van 
Gentstraatt nr. 6 in Utrecht.8 Daar blijven ze nog korter. Per 8 augustus verhuizen ze naar een 
kwekerijj aan de Vreelandse weg in Loenen aan de Vecht. Beb schetst in een brief van 31 juli 
aann Elisabeth de Roos, waarin ze deze de laatste verhuizing meedeelt, haar situatie in de 
afgelopenn periode als volgt: "Omdat ons visum niet verlengd werd dorsten we niet andere 
kamerss te huren en zwerven rond van familie naar kennissen en van kennissen naar fam. En 
toenn tenslotte na veel moeite de verlenging toch afkwam was het moeilijk om iets geschikts 
enn betaalbaars te krijgen". Het doet vermoeden dat Beb op nog meer adressen heeft 
verblevenn dan uit de overgebleven documenten is op te maken. Door het rondzwerven in de 
maandd juli is er niets van werken gekomen, zo deelt Beb Elisabeth de Roos verder mee. Maar 
err is een lichtpuntje: haar verblijfsvergunning is tot 15 januari 1960 verlengd. 

Uitt een brief eind juni 1959 van Jaap Oversteegen blijkt dat de toestemming tot een 
langerr verblijf niet zonder moeite is verkregen. Hij begint met de waarschuwing aan Beb 

11 Brief Beb Vuijk aan P.J. Koets (Amsterdam 18-1-1959) 
:: Interview Beb Vuijk door Hans van Straten Hel vrije volk 26-1-1959 
33 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 8-5-2002) 
44 Beb deelt de datum van 1 mei mee in een briefkaart aan P.Koets uit 1959, waarvan de datering, ook niet op de 
poststempell niet leesbaar is. Deze datum kan ook worden afgeleid uit de Briefkaart) Beb Vuijk aan G. van 
Oorschott (Vorden 11-5-1959). 
55 Briefkaart) Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Vorden 11-5-1959) 
('' Brief Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Amsterdam 31-7-1959) 

Dee theekoepel is nog steeds aanwezig op het landgoed. De oppervlakte ervan bedraagt hoogstens 3 bij 3 meter. 
zodatt het nauwelijks voorstelbaar is dat twee mensen hierin gedurende langere tijd samenleven. Koken in de 
theekoepell lijkt ook niet mogelijk te zijn geweest, zodat Beb en Femand voor hun natje en droogje op iets anders 
moetenn zijn aangewezen (het landhuis zelve?) 
** Verhuisbericht Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Vorden 29-6-1959) 
*** Brief Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Amsterdam 31-7-1959) 
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voorall niet te publiceren in linkse en communistische bladen, zoals De nieuwe stem waarin 
zojuistt Bebs verhaal 'Uit logeren bij de Dajaks' is verschenen, omdat dit door de 
Binnenlandsee Veiligheidsdienst zonder meer op haar conto wordt geschreven. Volgens 
Oversteegenn is in de ogen van deze dienst wat ze schrijft volstrekt onbelangrijk, wel het 
louteree feit dat ze in verdachte bladen publiceert. Hij beweegt bij Beb hemel en aarde vooral 
redelijkk te blijven denken en argumenteren in haar situatie, Tevens geeft hij haar in 
overwegingg in het openbaar spijt te betuigen van haar houding in het verleden en zich eerst 
eenn paar maanden rustig houden. In de dan opgeklaarde situatie kan De Kadt bij de kort 
daarvoorr nieuw aangetreden minister van Justitie, door Oversteegen aangemerkt als "iemand 
vann CHU-huize, dus een kans op fatsoen", beter haar zaak bepleiten.1 Tegenstribbelende 
ambtenarenn hebben dan geen aanleiding meer een voor Beb gunstige beslissing tegen te 
houden.. Oversteegen, vermoedelijk in de veronderstelling dat Beb hem een weinig moedige 
aanpakk zal verwijten, merkt aan het eind van zijn brief op dat zijn voorstel helemaal niet laf is, 
omdatt je "de heren niet de kans moet geven hun spelletjes te spelen".2 Pas als Beb toch wordt 
uitgewezen,, moet ze de vuile was builen hangen. 

Dee Kadt gaal inderdaad op bezoek bij de minister van Justitie W. Beernink, zij het niet 
eenn paar maanden, maar een halfjaar later. Op grond van de aan hem verstrekte ambtelijke 
informatiee blijkt deze de mening te zijn toegedaan dat Beb een 'Soekarnist' is.3 Hij zegt De 
Kadtt toe zich persoonlijk over haar dossier te zullen buigen en geen voor Beb onaangename 
beslissingg te nemen zonder met haar persoonlijk te hebben gesproken. De Kadt weet wat 
lobbyenn is. Hij is van oordeel dat een op handen zijnd pleidooi van literair Nederland er nu 
moett komen. Verder heeft hij minister Luns van Buitenlandse Zaken laten vragen bij zijn 
collegaa op Justitie een goed woordje te doen voor Beb. Als Luns inderdaad gevolg heeft 
gegevenn aan De Kadts verzoek, moet dat verrassend genoemd worden, omdat de minister in 
dee gangbare oordeelsvorming de naam van 'hardliner' heeft, zeker in de Indonesië-kwestie. 

Vrijwell gelijktijdig dat De Kadt de minister bezoekt, doet zich een andere 
ontwikkelingg voor, die de journalistieke en literaire gemoederen in beroering brengt. 

DeDe Lunshof-affaire 

Beginn januari 1960 publiceert H.A. Lunshof in Elseviers weekblad onder de titel 
'Klerkenverraad'' een redactioneel commentaar over de samenstelling van de redactie van een 
niett nader genoemd "weekblaadje", waarvan de prospectus op zijn bureau is "gewaaid".4 

Vanwegee de samenstelling van de redactie wordt het blad (het Hollands weekblad) door hem 
aangemerktt als "links-richten". Hij neemt vervolgens de antecedenten door van verschillende 
redactieleden,, onder meer Jan Eykelboom, "een door en door links man", en Rob 
Neuwenhuys,, jarenlang redactiesecretaris van Oriëntatie, een maandblad dat in het verleden 
grotee bewondering heeft gehad voor de "oorlogsmisdadiger Soekamo". Vervolgens komt hij 
bijj "niemand minder dan Bep Vuyk". Aan haar besteedt hij de meeste woorden. Blijkbaar is 
hemm ter ore gekomen dat Beb tot 15 januari 1960 een voorlopige verblijfsvergunning heeft en 
eenn verzoek tol verlenging hiervan loopt. Hij schetst de Indonesische voorgeschiedenis van 
"dezee begaafde vrouw met communistische meningen", om dan te vervolgen met: 

11 Brief" J. Oversteegen aan Beb Vuijk (Amsterdam 24-6-1959). ON (doos 2465). De ondertekening van de brief 
vermeldtt alleen de voornaam Jaap. Deze Jaap verwijst in de brief naar zijn vrouw Suus. Op grond van deze beide 
voornamenn is geconcludeerd dat het Jaap Oversteegen betreft, de latere hoogleraar Nederlandse letterkunde aan 
dee Universiteit van Amsterdam, daarna hoogleraar Algemene literatuurwetenschap in Utrecht. Jaap en Suus 
Oversteegenn zijn goede bekenden van Beb geweest, ook vermeld in Bebs (laatste) adressen boekje. 
~~ Idem 
'' Briefkaart) J. de Kadi aan Beb Vuijk (Heemstede 12-1-1960). ON (doos 2465). 
44 H.A. Lunshof, 'Klerkenverraad1 Elxeviers weekblad 9-1-1960. De hierna geciteerde passages zijn uit dit artikel 
overgenomen n 
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Mett andere woorden, toen de Indonesische regering onze bezittingen stal, haar 
schuldenn niet betaalde en 36.000 Nederlanders als honden de straat op smeet, 
vondd Bep Vuyck alle aanleiding om de kant van Soekamo te kiezen, die 
trouwenss nu reeds genoeg van haar begint te krijgen. Wij hebben het al lang. 
Wijj hopen dat onze Nederlandse minister van justitie deze Bep Vuyck op 
vriendelijkee wijze terug zal brengen naar de Republiek Indonesia, die zij, 
misschienn om der wille van het communisme, verkiest boven het koninkrijk der 
Nederlanden. . 

Hett Hollands weekbladreageert vrijwel onmiddellijk. Vier dagen na het artikel van Lunshof 
plaatstt dit weekblad een redactioneel commentaar onder de titel 'Elseviers methoden'. De 
krantt acht een reactie op het gehele artikel beneden zijn waardigheid, maar wil "de infame 
situatiess jegens Beb Vuyk [. . . ] niet onweersproken laten, omdat hierbij lot en lijfelijk 
bestaann van een enkele persoon zijn betrokken".1 Dit commentaar wordt, voorzien van een 
enkelee kanttekening, weer een paar dagen later onder de titel 'Kritisch commentaar: onze 
kleinee Mc. Carthy' in zijn geheel overgenomen door de Nieuwe Rotterdamse courant, omdat 
dezee krant van oordeel is dat de weerlegging van de insinuaties aan Bebs adres ruimere 
aandachtt verdient dan de lezerskring van Hollands weekblad. De redacteur verwijt Elseviers 
weekbladweekblad in het algemeen de laatste tijd te zijn overgegaan tot "het hanteren van de 
smeerkwastt van het anticommunisme".3 Iedereen die niet in de smaak van het blad valt, wordt 
inn de communistische hoek gedrongen. Zelfs zijn eigen krant is dat enige tijd geleden 
overkomen.. Wat Beb betreft, die is met de receptuur van Mc Carthy's methoden schromelijk 
onrechtt aangedaan. Vervolgens wordt het commentaar van het Hollands weekblad vermeld, 
waarinn wordt gesteld dat Beb op geen enkele wijze Beb van communistische sympathieën in 
hett verleden of heden kan worden beschuldigd. Indonesia raya waaraan Beb als medewerker 
wass verbonden, heeft altijd consequent een anticommunistische houding aangenomen. De 
democratischee gezindheid van het blad heeft tot een verschijningsverbod op de krant geleid en 
zijnn hoofdredacteur zit gevangen. Voorts wordt er op gewezen dat Bebs keuze voor de 
Indonesischee nationaliteit in overeenstemming is geweest met door de Nederlandse 
autoriteitenn aan de Indo-europese gemeenschap gegeven adviezen in Indonesië. 

Hett commentaar in Hollands weekblad, maar vooral in de Nieuwe Rotterdamse 
courant,courant, is voor Elseviers weekblad aanleiding nogmaals op de kwestie in te gaan. De 
onbekendee schrijver van het commentaar merkt met duidelijke tegenzin op kennis te hebben 
genomenn van de stellige verzekeringen, dat enigerlei connectie van Beb met het communisme 
ontbreekt.. Liever was het hem echter geweest wanneer hij dat van Bebs Indonesische 
vriendenn of van haarzelf had gehoord. Van het verwijt over Bebs keuze voor het Indonesisch 
staatsburgerschapp neemt hij niets terug. De Indo-europeanen die indertijd dezelfde keuze als 
Bebb hebben gemaakt, deden dat in feite omdat er voor hen geen andere mogelijkheid 
openstond.. Zij verkeerden in gevaar, in zorgen en broodnood. Bij Beb lag dat volstrekt 
anders:: "Zij werd vrijwillig, zonder pressie en zonder in enigerlei gevaar te verkeren 'warga 
negara'.. Zij koos in volle vrijheid het burgerschap van Soekarno's republiek [ . . . ] . Zij heeft 
haarr eigen vaderland, haar eigen natie en haar eigen volk prijsgegeven".4 De krant is ter ore 

11 Hollands weekblad 13-1-1960 (redactioneel commentaar, auteur onbekend) 
** De titel duidt op een vergelijking van Lunshof met de Amerikaanse senator, die begin jaren vijftig met onfrisse 
methodenn en praktijken een jacht ontketent op van linkse sympathieën verdachte Amerikanen, door hen van 
samenwerkingg met of spionage voor het communistische Rusland te beschuldigen. 

'Kritischh commentaar: onze kleine Mc. Carthy' Nieuwe Rotterdamse courant 16-1-1960 (auteur onbekend). De 
hiemaa geciteerde passages zijn uit dit artikel overgenomen 
44 'Beb Vuyk 'Spijtoptante' Elseviers weekblad 23-1 -1960 (auteur onbekend) 
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gekomenn dat Beb Nederland moet verlaten. Dat is echter niet waar de krant naar streeft. Maar 
dee toestemming voor een verder verblijf in Nederland moet wel in haar Indonesisch paspoort 
aangetekendd worden, "in het paspoort van een vreemdelinge".1 

Literairr Nederland neemt het ook op voor Beb. Nog in dezelfde maand verschijnen 
sarcastischee artikelen van Jesserun d'Oliveira en Bebs literaire peetvader Anthonie Donker 
overr de zeer tendentieuze wijze van journalistiek bedrijven door Elseviers weekblad en zijn 
redacteurr Lunshof." Uit de toonzetting van de artikelen valt duidelijk op te maken dat voor de 
verdedigerss van Beb het weekblad al langere tijd een doorn in het oog is, D'Oliveira merkt 
daarbijj op dat in de door Lunshof uit het Hollands weekblad geciteerde Indonesische 
voorgeschiedeniss van Beb, willens en wetens een passage niet is overgenomen: de vermelding 
datt Indonesia raya sinds een jaar een verschijningsverbod in Indonesië heeft. 

Bebb zal ongetwijfeld blij zijn geweest met de steun die zij krijgt. En blij met een 
verderee verlenging voor haar verblijf in Nederland. Ook Lunshof moet 'blij' zijn geweest. 
Immerss de aantekening voor een verder verblijf waartegen hij niets heeft, wordt 
overeenkomstigg zijn wens aangetekend in Bebs Indonesisch paspoort. Nog enkele keren zal 
Bebss voorlopige verblijfsvergunning verlengd worden voordat definitieve toestemming wordt 
verleend. . 

Opmerkelijkk is dat in het door de BVD beschikbaar gestelde, gescreende dossier over 
Bebb met geen woord wordt gerept over deze affaire, noch over de perikelen en discussies die 
zichh op ambtelijke en ministerieel niveau ongetwijfeld hebben afgespeeld bij de toelating van 
Beb.. Zijn deze bij de screening uit het dossier gehaald? 

WoonbootbewonerWoonbootbewoner in Loenen 

Tenn tijde van de Lunshof-affaire is Beb al weer verhuisd. Fernand en Beb hebben een 
onderkomenn gevonden dat geheel tegemoet komt aan hun beider grote liefde: water en boten. 
Vermoedelijkk hebben ze eind 1959 of begin 1960 een binnenvaartschip in Amsterdam 
gekocht,, dat een ligplaats krijgt op luttele afstand van hun huuradres aan de Vreelandse weg 
inn Loenen aan de Vecht.3 Op 25 januari 1960 worden ze officieel als nieuwe burgers van 
Loenenn ingeschreven.4 Tijdens hun zwervend bestaan daarvoor hebben ze zich nergens als 
inwonerr van een gemeente laten registreren, vermoedelijk mede vanwege de onzekerheid over 
dee voortduring van hun verblijf in Nederland. 

Err is een slechtere woongemeente dan Loenen denkbaar. De gemeente ligt in een 
fraaiee streek, waarop al in de zeventiende eeuw hel oog is gevallen van rijke 
koopmansfamiliess uit Amsterdam. De hoofdstad heeft in diee tijd te lijden van stank en smerig 
drinkwater,, reden voor de economische bovenlaag om voor hun recreatiebehoeften oorden te 

11 'Beb Vuyk 'Spijtoptante' Elseviers weekblad 23-\ -I960 (auteur onbekend) 
33 Het betreft H.U. Jesserun d' Oliveira 'This is a 'publishing' house' Tirade 4 (1960), pag, 16-21 en Anthonie 
Donkerr 'De duimzuiger H.A.L(unshoO De nieuwe stem 15(1960), pag. 228-230. Hel artikel van d' Oliveira 
heeftt een meer algemene strekking. Hij gaat levens in op een artikel van Elseviers hoofdredacteur De Keizer in 
hetzelfdee nummer van Elseviers weekblad als waarin Lunshofs uitval naar Hollands weekbladen Beb Vuijk is 
geplaatst.. De Keyzer ziet in het opkomende antisemitisme in West-Duitsland de hand van het communistisch 
Oost-Duitsland.. D'Oliveira toont vervolgens aan dat De Keyzer als redacteur van Het Nederlands-Indisch 
dagbladdagblad gekoketteerd heeft met het opkomende nationaal-social isme en fascisme in de jaren dertig. Vervolgens 
plaatstt hij de artikelen van De Keyzer en Lunshof in hel bredere, bij de oprichting na de oorlog geformuleerde, 
redactiebeleid:: het uitbrengen van een weekblad voor een breed publiek met 'makkelijk leesvoer*. Behalve 
d'' Oliveira en Donker reageert ook J.H.W. Veenstra nog op de Lunshof-affaire (J.H.W. Veenstra 'Beb Vuyk, 
Lunshoff en Elsevier' Vrij  Nederland 30-1-1960). 
33 Het precieze tijdstip van de aankoop, respectievelijk verhuizing, is niet bekend. Van de bewaard gebleven 
brievenn dateert de eerste met hel bootadres van 8-2-1960. In het Fotoalbum Beb Vuijk 1958-1967, familiearchief 
iss de boot te zien in de Amsterdamse grachten. 
4Notiliee 18-2-1963 in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21-1-2003 
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zoeken,, waar het plezieriger toeven is. De keuze valt op de streek rondom de Vecht tussen 
Utrechtt en Amsterdam. Daar laten de kooplieden buitens, hun 'plaetsen', bouwen, vaak in 
aaneengeslotenn rijen, en omgeven door fraaie tuinen. Voor de huizen ligt een zwak stromende 
enn tamelijk brede rivier, waarachter men weer zicht heeft op het ongerepte polderlandschap 
mett zijn vele sloten en hier en daar een boerderij. Het in vergelijking met Amsterdam 
prettigerr woonklimaat is overigens niet de enige reden geweest voor de bouw van de 
buitenhuizen.. Minstens even belangrijk, zo niet belangrijker, is geweest dat de huizen als 
beleggingsobjectt dienen. Wanneer Nederland na de Gouden Eeuw in minder welvarend 
economischh vaarwater komt, verliezen de buitens geleidelijk hun functie als belegging. Een 
deell van de huizen vervalt en wordt afgebroken. Wanneer Beb domicilie in Loenen kiest, zijn 
velee buitens verloren gegaan, van het resterende aantal zijn er enkelen bijna onherkenbaar 
verbouwd. . 

Dee charme van de Vechtstreek wordt een beetje herontdekt in jaren vijftig van de 
vorigee eeuw, wanneer de Loosdrechtse plassen een belangrijk gebied voor de recreatievaart 
worden.. Zowel vanuit Amsterdam als Utrecht vormt de Vecht de toegang tot het Loosdrechtse 
merengebied.. In het weekend varen honderden boten en bootjes over de rivier op weg naar de 
plassen.. De Vechtstreek zelf en de aan de Vecht gelegen dorpjes als Nieuwersluis, Loenen en 
Vreelandd blijven in de zestiger jaren nog grotendeels gespaard voor de belangstelling van 
recreanten.. Zuidelijker en noordelijker gelegen gemeenten als Breukelen, Maarssen en 
Abcoudee worden in die periode overloopgebieden voor Utrecht en Amsterdam en verliezen 
daardoorr hun grotendeels authentieke karakter. 

Loenenn is het dorp in de Vechtstreek waarvan de oude kern het meest gespaard is 
gebleven.. Vanaf Breukelen en Nieuwersluis gezien ligt het dorp voor het overgrote deel op de 
westelijkee oever. De verbinding met de rest van het dorp op de andere oever wordt gevormd 
doorr een kleine houten ophaalbrug, waar vanaf de voorbijganger kijkt op de achterkant van 
dee aan de Dorpsstraat gelegen huizen, die voorzien zijn van langzaam aflopende tuinen naar 
dee Vecht, met daarin soms met een prieeltje of aanlegsteiger. Geen zicht heeft de kijker op de 
woonbotenn die in het dorp zijn gelegen. Deze bevinden zich voorbij de dorpsmolen na een 
flauwee bocht in de rivier, voorbij de eigenlijke dorpskern, richting Vreeland. 

Dee woonbootgemeenschap in het Loenen van de zestiger jaren bestaat voornamelijk 
uitt jongeren, die vanwege de huisvestingsnood in de grote steden zijn 'uitgeweken* naar een 
goedkoopp alternatief onderkomen in het Vechtdorp. Bij hun keuze zal ongetwijfeld ook het 
fraaiee uitzicht vanuil de boot op de rivier en de nog aanwezige buitens een rol hebben 
gespeeld. . 

Dee woonbootbewoners vormen een nogal op zichzelf staande gemeenschap. De 
contactenn met de authentieke dorpsbewoners zijn beperkt, niet in de laatste plaats door het 
verschill in leeftijd en achtergrond. Niet dat men elkaar uit de weg gaat, maar de 
woonbootbewonerr zoekt vanuit een soort natuurlijke vanzelfsprekendheid primair zijn 
contactenn bij lotgenoten. Tot op de dag van vandaag is dat zo gebleven. 
Hell drijvende onderkomen dat Femand en Beb kopen, is geen 'houten bungalow op water', 
hett type woonboot dat in die tijd gangbaar wordt, maar een oud binnenschip waarvan de 
laadruimtee is ingericht tot verblijfsruimte. Met de koop ervan zijn de De Willigens er nog niet. 
Zee moeten de beschikking krijgen over een woonbootvergunning. Probleemloos is dat niet 
altijd,, omdat de eigenaar van het stuk dijk waaraan de boot ligt zijn toestemming moet geven. 
Bebss connectie met de plaatselijke politieke patriarch, de wethouder J.G. Spee, dezelfde bij 

11 De hiernavolgende informatie is ontleend aan het Gesprek auteur met H. en E. Sillevis (Loenen a/d Vecht 18-3-
2003).. Bij Henk Sillevis, een vriend van Bebs aangetrouwde neef, de al meermalen aangehaalde 
familiehistoricuss Ten Dam, en zijn vrouw Els gaan Beb en Femand te rade over de voor en nadelen van het 
wonenn op het water. Dit echtpaar vertoeft dan al zon tien jaar tot volle tevredenheid op een woonboot in 
Loenen. . 
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wiee ze daarvoor kamers heeft gehuurd, zal vermoedelijk hebben bijgedragen aan het 
verkrijgenn van de vergunning. 

Dee boot krijgt de welluidende naam 'Almayer's Folly' naar de gelijknamige roman 
vann Joseph Conrad. Hoofdfiguur in dit boek is de Engelsman Almayer, die als compagnon 
vann een rijke, geheimzinnige Engelse avonturier op een afgelegen handelspost op Borneo zijn 
grotee fortuin hoopt te maken door het vinden van rijke goud- en diamantmijnen in het 
binnenland.. Een zoekexpeditie loopt echter op een volkomen mislukking uit, waarna de 
Engelsee avonturier naar zijn geboorteland verdwijnt. Almayer blijft achter, maar zijn 
handelspraktijkk levert nauwelijks winst op vanwege de concurrentie van de Arabische 
handelaarr Abdullah en de tegenwerking van het inlandse hoofd. Zijn huwelijk met de 
aangenomenn dochter van de Engelse avonturier, een trotse Soendanese vrouw, wordt ook een 
fiasco:: zijn vrouw ziet hem al gauw als de exponent van de door haar gehate blanke wereld. 
Almayerr raakt in de greep van de lethargie. Zijn enige houvast is zijn dochter en oogappel. 
Wanneerr het beeldschone meisje vlucht met de zoon van een Balinese radja, die aanvankelijk 
nogg Almayers compagnon in een smokkelaffaire is, betekent dat de nekslag voor Almayer. 
Hijj praat nauwelijks meer en verslaafd aan de opium vegeteert hij weg. 

Waaromm Beb het schip naar dit boek heeft vernoemd is niet duidelijk. In het boek 
komenn natuurlijk alle ingrediënten voor, die appelleren aan een romantische en avontuurlijke 
geestt als Beb. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dal dit de (enige) reden is geweest. Conrads 
anderee boeken over de Indische archipel ademen evenzeer dezelfde sfeer van avontuur. Ook 
lijktt het onwaarschijnlijk dat Beb zich identificeert met Almayer en zijn vervallen in 'gekte' 
inn de tropische eenzaamheid. Mogelijk dat het in haar ogen Conrads beste en kortste roman 
overr de Indische archipel is. Zijn andere romans over de Indische archipel, Lord Jim en 
Rescue,Rescue, zijn veel meer uitgesponnen. Andere redenen lijken meer plausibel voor de 
vernoemingg van Bebs nieuwe huisvesting naar Conrads boek. De eerste is dat Almayers 
dochterr vermoedelijk sterk tot Bebs verbeelding heeft gesproken. Het meisje komt naar de 
handelspost,, omdat ze niet wordt geaccepteerd door de Europese omgeving waarin ze haar 
opvoedingg krijgt. De moeder weet haar al snel in haar inheemse wereld te trekken. Door haar 
vluchtt met de inheemse prins kiest ze definitief niet voor de blanke, maar voor de oosterse 
wereld.. De zoon van de Balinese radja ziet echter op een gegeven ogenblik dat zij hem nooit 
volledigg zal toebehoren: de blanke achtergrond van het meisje is een onvervreemdbaar deel 
vann haarzelf. Naar hel oordeel van Bebs zoon en schoondochter kan de gelijkenis in de 
situatiee van de De Willigens op Boeroe en die van Almayer op zijn handelspost ook een reden 
zijnn geweest voor de vemoeming." In hun strijd om het economisch bestaan moeten Almayer 
énn de De Willigens het hoofd buigen voor hun Arabische of Chinese concurrenten en de 
stilzwijgendee tegenwerking van de inheemse gemeenschap: de blanke krijgt geen greep op de 
hemm omringende met geheimzinnige krachten vervulde tropische omgeving. 

Bebb heeft de beweegredenen voor de aankoop van de boot in een aantal interviews nog 
all eens romantisch ingekleurd. Zo zouden Beb en Femand bij het niet meer verlengen van de 
verblijfsvergunningg van de De Willigens makkelijk ergens anders neer kunnen strijken, 
zonderr de perikelen van een verhuizing. De vraag is dan wel waar. Over de Rijn naar 
Duitslandd of over de Maas naar België'? In die landen is wederom een visumprocedure nodig. 
Eenn vertrek overzee is onmogelijk omdat het schip absoluut niet zeewaardig is. Beb weet door 
haarr stellige optreden overigens de indruk te wekken dat het geen binnenvaartschip, maar een 

11 Gesprek auteur met H, en E. Sillevis (Loenen a'd Vecht 18-3-2003) 
"" Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 7-3-2003) 
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zeewaardigg zeilschip is.' Vermoedelijk is de belangrijkste reden voor de aankoop een 
praktischee geweest: een boot is relatief goedkoop in vergelijking met een huis. 

HollandseHollandse doorstart 

Naa de aankomst van de De Willigens in Nederland is het verkrijgen van inkomsten een 
belangrijkk aandachtspunt. Vrij spoedig na de verlenging van de verblijfsduur tot 15 januari 
19600 treedt Fernand als magazijnmeester in dienst bij de Uitgeverij Van Oorschot. Beb 
probeertt zich al tijdens haar verblijf in Genève en Komeliamünster een nieuw journalistiek en 
literairr bestaan in Nederland te verwerven. Dat lukt haar wonderwel, overigens niet zonder de 
nodige,, soms irriterend overkomende, aandrang. Via Koets weet zij in 1958 en 1959 een 
aantall artikelen in Het parool geplaatst te krijgen.' In deze krant die altijd sceptisch is geweest 
overr het Nederlandse beleid ten aanzien van Indonesië, verschijnen artikelen over haar reis 
naarr Japan van ruim eenjaar daarvoor. Ze maakt het zich daarbij makkelijk: het zijn 
compilatiess van de artikelen die ze een jaar daarvoor in Indonesië heeft geschreven. De grote 
invloedd die het verblijf in Japan op Beb heeft gehad, blijkt uit een aantal direct 
daaropvolgendee publicaties. Voor dezelfde krant schrijft ze twee recensies, één over een 
Japanss boek en één over twee bloemlezingen van de Japanse literatuur en in het literaire 
tijdschriftt Tirade publiceert ze in 1959 en 1960 een aantal vertalingen van novellen van 
Japansee schrijvers.3 Ook in haar jaren als recensente van Vrij  Nederland x&\ Beb nog met 
enigee regelmaat Japanse alsook Chinese boeken bespreken. 

Mett de uitgever Geert Van Oorschot raakt Beb, getuige de vrij frequente 
briefwisselingg in de jaren 1959-1961, op goede voet. Beb zit hem achter de broek over het 
nogg meer opnemen van vertalingen van Japanse en Chinese novellen in het door Van 
Oorschott uitgegeven tijdschrift Tirade. In één van haar brieven aan hem merkt ze op: "Voor 
eenn ding waarschuw ik je echter. De Japanse literatuur en in het bijzonder de Japanse novelle 
staatt op uitzonderlijk hoog peil".4 Waarom een waarschuwing hier op zijn plaats is, blijft 
onduidelijk.. Een uitgever lijkt alleen maar blij te kunnen zijn met literair werk van hoog 
niveau.. De opmerking is wellicht meer bedoeld om aan te geven hoe blij Van Oorschot wel 
magg zijn met Bebs medewerking aan zijn Tirade. Van Oorschot van zijn kant is 
geïnteresseerdd in Bebs, niet met naam genoemde, nieuwe roman, hoogstwaarschijnlijk de 
eerderr vermelde roman Genegenheid is verraad5 Beb speelt op dat moment blijkbaar nog 
steedss met de gedachte deze roman af te maken.6 

Eenn publicatie waaraan ze met dan gemiddeld genoegen zal hebben gewerkt, is het 
eerderr al uitvoerig aangehaalde artikel 'De Duperronisten, een merkwaardige fase uit de 
literatuurr van Nederland en Indonesië' in Rekenschap? Het is de eerste publicatie in 

11 Het Interview Beb Vuijk door H.G. Surie Vrij  Nederland I7-6-I961 heeft als ondertitel: 'Op een klipper in de 
Vecht'.. In 1973 merkt ze nog op zeven jaar op een echte klipper te hebben gewoond (Interview Beb Vuijk door 
Ricoo Bulthuis Rotterdamsch nieuwsblad 24-12-1973) 
22 Zie Brief Beb Vuijk aan PJ. Koets (Genève 2-6-1958). Brief Beb Vuijk aan PJ. Koets (Komeliamünster 14-7-
1958)) en Brief Beb Vuijk aan PJ. Koets (Amsterdam 18-1-1959). Inde laatste brief slaat Beb een nogal 
geïrriteerdee toon aan over het uitblijven van plaatsing van een artikel in Het parool. 

Hett betreft de artikelen Beb Vuijk 'Literatuur van Japan beleeft nieuwe bloei' 7-2-1959 Het parool en Beb 
Vuijkk 'Verslag van een schuldgevoel' Het parool 14-2-1959 en in Tiradede vier vertalingen: Dazai Osamu 
'Villon'ss vrouw 3 (1959), pag. 41-44 en 63-66, Shiga Nayoa 'Han's misdaad' 4 (1960), pag. 108-112, Hayashi 
Fumikoo 'Tokyo' 4(1960), pag. 154-166 en Chugtai Ismat 'Tiny's grootje'4 (1960), pag. 229-234. 
44 Brief Beb Vuijk aan G. van Oorschol (Almayer's Folly 21-6-1960) 
55 Zie hoofdstuk 'Genegenheid is verraad' 
66 Brief G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Loenersloot 13-9-1960) 
'' Zie hoofdstuk 'Kritiek en opbouw' 
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Nederland,, waarin wordt stil gestaan bij de invloed die Du Perron heeft gehad op het 
letterkundigee leven in Nederlands-Indië.' 

Bebb beperkt zich niet tot de zwaardere kost in het schrijversrepertoire. Met enige 
regelmaatt maakt ze vanaf die tijd ook sfeerimpressies van kleine plaatsjes en gebieden waar 
zee verblijft of die ze bezoekt. Ze begint met twee sfeervolle plaatjes van Komeliamünster in 
HetHet parool en een {vermoedelijk) toeristisch blad.2 Hierin toont Beb zich weer op haar best. In 
haarr beschrijving van het plaatsje weet ze de geschiedenis en de beschrijving van gebouwen, 
stratenn en de omgeving van het plaatsje tot een sfeervol beeld te combineren. Wellicht hebben 
lezerss van het artikel aanleiding gevonden het even over de Nederlandse grens gelegen stadje 
mett een bezoek te vereren. Kort daarna publiceert ze in Hei parool onder de titell 'Een 
Hollandss landschap onder de zomerzon' een beschrijving van het stadje Schoonhoven en de 
tochtt er naar toe. Ze bezoekt het stadje als ze, zoals ze in het artikel schrijft, dakloos is 
gewordenn in Amsterdam, fietsend op zoek naar onderdak in een hotel. 

All vrij snel na aankomst in Nederland lukt het Beb nog een andere, haar bekende, 
activiteitt ter hand te nemen, het verzorgen van radiolezingen. Op 25 oktober 1958 spreekt ze 
inn de rubriek 'Boekenwijsheid' van de VARA een autobiografisch portret uit.3 In de volgende 
jarenn treedt ze met enige regelmaat op voor dit medium. Een volledig inzicht in het aantal 
radiolezingen,, het tijdstip ervan en de omroep waarvoor ze zijn uitgesproken, is niet meer te 
achterhalen.. In 1960 verzorgt ze in ieder geval weer een aantal uitzendingen. Deze lezingen 
probeertt ze voor publicatie aan Van Oorschot te slijten. De laatste voelt daar evenwel weinig 
voor:: "Van het Indonesisch [vermoedelijk komen in de lezingen veel Indonesische 
uitdrukkingenn of woorden voor] is voor niemand iets te volgen [ . . . ] . De redactie vindt je 
stukkenn dus alleen interessant voor diegenen die een en ander zouden kunnen nagaan en je 
opvattingenn verifiëren"." Uit deze zinsnede van Van Oorschot kan tevens worden afgeleid dat 
Bebss lezingen geen boekbesprekingen zijn, maar gaan over de situatie in Indonesië. 

11 Zoals eerder opgemerkt is Kees Snoek in 1990 in zijn dissertatie De Indische jaren van E. du Perron uitgebreid 
ingegaann op het verblijf van Du Perron in de kolonie, 
:: Het betreft Beb Vu ijk 'Komeliamünster: een toeristisch plaatsje vlak over de grens* He} parool 4-11-1958 en 
hett artikel 'Münsterlandchen1. Onbekend is in welk blad het laatste, in de ON aanwezige, artikel is verschenen. 
Gelett op het papier, paginagrootte en lay-out geen krant, weekblad of literair tijdschrift. Ook in De kampioen of 
DeDe ioeristenkampioen is het artikel niet gepubliceerd (Telefonische informatie ANWB aan auteur (Den Haag 19-
12-2003)). . 
11 'Boekenwijsheid: Gesproken autobiografie door Bep Vuyk' VARA 25-10-1958 
44 Beb heeft in haar eigen archief een aparte map radiolezingen bijgehouden, die zich in de ON bevindt. De in 
dezee map verzamelde lezingen bevatten gesproken boekrecensies uit de periode 1963-1966. Voor 1963 
verzorgdee uitzendingen zijn niet door haar bewaard. Ook in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
bevindenn zich geen lezingen meer van Beb, behoudens de zojuist genoemde autobiografie van 25 oktober 1958. 
Dee eigen map van Beb geeft onvoldoende houvast over de data van de uitzendingen. Tweemaal is er vermeld 
'uitgesprokenn op . . . , VARA', met de naam van programma waarin de lezing is uitgezonden. Een drietal 
lezingenn is voorzien van de datum en de aantekening 'Belgische radio'. Bij controle van de VARA-uitzendingen 
inn de omroepbladen blijkt dat op de betreffende datum geen uilzending van het betreffende programma heeft 
plaatsgevonden.. De omroepbladen zelf zijn onvoldoende specifiek in het vermelden van de boekenrubriek om na 
tee gaan wat is be- of uitgesproken. Het programma 'Boekenwijsheid' van de VARA, waarin Beb met enige 
regelmaatt is 'opgetreden', wordt standaard aangekondigd met: "een programma over boeken onder redactie van 
Garmtt Stuiveling en Max van Dendermonde" (na 1962 voert alleen Stuiveling de redactie). Blijkens 
aantekeningenn en aangetroffen correspondentie in de ON heeft Beb ook boekrecensies voor de Wereldomroep 
verzorgd.. Wellicht zijn dit de radiolezingen die in haar map niet voorzien zijn van de aantekening 'VARA' of 
'Belgischee radio'. In ieder geval heeft ze voor de Wereldomroep één voordracht verzorgd, getiteld 'West-
Indischee schrijvers7. Voor deze lezing wordt haar bij brief van 25-3-1963 een honorarium van driehonderd 
guldenn toegekend. Voor het overige blijven Bebs boekbesprekingen voor de Wereldomroep in duister gehuld: er 
bestaann geen gegevens meer over de programmering van het boekenprogramma van de Wereldomroep, bij de 
NIBGG noch de omroep zelf. 
?? Brief G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Loenersloot 13-9-1960) 



233 3 

Vanaff eind 1959 publiceert ze ook een aantal boekrecensies in het eerder genoemde, pas 
opgerichtee Hollands weekblad. Aan dit blad werken ook een aantal oude bekenden van Beb 
mee:: Ivo Veenstra, Jan Eykelboom, Elisabeth de Roos en Rob Nieuwenhuys. Wellicht hebben 
Bebss vrienden een goed woordje voor Beb bij de redactie gedaan. Het blad wil getuigen van 
eenn onafhankelijke kritische geest, die zich niet gebonden acht aan welke maatschappelijke 
conventiee of ideologie dan ook. Bij de motieven tot oprichting van het blad worden dan ook 
dee namen van Ter Braak en Du Perron met respect genoemd. Het kan bijna niet anders of de 
doelstellingg van het blad moet Beb hebben aangesproken. Toch werkt ze slechts korte tijd 
mee.. Behoudens een recensie in april 1961 en oktober 1962, verschijnen er na 1960 geen 
boekbesprekingenn meer van haar in het blad.1 Wel geven de boekbesprekingen in het 
HollandsHollands weekblad dan waar haar belangstelling de komende jaren ligt: boeken over 
Indonesië,, de Nederlands-Indische belletrie en meer in het algemeen de 'uitheemse* literatuur. 
Inn één van haar eerste recensies van boeken over Indonesië na haar terugkomst, die over The 
storystory of Indonesia van de Amerikaan Louis Fisher, toont Beb zich goed op dreef in haar stijl 
enn bondigheid van bespreken. Tevens heeft ze weer één van haar spaarzame momenten 
waaropp ze "in grote lijnen" waardering voor een boek kan opbrengen. Twee maanden eerder 
heeftt ze in een recensie een boek van een andere Amerikaan neergesabeld.3 Uit het corrigeren 
vann enkele door Fisher vermelde historische feiten blijkt Bebs deskundigheid en belezenheid 
overr de geschiedenis van Nederlands-Indië, De Amerikaan besteedt in zijn boek veel aandacht 
aann Sukarno voor wie hij, zij het met enige distantie, bewondering heeft. Beb vindt de 
centralee plaats van de president in het boek terecht, omdat hij het middelpunt is in de 
Indonesischee politiek. In de laatste zin van haar recensie brengt ze echter op fijnzinnige wijze 
haarr kritiek op Fisher tot uitdrukking wanneer zij over Sukarno opmerkt; "De meest vereerde 
enn de meest gehate man van Indonesia. Alleen dit laatste heeft Louis niet helemaal 
doorgehad".. Beb zal niet altijd zo onderkoeld blijven over de Indonesische leider. 

Mogelijkk dat Beb haar medewerking aan het literair-intellectuele Hollands weekblad 
heeftt gestaakt omdat zich een andere bron van inkomsten aandient, het weekblad Vrij 
Nederland,Nederland, dat voor een publicist interessant is vanwege de grote oplage. Het grotere aantal 
lezerss van Vrij  Nederland zal zich vermoedelijk ook vertaald hebben in een betere honorering. 
Datt inkomsten Beb niet onverschillig laten, blijkt uit het op haar manuscripten genoteerde 
bedragg dat ze voor een artikel heeft ontvangen/ Deze aantekeningen geven tevens aan dat ze 
opp freelance basis werkt: per artikel wordt de honorering bepaald. 

Inn de negen jaren dat Beb aan Vrij  Nederland is verbonden, publiceert ze er zo'n 
honderdd en vijftien artikelen in. In 1961 en 1962 is ze een prominent boekrecensent van Vrij 
Nederland,Nederland, zeker tegen de achtergrond van de dan nogal magere boekenrubriek van het 
weekblad.. De wekelijkse boekenbijlage bestaat dan nog niet bij Vrij  Nederland. Soms gaan er 
driee of vier weken voorbij zonder dat een boek wordt besproken in het blad. Bij Vrij 

11 Het betreft de volgende artikelen Beb Vuijk "Rice roots' met wortelrot' Hollands weekblad 11 — 11-1959 
(recensiee Amerikaans boek over Indonesië), Beb Vuijk 'Een Amerikaan over Indonesië' Hollands weekblad 27-
1-19600 (wederom recensie over Amerikaans boek over Indonesië ), Beb Vuijk 'Terug naar de bron' Hollands 
weekbladweekblad 17-2-1960 (recensie Tussen twee vaderlanden van Rob Nieuwenhuys), Beb Vuijk 'Roman uit donker 
Afrika'' Hollands weekblad6-4-1960 (recensie De nikkers van Piet van Aken), Beb Vuijk 'Meer 'Indisch' dan 
'Haags"" Hollands weekblad 13-6-1960 (recensie van Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan van Louis 
Couperuss ), Beb Vuijk 'Bij het scheiden van de markt' Hollands weekblad3-11-1960 (recensie van Bij het 
scheidenscheiden van de markt van Rob Nieuwenhuys), Beb Vuijk 'Verhalen van Vincent Mahieu' Hollands weekblad 
29-4-19611 (recensie van Tjoek van Vincent Mahieu) en Beb Vuijk 'Naar het oude patroon* Hollands weekblad 
10-10-19622 (recensie van Bericht uit Hollandia van F. Springer). 
** Beb Vuijk 'Een Amerikaan in Indonesië' Hollands weekblad 27-1-1960 
"" Rice roots van Arthur Goodfriend 
44 Beb Vuijk 'Een Amerikaan in Indonesië' Hollands weekblad 27-1-1960 
55 Zie bijvoorbeeld manuscripten van artikelen, door Beb Vuijk per jaar in een map gebundeld, in doos 2466 van 
dee ON 
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NederlandNederland ontmoet Beb wederom haar oude bekende Ivo Veenstra. Ook hij recenseert, maar 
figureertt ook als politiek commentator, in het bijzonder over de politieke ontwikkelingen in 
Indonesië.. Met het 'uitdijen' van de boekenrubriek wordt Beb vanaf 1963 één van de vele 
recensentenn van het weekblad. Andere boekbesprekingen komen van de hand van onder meer 
Antonn Koolhaas, Rein Bloem, Arthur Lehmann en Alain Teister. 

Recensiess vormen de hoofdmoot van Bebs publicitaire arbeid voor Vrij  Nederland, 
maarr er is, vooral in de beginjaren, ook ruimte voor andere publicaties en interessen. 
Beginn 1961 publiceert Beb in het weekblad de autobiografische jeugdschets 'Mijn 
grootmoeders',, een jaar later opgenomen in een herdruk van de verhalenbundel De wilde 
groenegroene geur. In grote lijnen volgt dit verhaal het twintig jaar daarvoor in De Indische courant 
verschenenn artikel 'Indië en mijn werk: de lachende klasse'. De inhoud van beide publicaties 
iss al aan de orde gekomen in het hoofdstuk over Bebs jeugd. Er is wel een accentverschil 
tussenn de artikelen: in De Indische courant vertelt ze meer over haarzelf, in Vrij  Nederland 
ligtt het accent op haar grootmoeders. In de vraaggesprekken die Beb vanaf de zeventiger jaren 
geeft,, zal ze één en andermaal teruggrijpen op beide artikelen, vooral op 'Mijn grootmoeders'. 
Waarschijnlijkk op expliciet aangeven van Beb worden in veel interviews niet zelden passages 
uitt het laatste artikel letterlijk overgenomen. Beb doet in 1961, na haar autobiografische 
schetsenn in 1941, wederom een bewuste stap in het creëren van haar eigen beeld in de 
geschiedenis. . 

Eenn tweede, al eerdergenoemde, vermeldenswaardige bijdrage van haar in Vrij 
NederlandNederland is 'Weekeinde met Richard Wright'.2 Het artikel is geen boekrecensie, maar 
opgenomenn in de uit sfeerimpressies bestaande rubriek 'Mensen en plaatsen', waarvoor Beb 
nogg enkele andere bijdragen zal schrijven. Evenals 'Mijn grootmoeders* heeft 'Weekeinde 
mett Richard Wright' een autobiografisch karakter. Gelardeerd met uitgebreide typeringen van 
Bebss vrienden Mochtar Lubis en Takdir Alishabana, wordt een weinig geflatteerd beeld van 
dee zwarte Amerikaanse schrijver Richard Wright geschetst. Beb ontmoet de laatste in 1955 
tijdenss zijn bezoek aan de, op initiatief van Sukarno, voor het eerst georganiseerde top van 
allee niet-gebonden landen in Bandung, de zogenaamde Bandung-conferentie. In zijn 
ontmoetingenn met Indonesische intellectuelen wordt Richard Wright door Beb geschetst als 
iemandd bij wie de discriminatie blijvend sporen heeft nagelaten: hij is één en al achterdocht 
tenn opzichte van de blanken. Voor Richard Wright vindt de Bandung-conferentie zijn grond in 
hett feit dat gekleurde volkeren hun stem laten horen. Lubis en Alishabana, zo blijkt uit een 
doorr Beb weergegeven discussie, zijn van oordeel dat niet de blanke overheersing, maar het 
gedeeldee koloniale verleden de ratio is voor een gemeenschappelijke organisatie van landen in 
dee Derde Wereld. Ook in Bebs beleving hebben de Indonesische intellectuelen na het 
verkrijgenn van de onafhankelijkheid hun rancune tegen de blanken achter zich gelalen. 

Haarr opvatting van Wright als verwrongen persoonlijkheid wordt bevestigd wanneer 
zee enige tijd later zijn artikelen leest over het bezoek aan de conferentie in de tijdschriften 
EncouterEncouter en Der Monat. Wright legt daarin de door hem, niet bij naam, maar als "de meest 
bekendee Indonesische romanschrijver", aangeduide Alishabana het tegenovergestelde, 
namelijkk wantrouwen tegen blanken, in de mond van wat hij werkelijk gezegd heeft.3 

11 Beb Vuijk 'Mijn grootmoeders' Vrij  Nederland'3-2 en 10-2-1961 (twee afleveringen) 
:: Beb Vuijk 'Weekeinde met Richard Wright' Vrij  Nederland 19-11 en 26-11-1960 (twee afleveringen) 

Bebss weergave van Wrights opvattingen lijken een gTote mate van betrouwbaarheid te hebben. Wright bewerkt 
dee in Encounter en Der Monar anikeien om tol het in 1956 verschenen boek The colour curtain, dat in 1957 in 
heii Nederlands wordt vertaald als De kleurbarrière. Wnghts preoccupatie met de positie van kleurlingen komt in 
dit.. nogal chaotisch samengestelde, boek nadrukkelijk naar voren (onder meer pag. 108-1! 1). 
Volledigheidshalvee moet wel worden vermeld dat Wright als factor voor de bijna onoverbrugbare klooftussen 
hett blanke Westen en de Derde Wereld, naast kleur, ook religie noemt (onder meer pag. 10-11 en pag. 132-133). 
ietss dat Beb onvermeld laat. De door Beb gewraakte passage over Alishabana treft men in het boek aan op pag, 
176.. Wright ontmoet in het boek ook Mochtar Lubis. die voor hem als een soort reisleider fungeert. De met 
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Inn 1962 toont Beb in Vrij  Nederland nog eens hoe haar hart uitgaat naar schepen. Ze verslaat 
inn Vrij  Nederland haar bezoek medio augustus 1962 aan de Tall Ships Race, een 
internationalee race voor zeilschepen waarop marinepersoneel wordt opgeleid. Met een schip 
vann de Nederlandse marine bezoekt ze buitengaats één van de aan de race deelnemende 
schepen.. Het artikel toont een laaiend enthousiaste Beb, die een lyrische zang aanheft op 
zeilschepen.. En passant geeft ze ook nog in beeldende bewoordingen een exposé over de 
ondergangg van het door haar bewonderde zeilschip in zijn strijd tegen de stoom- en 
motorboot: : 

Dee glorie van de clippers heeft slechts enkele tientallen jaren geduurd. Ze 
warenn te rank gebouwd, te hoog getuigd en bezaten te weinig laadvermogen 
voorr deugdzame en betrouwbare scheepvaart. Ze waren de bohémiens van de 
zee,, die onder commando van bezeten kapiteins met graan en thee, wol en 
goudzoekerss over de oceanen scheerden in tot mythen geworden races. Als alle 
bohémienss legden ze het aftegen betrouwbaarder typen.1 

Naarr het zich laat aanzien heeft Beb zich in beginjaren zestig aardig genesteld in literair en 
journalistiekk Nederland. Ook haar privé-leven loopt op rolletjes. Zoals vroeger in Indonesië 
speeltt Beb op de 'Almayer's Folly' graag de rol van gastvrouw. Regelmatig komt in het 
weekendd een schare bekenden op bezoek. In de vroegere laadruimte van het schip wordt dan 
gepraat,, gerookt en gedronken. De foto's ervan doen denken aan de beelden van 
existentialistischee intellectuelen in de rokerige cafés van het Parijs in de vijftiger en begin 
zestigerr jaren. Beb moet zich heerlijk hebben gevoeld in deze met intellectualisme 
bezwangerdee sfeer. 

DeParijsee sfeer gaat ze met Fernand zelf opsnuiven inde zomer van 1961, Parijs is 
éénn van de vele reisbestemmingen van de De Willigens in de komende jaren. Tot Bebs dood 
zall het reisvirus in haar bloed blijven zitten: ze bezoekt onder meer Brussel en Boedapest en 
gaatt op vakantie in Oostenrijk en Portugal. Parijs bezoekt ze, zoals ze opmerkt in een 
impressiee van haar bezoek, niet als toerist maar als inwoner. Zodra de De Willigens hun 
kofferss uitpakken voelen ze zich Parijzenaars. Dat is "geen kwestie van officiële status, maar 
vann instelling [ . . . ] . We hoorden niet meer aan ons eigen verleden toe en hadden geen 
toekomst".22 Het romantisch levensgevoel heeft Beb nog niet verlaten, zoals ook blijkt uit de 
restt van de sfeerschets. Ze beschrijft de armoedige en rommelige buitenkant van het hotel, dat 
zee nooit uit zichzelf zou hebben uitgekozen. Maar binnen is het kraakhelder en geurend naar 
boenwas,, leuk ouderwets gemeubileerd en gezellig van sfeer. Beb woont er als een echte 
Parijzenaar.. Beb wil vooral niet, zoals de doorsnee toerist, in snel tempo alle attracties 
aflopen.. Ze slentert veel liever door het oude Parijs om de sfeer te proeven en te ondergaan. 
Hett lijkt of we met een twintigjarige in plaats van met een vrouw op oudere leeftijd te maken 
hebben.. Uit de bewaard gebleven foto's van het bezoek blijkt dat ze ook een Indonesische 
bekendee bezoekt, vermoedelijk Akky Djoehana, die op de vlucht voor de repressie in 
Indonesië,, domicilie in Parijs heeft gekozen. 

Lubiss weergegeven gesprekken in het boek doen reëel aan. Zijn anticommunisme en kritische houding jegens de 
regeringg komen goed tot uitdrukking. Curieus is dat naast foto's van Lubis en Alishabana, een (onbekende) foto 
vann Beb met de Indonesische dichteres Siti Nuraini het boek opsiert, terwijl Beb niet voorkomt in het boek, 
expliciett noch bedekt in de vorm van met initialen aangeduide personen. 
11 Beb Vuijk 'Vers twree van Piet Hein ging teven op de Gorch Fock: Rendez vous met een oud schip' Vrij 
Xederlarut25-%-\962 Xederlarut25-%-\962 
22 Beb Vuijk 'Een binnenplaatsje in Parijs' Vrij  Nederland 23-9-1961 
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2929 augustus 1961 

Naa de tegenslagen in de voorgaande jaren, lijkt het lot Beb nu goed gezind. Bijzonder 
verheugdd en trots zal ze geweest zijn met Ru's afstuderen als dierenarts in de zomer van 1961. 
Dee zo belangrijke universitaire graad is in de familie. Bovendien is Ru haar lieveling en 
oogappel,, niet in de laatste plaats doordat Ru in de loop van zijn jeugd dezelfde interessen 
ontwikkeltt als Beb. Hij is maatschappelijk en politiek sterk betrokken bij de situatie in 
Indonesië"" en voert hierover met zijn voornamelijk Indonesische vrienden urenlange 
discussies.. Ook heeft hij een grote literaire belangstelling. Zijn grote wens is terug te keren 
naarr Indonesië en zijn capaciteiten in dienst van het land te stellen. Na zijn afstuderen vertrekt 
hijj niet direct in verband met de nog weinig rooskleurige politieke situatie. In afwachting van 
eenn geschikt moment terug te keren, wil hij na zijn afstuderen geen eigen dierenartspraktijk, 
maarr gaat hij praktijken waarnemen. 

Tijdenss zo'n waarneming in Brabant rijdt hij 28 augustus 1961 op een stille landweg 
opp onverklaarbare wijze tegen een boom. Hij wordt opgenomen in het ziekenhuis van Bergen 
opp Zoom. Geert van Oorschot brengt Beb 's avonds met de auto naar het ziekenhuis.1 

Aanvankelijkk laat de toestand van Ru zich redelijk aanzien. In het ziekenhuis, zo vertelt ze, 
doett hij "hele verhalen"." De dokter is optimistisch. Volgens hem is het een wonder dat Ru 
hett er zo goed heeft afgebracht. De volgende morgen gaat Beb tegen negen uur naar het 
ziekenhuis.. Daar aangekomen hoort ze dat Ru een paar minuten eerder aan een inwendige 
longbloedingg is overleden. 

Bebss wereld moet zijn ingestort. Alle bekenden uit Bebs omgeving bevestigen dat de 
doodd van haar zoon een bijna onoverkomelijke slag voor haar is geweest. Tegen één van hen, 
H.G.. Surie, zegt ze: "Ik had er een eind aan gemaakt als Boet er niet was".3 Toch praat ze er 
dertigg jaar later in haar laatste radio-interviews zo op het oog afstandelijk over. Naar haar 
eigenn zeggen stort haar wereld niet in, omdat ze het op dat moment niet kan en wil geloven. 
Zee vertelt hoe zijn in doodskramp vertrokken gezicht en zijn opgetrokken knieën haar direct, 
heell rationeel, doen herinneren aan het schilderij van de kruisaflegging van een Vlaamse 
schilder.. Beb beweert niet te hebben gehuild na Ru's dood. Ze huilt slechts uit woede of drift. 
Eenn bewering die op zich al onwaarschijnlijk is, maar bovendien onwaar. Een met Beb 
bevriendee woonbootbewoonster herinnert zich met Bebs betraande gezicht warmeer ze de 
woonbotenn langs gaat om Ru's dood mee te delen. Het persoonlijk de mensen verwittigen 
heeftt waarschijnlijk dezelfde functie gehad als de briefkaarten die ze daarna stuurt aan 
bekenden:: ze wil de dood van haar zoon bevestigd zien en erin gaan geloven. 

Hans,, met wie Beb na de kamptijd in toenemende mate een problematische 
verhoudingg heeft, krijgt onenigheid met zijn moeder over de toedracht van het ongeluk. Beb 
verteltt in interviews dat Ru per ongeluk het gas- en rempedaal heeft verwisseld wanneer hij 
moett uitwijken voor een paaltje. Haar oudste zoon wijt het ongeluk aan Ru's onvermogen tot 
autorijden,, het gevolg van een, volgens Hans ook bij Beb aanwezig, algemeen gebrek aan 
vaardigheidd om snelle visuele indrukken om te zetten in adequate handelingen. De visie van 
Hanss wordt door Beb in de jaren direct na het ongeluk niet geaccepteerd. Vermoedelijk om 
zichzelff te overtuigen of gerust te stellen houdt Beb vast aan haar eigen verklaring. De relatie 
mett haar levende zoon komt op scherp te staan, zo blijkt uit een ten dele bewaard gebleven 

Hett hiernavolgende is gebaseerd op het Radio-inlerview en -portret Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een 
levenn lang' NOS 14-7-1989. Het deel in dit interview over Ru's dood komt ook voor in een radio-interview van 
dezelfdee interviewster een halfjaar later: Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Camera Obscura" 
KROO 18-12-89. 
"" Idem 
33 Gesprek auteur met H.G. Surie (Assen 8-8-2002) 
44 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 5-3-2003). Als voorbeeld van Bebs 
geringee motorische vaardigheid noemt Hans de weinig zekere manier waarop Beb de straat overstak. 
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briefinn de ON. De brief toont een emotioneel volstrekt ontregelde vrouw die haar zoon, met 
citatenn uit de Bijbel als adstructie, het ergste verwijt. Pas op het laatst van haar leven geeft ze 
impliciett toe dat Ru de kunst van het autorijden niet goed beheerste. In een radio-interview 
merktt ze op dat hij in het algemeen erg onhandig is en pas bij de vijfde keer zijn rijbewijs 
heeftt gehaald. 

Dee wijze waarop Beb de dood van haar zoon verwerkt, vertelt andermaal iets over haar 
persoonlijkheid.. Beb probeert een muur op te trekken voor dingen die haar raken. Ze lijkt dit 
pantserr van zelfbescherming zelden af te leggen, zeker niet publiekelijk. In het radio-
interview,, waaraan het voorgaande is ontleend, gebeurt dit toch even. De interviewster, onder 
dee indruk van Bebs afstandelijkheid, vraagt of ze altijd een sterke drang tot zelfbehoud heeft 
gehadd door de emotie uit haar leven te bannen. Beb antwoordt, heel zachtjes, bevestigend. Om 
diee reden komt ze nooit meer op het kerkhof waar haar zoon en man begraven liggen. Ze 
wordtt er alleen maar beroerd van. Op dat moment breekt haar stem even. Maar ze herstelt 
zichh direct daarna en ontkent vervolgens dat ze situaties die haar emotioneel raken, uit de weg 
gaat:: "Nee, ik zie ze onder ogen". Ze verwoordt emoties afstandelijk, dat is haar aanpak, 
merktt ze aan het eind van het interview op. Maar als deze strategie faalt, als de emoties niet 
meerr te controleren zijn, gaat elke vorm van zelfcontrole verloren. Er treedt een onbeheerste 
Bebb naar voren, los van zinnen. 

11 Radio-interview en -portret Beb Vuijk door.Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 18-7-1989 
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Dee theekoepel van Huize Medler lussen Vorden en Ruurlo waarin Beb en Fernand verblijven van mei tot 
medioo juni 1959 tijdens hun zwervend bestaan na hun terugkomst in Nederland eind 1958 
(bron:: eigen collectie) 

Dee woonboot 'Almayer's Folly' die in januari I960 het officiële 'verblijf* wordt \an Beb en Fernand 

(bron:: familiearchief) 
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9.. BLOEIENDE NADAGEN 
(1962-1971) (1962-1971) 

Dee wilde groene geur 

Ru'ss dood heeft geen grote gevolgen voor Bebs literaire en journalistieke productie. Blijkbaar 
heeftt haar wil tot zelfcontrole vrij snel de overhand gekregen. Ruim twee maanden na de dood 
vann haar zoon verschijnt weer een publicatie in Vrij  Nederland. Het is een weinig bijzonder 
intervieww van Beb met haar vriend Rob Nieuwenhuys, het enige vraaggesprek in Bebs 
journalistiekee bestaan, naar aanleiding van het verschijnen van diens fotoboek Tempo doeloe} 
Bebb speelt haar vriend in het vraaggesprek op een aardige manier de bal toe. Een maand later 
bespreektt ze De eerste etappe van HJ. Friedericy, voor wiens verteltalent ze eerder, nogal 
bijzonder,, een zekere waardering heeft uitgesproken bij het verschijnen van zijn roman 
BontorioBontorio in 1948/ Voor het nieuwe boek, dat uit brieven bestaat van een jonge BB-ambtenaar 
aann zijn ouders, kan ze geen enkele waardering opbrengen. De brieven kunnen volgens haar 
bestt een autobiografische oorsprong hebben, maar authentiek zijn ze niet vanwege het hierin 
gebezigdee formele en ambtelijke taalgebruik, nogal ongebruikelijk voor een jongeman die aan 
zijnn ouders schrijft. Beb verklaart het gekunstelde taalgebruik uil het feit dat Friedericy vertelt 
overr de wederwaardigheden van zijn kameraden op Celebes. Dit belemmert hem in het open 
enn vrij schrijven over zijn ervaringen als jong bestuursambtenaar, op straffe van een breuk 
mett zijn oude vrienden. Hij snijdt zichzelf daarmee, zo luidt ook de titel van Bebs recensie, de 
pass af. Naar Bebs oordeel had Friedericy veel beter voor fictie kunnen kiezen, waarin aan de 
werkelijkheidd ontleende ervaringen en gebeurtenissen gearrangeerd kunnen worden. Beb 
betreurtt Friedericy's keuze voor een briefroman, want, zo merkt ze tot slot op, hij is een groot 
verteller. . 

Iss Bebs zeer kritische recensie voor Friedericy aanleiding geweest een oude discussie 
overr Het laatste huis van de wereld weer op te rakelen wanneer eind 1961 bij Van Oorschot 
eenn nieuwe druk van dit boek verschijnt? Of heeft voor hem alleen de inhoud van de kwestie 
eenn rol gespeeld? Hoe het ook zij, in april 1962 publiceert Friedericy in Tirade opnieuw zijn 
eerderr in 1940 in hei Koloniaal tijdschrift verschenen bezwaren tegen het in Het laatste huis 
vanvan de wereld expliciet vermelden van de resident Haga van de Molukken. de man door wiens 
toedoenn in Bebs ogen de De Willigens mede hun kajoe-poetihplantage hebben opgegeven.3 

Friedericy'ss hernieuwde aanval is de enige rimpeling in dat jaar. Een maand eerder 
krijgtt Beb voor haar gehele oeuvre de Marianne Philipsprijs toegekend, met een daaraan 
verbondenn bedrag van vijfhonderd gulden.4 Het is weliswaar geen prestigieuze prijs, maar 
tochh ook niet zonder betekenis. De jury bestaat uit Prof. dr. N.A. Donkersloot, H.J. Smeding 
enn Jeanne van Schaik- Wil ling. In het juryrapport wordt onder meer vermeld: "Haar werk 
getuigtt van soberheid en spanning, die voortdurend in haar navrante verhalen aanwezig zijn, 
terwijll in het werk een stijgende lijn van perfectie is aan te wijzen".5 

Eindd 1962 vindt nog een verheugend feit plaats. Begin oktober verschijnt de derde 
drukk van De wilde groene geur. Vergeleken met de vorige uitgave zijn aan de bundel drie 

11 In 1982 zal Nieuwenhuys een veel uitgebreider driedelig, tot standaardwerk uitgegroeid, fotoboek over het 
oudee Nederlands-Indië publiceren, getiteld Tempo doeloe: een verzonken wereld, heruitgegeven in 1998. 
22 Beb Vuijk 'De eerste etappe: Friedericy sneed zich zelf de pas af als verteller' Vrij  Nederland 9-12-1961. Voor 
Bebss bespreking van Bontorio zie hoofdstuk 'Weer Holland'. 
?? Voor een uitgebreide bespreking van Friedericy's commentaar en de reactie van Beb Vuijk zie hoofdstuk 'Het 
avontuurr mislukt' 

Michaëll 1986, pag. 179. De Marianne Philipsprijs is ingesteld door S. Goudeket, de weduwnaar van de in 1951 
jongg overleden schrijfster Marianne Philips. De prijs is uitgereikt in de periode 1951-1975. ondermeer ook aan 
hett debuut van Cees Nooteboom, Philip en de anderen, dat nadien een cultstatus zal krijgen. 

NieuweNieuwe Rotterdamse courant 16-3-1962 (auteur onbekend). 
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nieuwee verhalen toegevoegd: het februari 1961 verschenen 'Mijn grootmoeders', het in april 
19622 in Tirade gepubliceerde 'De oudste waardigheid' (nadien verschenen als 'De laatste 
waardigheid')) en het geheel nieuwe 'De vervulling en de terugkeer'. Het laatste verhaal is in 
feitee een vervolg op haar autobiografische schets 'Mijn grootmoeders'. Het geeft in kort 
bestekk Bebs leven weer in Nederlands-Indië vanaf haar trouwen in 1932 tot haar vertrek 1958. 
Inn voorgaande hoofdstukken is al enkele malen verwezen naar dit verhaal. Opvallend is dat in 
dezee autobiografische schets slechts in één zinnetje wordt gerept over haar werk bij de SOG, 
enn op een nogal omfloerste wijze: "In Soekaboemi, waar ik twee jaar les gegeven had 
[[ . . . ]"".' Vervolgens gaat Bebs relaas verder met het verblijf op de theeplantage Pagilaran. 
Waaromm wijdt Beb zo weinig woorden aan haar werkkring op de SOG? Behalve in een radio
intervieww uit 1990, waarin ze opmerkt een leuke tijd op het instituut te hebben gehad, is ook 
inn latere interviews en artikelen nauwelijks wat terug te vinden over haar verblijf daar." Ook 
Bebss oud-pupillen op de SOG verbazen zich er over dat Beb zo weinig woorden heeft gewijd 
aann haar jaren op het internaat.3 Eigenlijk nemen ze het haar een beetje kwalijk. Is er sprake 
vann een onderdeel van Bebs leven, waaraan ze het nageslacht niet wil herinneren omdat het 
niett past in een door haar nagestreefd intellectueel zelfbeeld? Een dergelijke verklaring zou 
bevestigdd worden door het 'wissen' van andere activiteiten in haar leven zoals haar artikelen 
voorr het Maandblad voor de huisvrouw van Indië en het gezinsblad D 'Oriënt en haar 
jeugdboekk De kinderen van Boeteon Leon. Maar aan de andere kant heeft ze in haar 
herinneringenn in artikelen en interviews ook nooit melding gemaakt van bijvoorbeeld haar 
journalistiekee werk voor het Bataviaasch nieuwsblad en De Indische courant en van haar 
radiopraatjess voor de Nirom. 

Inn het verhaal 'De oudste waardigheid' grijpt Beb terug op haar verblijf begin 1948 op 
Oost-Sumatra,, waar ze met andere journalisten de oprichting van de federale deelstaat 
Negaraa Soemetara Timoer (ruwweg het vroegere plantagegebied Deli) heeft bijgewoond. Het 
doorr haar in De stem van Nederland en Vrije tribune beschreven verblijf4 vertoont grote 
gelijkeniss met het verhaal van de ikfiguur in 'De oudste waardigheid'. Of de geschiedenis van 
dee hoofdfiguren uit het verhaal gebaseerd is op Bebs eigen ervaring of dat het haar anderszins 
terr ore is gekomen, en ze het vervolgens met het verhaal over haar eigen verblijf tot een 
geheell heeft geconstrueerd, is niet bekend. Hel verhaal begint met een uitvoerige beschrijving 
vann de tijdelijke inname van een dorp door Bennie Nambela, een Republikeins officier. 
Vervolgenss treedt de ikfiguur, een journalist, in het verhaal naar voren. Kort daarvoor heeft 
dezee Bennie's vader ontmoet, dokter Nambela, die lid is van de regeringsraad van de nieuwe 
slaatt Negara Soemetara Timoer. Voordat het verhaal over Nambela senior verder gaat, wordt 
dee turbulente geschiedenis van het gebied beschreven. Centrale factor hierin is het bezit van 
enn de strijd over de vruchtbare grond tussen verschillende stammen van de Bataks {de 
oorspronkelijkee bewoners), Maleiers, Javanen en Chinezen. Evenals op Java wordt na de 
Japansee tijd in dit gebied de roep om onafhankelijkheid gehoord. Maar het is niet veel meer 
dann een dekmantel voor een hernieuwde strijd om de grond en een vereffening van oude 
rekeningen: : 

Onderr de rood-witte vlag vocht men tegen de Hollanders en tegen elkaar. 
Batakss tegen Maleiers, Bataks tegen Bataks om oude stamveten en nieuwe 
grieven,, opstandige Maleiers tegen de vazallen van de sultan. Het werd een 

11 Beb Vuijk 'De vervulling en de terugkeer' in Verzameld werk 198!, pag. 434 
11 Radio-interview Beb Vuijk 'De tachtigers' NCRV 21-6-1990 (interviewster onbekend) 
11 Telefonisch gesprek auteur met dhr. F. Bakker (Zwiggehe 12-10-2002), Telefonisch gesprek auteur met mevr. 
F.K.. Aveling (Zeist 16-10-2002) en Gesprek auteur mei mevr. P. Cornfield en mevr. Leenders (Arnhem 23-10-
2002).. Deze gesprekken vonden plaats n.a.v. een oproep in Moessan oktober 2002. 
JJ Zie het hoofdstuk 'Journaliste en redactrice' 
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Congo-situatiee avant Ia lettre, waaraan de politionele acte van 1947 wel een 
eindee maakte, maar geen nieuw begin. De deelstaat Oost Sumatra werd 
gecreëerd,, met een 'volksregering' waarin de neefjes en kleinzoons van de 
vermoordee sultans domineerden. 

Tijdenss een door de nieuwe federale regering georganiseerde persbijeenkomst ziet de ikfiguur 
dokterr Nambela weer. Hij gaat het gezelschap af met een in een bijbel bewaarde foto van een 
stapell lijken. In zo'n stapel, zo vertelt de dokter, heeft hij zijn vrouw en dochtertje gevonden, 
redenn voor hem over te lopen naar de Hollanders. Van een collega-journalist hoort de ikfiguur 
dee geschiedenis van de dokter. Hij heeft de STOVIA, de school voor inlandse artsen, gevolgd 
enn is daarna met een Hollandse vrouw getrouwd. Zijn vrouw en dochtertje zijn vermoord door 
eenn bende van een andere Batakstam. Bij een etentje een paar dagen later gaat de dokter bij de 
ikfiguurr zitten. Hij vertelt hoe hij door zijn zoon, luitenant in het Republikeinse leger, is gered 
opp het moment dat hij in een zak met een steen in de rivier zou worden gegooid. Hij is dan 
nogg nationalist, zoals iedereen die de STOVIA heeft gevolgd: 

Vann alle eilanden in Indonesië kwamen we daar op school en werden er 
nationalisten.. Het is verschrikkelijk inlander te zijn, automatisch de mindere 
vann iedere willekeurige Hollander. Dat gevoel vrat onder je huid, het vreet aan 
je,, het nationalisme gaf ons een nieuwe houding.2 

Vervolgenss vertelt de dokter vol trots over zijn adellijke Batakse en christelijke achtergrond 
enn hoe hij wordt gediscrimineerd door de Hollanders. 

Terugg in Djakarta vertelt de ikfiguur het verhaal aan een bekende, die eveneens de 
STOVIAA heeft gevolgd. Deze gematigde en tolerante Djoehardjo behoort tot de volgelingen 
vann Sjahrir, en, zo wordt meegedeeld, houdt zich niet bezig met de achterklap in de politiek 
vann Djakarta. Tijdens een bijeenkomst van jonge Sjahrir-aanhangers bij deze Djoehardjo 
wordtt Nambela weggeroepen voor een onderhoud bij de gouverneur-generaal Van Mook. Hij 
vertrektt met de, naar de titel van het verhaal verwijzende, woorden: "Mijn grootvader was een 
koningg en een menseneter. Ik ben een christen en een dokter, maar hij was meer dan ik. Hij 
wass vrij en ik ben alleen maar onafhankelijk". 

'Dee oudste waardigheid* wijkt in een aantal opzichten af van Bebs andere vanaf de 
vijftigerr jaren geschreven verhalen. Allereerst verwerkt Beb veel sterker de feitelijke politieke 
situatiee in het naoorlogse Nederlands-Indie, in sommige passages bijna uitmondend in 
politiekee verslaggeving. Het te lang stilstaan bij de politieke constellatie doet afbreuk aan het 
literairee karakter van het verhaal. Vervolgens wisselt ze meer dan in andere verhalen van 
perspectieff en context. En tenslotte komt er een veelheid aan figuren voorbij trekken, 
voornamelijk,, onder een andere naam vermomde, bekenden uit Bebs eigen omgeving. Zelfs 
dee oude taalgeleerde Van Der Tuuk wordt vermeld. Deze personages hebben vaak geen 
duidelijkee functie. Al deze factoren maken het verhaal nogal geconstrueerd, om maar niet te 
zeggenn verwarrend, zeker voor de niet met Indonesië bekende lezer. Beb heeft een te 
sophisticatedd verhaal willen maken. Nieuwenhuys heeft overigens een andere opvatting: hij 
spreektt over een schitterend gecomponeerd verhaal.4 Duidelijk is ook dal Beb geput heeft uit 
Fernandss STOVIA-verleden. Evenzeer autobiografisch én overbodig is de overduidelijke 
positievee beschrijving van de Sjahrir-aanhangers. 

!! Beb Vuijk 'De laatste waardigheid' in Verzameld werk 1981, pag. 450 
:: Idem. pag. 457 
'' Idem, pag, 461 
~~ Nieuwenhuys 1978. pag. 480-482 
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Bebss nieuwe boek wordt in de recensies weer goed ontvangen. Voor de bij de 
Gemeenschappelijkee Provinciale Dagbladpers aangesloten regionale kranten schrijft C.J.F. 
Dinauxx dat niemand de Indische atmosfeer, de natuur en de geest van het land zo zuiver heeft 
weergegevenn als Beb Vuijk. Volgens deze recensent schrijft ze met een beheerste 
gevoeligheidd en grote zwijgzaamheid, maar "wat er niet staat, is er, het is zelfs de essentie, het 
staatt gespannen russen de woorden".1 Hans Warren doel er nog een schepje bovenop: "Dit 
werkk is zo edel en ingetogen enerzijds, zo overrompelend anderzijds, dat men het steeds met 
eenn soort respect leest, respect voor de mens die achter die verbeelding schuilgaat"." Deze 
criticuss onderkent in Bebs eerste verhalen een mannelijke geest en intelligentie, die zich 
doorzettenn in "het krachtige en onversierd rechtlijnige" van het laatste verhaal 'De oudste 
waardigheid'.. Th. Govaart spreekt over Bebs lucide aandacht voor het wezenlijke, dat in 
"iederr geheel dat zij publiceert inderdaad een typisch eigentijdse ervaringswereld dekt en 
tegelijkk de indruk maakt tijdloos te zijn".3 Naar zijn oordeel is Beb een onopvallende 
schrijfsterr die al jaren tot de besten behoort. Volgens Fred Pfeifer toont zich Beb Vuijk in 
dezee bundel wederom een groot schrijfster. In het bijzonder is hij te spreken over het laatste 
verhaall 'De oudste waardigheid'. Zelden heeft hij een zo scherpe veroordeling gelezen van 
nationalistenn en Hollanders "om wat zij in hun vermeende gelijk hebben aangericht".4 Andere 
recensentenn als H. Gomperts, H.G. Surie en Rob Nieuwenhuys zijn in hun besprekingen meer 
beschrijvendd en analyserend, minder prijzend. Ze hebben oog voor de ontwikkeling van Bebs 
schrijverschapp zoals die tot uitdrukking komt in haar vroegste en latere verhalen. Gomperts 
oordeeltt dat Beb geen talent heeft voor de complexiteit van de roman. Haar kracht ligt in de 
observatiee en het zich inleven in, veelal verminkte, personages. Verder legt deze recensent de 
vingerr op de één op één relatie tussen Bebs persoonlijkheid en Bebs werk: "Een merkwaardig 
contactt met panische gevoelens, met angst en angstobsessies, maar ook met agressie, met 
wreedheidd en vernietiging. Het type mens, dat zij begrijpt, is de avonturier, de losgeslagene, 
diee bereid is risico's te lopen en anderen risico's te laten ondergaan". 

EenEen nieuwe activiteit: de kookrubriek 

Eindd 1962 publiceert Beb in Vrij  Nederland haar eerste aflevering in de kookrubriek van het 
blad.. Ogenschijnlijk een onbelangrijke gebeurtenis, die evenwel, naar later zal blijken, een 
duurzaamm effect heeft op Bebs bekendheid bij het lezerspubliek. De aanleiding is vrij 
prozaïsch,, zoals Beb in verschillende interviews heeft aangegeven. De 'VN-kok* Hugh Jans 
kann in verband met ziekte zijn rubriek gedurende langere tijd niet vullen. Beb wordt gevraagd 
dee honneurs waar te nemen. Haar invalbeurt zal drie en een halfjaar duren. Vanaf eind 1962 
tott begin 1966 publiceert ze ruim dertig recepten in Vrij  Nederland, voornamelijk uit de 
Indonesischee keuken. Daarnaast recenseert ze regelmatig kookboeken. Op 24 november 1962 
verschijntt de eerste aflevering van de kookrubriek, getiteld 'Koken op z'n frans met de 
penguins',, twee weken later gevolgd door de boekbespreking van twee Chinese 
kookboeken.66 In de recensie geeft Beb met de inmiddels van haar bekende rechtlijnigheid een 
sociologischh statement af over hoe zij tegen het overnemen van de uitheemse keukenpraktijk 
aankijkt: : 

11 C.J.F. Dinaux "Herontmoeting met Beb Vuyk: Werk van het zuiverste gehalte' Haarlems dagblad27-10-1962 
22 Hans Warren 'De wilde groene geur1 Provinciale Zeeuwse courant 16-3-1963 
•• Th. Govaart 'De wilde groene geur* Kultuurleven 30 (1963). pag. 382 
44 Fred Pfeifer 'De hete hartstochten in na-oorlogse Indië: Beb Vuyk schreef bundel verhalen De wilde groene 
geur11 Detflsche courant 30-1-1963 
""" H.A. Gomperts 'Avonturiers en slachtoffers' Hel parool 5-1-1963 
** Beb Vuijk 'Chinees koken en chinees eten1 Vrij  Nederland 8-12-1962 
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Eetgewoontenn en kookkunst maken deel uit van een culturele traditie van een 
volk,, ze zijn daarvan niet af te scheiden. Het overnemen van gerechten uit een 
'anderee keuken', zonder dat men verder iets afweet van levens- en 
eetgewoontenn kan leiden tot een culinaire desintegratie: lot 'nasiballen', tot 
nasii goreng met kaas en bami met kerrie.1 

Vanuitt deze opvatting zal Beb consequent haar kookrubriek schrijven. Bij vrijwel ieder recept 
datt Beb geeft, wordt ingegaan op de historische en culturele achtergronden van het gerecht en 
dee bereidingswijze. Altijd weer in haar bondige en eenvoudige stijl en aanpak, soms ook met 
onderkoeldee humor. Voor een kookrubriek is dat op dat moment uniek. Eén van haar eerste 
Indonesischee recepten geeft uitstekend weer hoe de doorsnee kookaflevering er bij Beb uit 
ziet.. Beb gaat in op de bereiding van goeleh, het gedeelte van het geitenvlees dat te goed is 
voorr de soep en niet goed genoeg voor de sateh. Voordat ze het feitelijke recept vermeldt, 
geeftt ze de volgende achtergrondinformatie over het gerecht: 

Goelehh is Arabisch van origine. Met uitzondering van Bali, waar de bevolking 
niett islamitisch is [.. . ], zijn de meeste varkensvleesgerechten in Indonesië 
vann Chinese oorsprong. Wat het varken is voor China, is het schaap voor 
Arabië.. Merkwaardig genoeg is de invloed van Arabië op culinair gebied veel 
minderr overheersend. De goeleh is nu zo'n Arabisch gerecht, dat na de nodige 
aanpassingg deel is gaan uitmaken van het Indonesische menu. Waarschijnlijk 
zall het oorspronkelijke Arabische gerecht wel van schapevlees zijn bereid 
[ . . . ] .. Tussen schapevlees en geitevlees is het smaakverschil echter met veel 
kruiderijenn wel te overbruggen en goeleh wordt inderdaad en zeker in 
tegenstellingg tot geitesoep met verschillende kruiden bereid. In verschillende 
delenn van Indonesië wijkt de smaak nogal af. Op Temate waar ook cultureel 
veell meer Arabische invloed overheerst dan op Java smaakt ze zoeter, terwijl 
menn op Java er meer koenir doorheen werkt. Cultuurinvloeden zijn zelfs in de 
keukenn naspeurbaar. De goeleh als feesteten is een Indonesisch gerecht 
geworden,, men krijgt het op alle eilanden van de archipel te eten. Het eten van 
eenn mengbevolking en van een mengcultuur." 

Eenn belangrijk deel van de winter 1962/1963 is Beb ziek, waarna ze in april wordt 
geopereerd.. Niet bekend is wat er aan de hand is geweest. Beb vermeldt de ziekte en operatie 
zonderr nadere aanduiding in een brief aan de eerdergenoemde Alice von Eugen-van Nahuys, 
diee inmiddels haar directeurs functie bij Querido heeft opgegeven. In de brief spuwt ze verder 
haarr woede over de huidige gang van zaken bij de uitgeverij. Het begint met de door de 
uitgeverr geschreven introductie bij De wilde groene geur, waarin wordt vermeld dat Bebs 
laatstee verhaal 'De oudste waardigheid' "tevens een afscheid werd aan Indonesië, dat zij lief 
hadd gekregen, maar waarin zij met haar illusies niet kon leven".3 Ze heeft tegen deze 
verkeerdee voorstelling van zaken zonder resultaat geprotesteerd bij de nieuwe directeur, onder 
verwijzingg naar wat zij heeft geschreven over haar vertrek in het verhaal 'De vervulling en de 
terugkeer':: "Onbegrip tot aan de grenzen van de onwil, gebrek aan indenken voortkomend uil 
dee traagheid van geest, zo alleen was [. . . ] de reactie te kwalificeren".4 Beb is helemaal 
laaiendd als ze merkt dat ze niet is uitgenodigd op een instuiffeestje van de uitgever, volgens 
haarr zonder meer met een vooropgezette bedoeling. 

'' Beb Vuijk 'Chinees koken en chinees eten' Prij  Nederland &-12-1962 
11 Beb Vuijk 'Goeleh schapenvlees op z'n Arabisch-Indonesisch' Vrij  Nederland 2*3-1963 
11 Brief Beb Vuijk aan A. von Eugen-van Nahuys (Loenen a/d Vecht 5-11-1963), ON (doos 2465) 
JJ Idem 
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Inn hetzelfde jaar speelt nog een ander conflict. Ditmaal is Beb niet de aanstichtster, maar 
iemandd die wat betreft karakter en het leven dat hij achter de rug heeft, enige overeenkomst 
heeftt met haar. Jef Last, een voormalige collega bij Vrij  Nederland, heeft een aantal 
aanleidingenn om in een brief aan Beb zijn gram te halen. Allereerst is hij op zijn zachtst 
gezegdd gepikeerd over wat Beb over hem in een radiolezing heeft verteld, in het bijzonder 
doorr haar verhaal dat hij in Nederlands-Indië een keer in zijn onderbroek naar de brievenbus 
iss gewandeld. Naar het oordeel van Last, die zich het voorval naar het schijnt niet herinnert, 
zouu hij dat nooit hebben gedaan. Mogelijk wel in pyjama of zwembroek, maar niet in zijn 
onderbroek,, daarvoor is hij te veel estheet. Beb heeft de anekdote bedacht om zijn "zekere 
spontanee natuurlijkheid en onverschilligheid voor burgerlijke conventies aan te duiden"." Last 
beschouwtt het besproken voorval als een poging tot legendevorming, waarmee een slechte 
dienstt wordt bewezen aan biografen. 

Bitterr wordt Last als hij begint over Bebs werk bij Vrij  Nederland. Hij suggereert dat 
doorr haar toedoen hem het brood bij het weekblad uit de mond is gestoten. Hoewel hij Bebs 
literairee oeuvre waardeert, vraagt hij zich af: 

Hoee men je als criticus ooit ernstig heeft kunnen nemen [ . . . ] • Jarenlang was 
hett slechts "Bep prijst Rob, en Rob prijst Bep, en Bep prijst Rob en wie niet 
meedoett krijgt op zijn kop". Nu is het Indische kringetje, waarbinnen men zich 
aann die "onderlinge bewieroking van middelmatigheden en minder" overgaf 
inmiddelss uitgebreid tot een Tirader-ex-PP, -Vrij Nederland-kringetje, en zou 
hett haast amusant zijn te zien hoe vlijtig je voor hun ketterverbrandingen 
brandstoff helpt aanslepen, wanneer ook die anderen niet leven moesten.3 

Mett de laatste zinsnede doelt Last op Bebs scherpe bespreking van Lasts boek Meesters der 
JapanseJapanse vertelkunst in Vrij  Nederland. De titel van de recensie verraadt Bebs kritiek: 'Al te 
beperktee bloemlezing'.4 Volgens haar biedt de inleiding van Last onvoldoende inzicht in de 
zeerr gecompliceerde Japanse literatuur en in de wisselwerking tussen het literaire leven en de 
maatschappelijkee ontwikkeling van Japan. Verder is de bundel met vier schrijvers te beperkt 
enn de bekende Japanse schrijver Tanizaki Junichiro ontbreekt. De repliek van Last is evenmin 
mals.. Naar zijn oordeel verbeeldt Beb zich heel wat over haar kennis van de Japanse 
literatuur.. Volkomen ten onrechte, want, zo stelt hij, ze is nog geen acht dagen in Japan 
geweest,, kan geen Japans lezen en weet van de Japanse cultuur niet meer dan wat ze erover 
heeftt gelezen in twee of drie handboeken. Bovendien blijkt uit Bebs recensie dat ze zijn 
bloemlezingg niet eens geheel heeft gelezen. Ter verdediging van het niet opnemen van de 
doorr Beb genoemde Junichiro voert Last aan dat de uitgever zijn bloemlezing al te dik vond. 
Lastt eindigt zijn brief met de beschuldiging dat Bebs recensie uit kinnesinne is geschreven: ze 
kann het niet hebben dat hij Mochtar Lubis in Nederland heeft geïntroduceerd en vertaald. 

Hett lijkt weinig zinvol in de vraag te treden wie, Beb of Jef Last, de meeste 
deskundigheidd bezit op het terrein van de Japanse literatuur. Interessanter is Lasts 
beschuldigingg over het hoge coteriegehalte van de kring die schrijft over de Indisch-
Nederlandsee letterkunde. Er zit zonder meer een kern van waarheid in zijn bewering. Het is 
opmerkelijkk dat Rob Nieuwenhuys, Ivo Veenstra en Beb Vuijk én eikaars werk vrijwel altijd 
inn positieve zin bespreken én regelmatig met elkaar in vriendschappelijke sfeer verkeren. Een 
gezondee kritische toon, zoals Beb die bijvoorbeeld met meer dan gebruikelijke regelmaat 

11 Niet bekend is wanneer de radiolezing is uilgezonden. Wel is hel manuscript 'Lezing Vara over Jef Last', 
gedateerdd 29^-1963. in de ON (doos 2465) bewaard gebleven. 
-- Brief J. Lasl aan Beb Vuijk (Marseille 1-6-1963, geschreven van het schip MS Zaan kerk). ON doos (2465) 
11 Idem 

Bebb Vuijk 'Meesters der Japanse vertelkunst: Al te beperkte bloemlezing1 Vrij  Nederland 9-2-1963 
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bezigtt ten opzichte van andere schrijvers, wordt niet aangetroffen bij de 'recensies in eigen 
kring'.11 Vormt dit een onderdeel van het algemeen menselijke patroon dat vrienden en 
mensenn die door het verleden met elkaar zijn verbonden, elkaar niet willen of durven af te 
vallenn uit angst voor en op straffe van een vriendschapsbreuk? Opmerkelijk is ook, dat in de 
recensiess de koloniale belletrie als een fenomeen op zich wordt beschouwd. Nooit wordt een 
vergelijkingg getroffen met de Nederlandse letterkunde, Welk mechanisme maakt dat er sprake 
iss van onvergelijkbare grootheden? Misschien moet wel gesproken worden van kleinheden. 
Wantt Last heeft deels gelijk met zijn bewering dat het werk van Nieuwenhuys en Beb Vuijk 
niett tot het échte grote werk behoort. In zijn soort goed, maar 'after all' en 'overall' 
middelmatig. . 

Uitt de brief van Last blijkt dat Beb in 1963 weer radiolezingen houdt. Daarnaast 
verzorgtt ze lezingen voor publiek. Elke bijverdienste op het karige inkomen van Femand en 
opp haar eigen inkomsten uit royalty's van boeken is welkom. Zoals zoveel schrijvers, leeft 
Bebb op dat moment voor, niet van de literatuur. Haar lezingen voor een gehoor hebben haar 
eigenn werk als onderwerp, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een editie van de Schager courant, die 
eenn deel van de lezing letterlijk overneemt. Veel van wat hiervoor over haar werk aan de orde 
iss gekomen, komt in de lezing naar voren. Ook doet ze de niet verrassende, maar in haar 
artikelenn en vraaggesprekken slechts zelden aan te treffen uitspraak: "Au fond is het zo dat 
mijnn leven en mijn werk onscheidbaar zijn. Over wat me obsedeert schrijf ik"." 

Voorr de radio bespreekt ze voornamelijk boeken. Vanaf medio 1963 tot eind 1966 
verzorgtt ze voor de radio boekrecensies in Nederland én België. In Nederland werkt ze 
voornamelijkk voor de VARA, incidenteel voor de Humanistische Omroep en de 
Wereldomroep.. Het zijn weer in hoofdzaak recensies van boeken over Nederlands-Indië of 
overr Indisch-Nederlandse belletrie. Voor de Belgische radio bespreekt ze voornamelijk 
Japansee literatuur. Soms maakt Beb voor de radio gebruik van een eerder door haar in Vrij 
NederlandNederland gepubliceerde recensie. 

Voorr Beb moet 1964 een gedenkwaardig jaar zijn geweest. Haar broer Wilton, de 
vriendd en vijand uit haar jeugd, komt op bezoek in Nederland. Het is vermoedelijk de eerste 
maall dat ze hem weer ziet sinds haar vertrek naar Nederlands-Indië in 1930. Voor beiden is 
hett jeugdideaal om naar verre oorden te vertrekken uitgekomen. Wilton gaat, zeven jaar na 
Bebss vertrek naar Nederlands-Indië, in 1937 als werknemer van Philips naar Brazilië. Hij 
blijftt in dat land tot 1948 in dienst van Philips. Wanneer Wilton in 1948 hoort dat hij 
overgeplaatstt zal worden en om die reden zich bij het moederbedrijf in Eindhoven moet 
melden,, besluit hij een eigen onderneming op te richten, een toeleveringsbedrijf voor zijn 
oudee werkgever.4 Hij komt in 1948 naar Nederland om én de relatie van zijn onderneming 
mett Philips én de nalatenschap van zijn op 1 januari 1947 overleden vader te regelen. Zoals 
beschrevenn in het hoofdstuk 'Weer Holland' is Beb dan al weer, na een verblijf van een klein 
jaarr in Nederland, naar Indonesië vertrokken. 

11 Een voorbeeld hiervan is Bebs recensie van V eenstra's boek D 'Arlagnan contra Jan Fusetier. Deze bijna 
hagiografischee beschrijving van Du Perrons verblijf in Nederlands-Indie' in de jaren 1936-1939 is in 
compositorischh opzicht erg onsamenhangend. Beb noemt het "een zeer goede documentatie, met nauwkeurigheid 
enn grote bekwaamheid samengesteld, maar ook met een genegenheid die voortkomt uit een diep gevoel van 
verbondenheidd met de waarden waar Du Perron voor opkwam" (Beb Vuijk 'De Perrons Tweede Indische 
periode:: D'Artagnan contra Jan Fuseliervan J.H.W.Veenstra* Vrij  Nederland 20-10-1962). Beb heeft slechts één 
kritiekpuntje:: Veenstra is voorbij gegaan aan de sterke europanisering van Nederlands-Indië in de jaren 1920-
1930.. die van grote invloed is geweest op de mislukking van Du Perrons tweede verblijf. 
11 Schager courant 29-1-1963 (auteur onbekend) 
33 De alinea is gebaseerd op de zich in de onverwerkte nalatenschap bevindende een map van manuscripten van 
dee radiolezingen. Over Bebs werk voor de Wereldomroep is vrijwel niets meer bekend. Zie veTdeT het hoofdstuk 
'Hollandsee doorstart'. 
44 Ten Dam 1997, pag. 304-305 
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Tussentijdss zijn in hun schrijfcontact, als we Beb moeten geloven, de stekeligheden uit hun 
jeugdd niet verdwenen.Wilton mag Beb graag schrijven hoe het hem in Brazilië in financieel 
opzichtt is vergaan. Beb schrijft terug dat zijn rijkdom haar niet imponeert, omdat ze "tijdens 
dee Indonesische revolutie te veel miljonairs vermoord voor hun brandende fabrieken had zien 
liggen".. Tijdens Wiltons verblijf wordt deze opmerking uitgepraat. Ze kunnen het, alweer 
volgenss Beb, verder goed met elkaar vinden, hoewel ze beiden op hun hoede blijven.2 

Meerr is niet bekend over het bezoek van Wilton, behoudens dan wat in de herinnering 
vann Bebs zoon Hans en op foto's resteert aan de vaartocht, die ter ere van Wiltons komst met 
dee 'Almayers Folly' op de Vecht wordt gehouden.3 Het uit de mottenballen halen van het 
schipp is niet zonder gevaar, omdat zonder lading de 'Almayers Folly* moeilijk op koers is te 
houden.. Bovendien staat tijdens de tocht een tamelijk onervaren anachonda, Bebs zoon Hans, 
aann het roer. Naar eigen zeggen heeft laatstgenoemde toen peentjes gezweet. 

ActievoerderActievoerder avant la lettre 

Tenn tijde van Wiltons komst is Beb aardig ingeburgerd in het 'Loenense'. Haar belangrijkste 
kennissenn in het dorp behoren tot het semi-artistieke milieu. Zij trekt veel op met Bertus 
Sondaarr en Meike Rueter. Beiden beeldhouwen en wonen al jarenlang in het dorp. In die jaren 
bestaatt bij een deel van de artistieke en economische elite uit de grote steden nog niet de trend 
omm hun woon- en leefgenot in kleine historische dorpjes te zoeken. Loenen kent in beginjaren 
zestigg een voornamelijk autochtone bevolking. Pas later is sprake van 'import', die in 
cultureell opzicht en economische welstand sterk verschilt van de oorspronkelijke bevolking. 
Bertuss Sondaar is een telg uit een vooraanstaande familie in het dorp en laat zich, naar het 
schijnt,, daar ook wel op voorstaan4 Met Sondaars vrouw heeft Beb aanzienlijk minder op 
vanwegee haar nogal excentrieke gedrag. Wanneer ze op bezoek gaat, kleedt ze zich 
bijvoorbeeldd in een grote stoffen doek, die met touw en spelden bij elkaar wordt gehouden.5 

Ookk Bebs algemene terughoudendheid in de omgang met vrouwen is mogelijk debet geweest 
aann een minder goede relatie met Sondaars vrouw. De kring waarin Beb zich in het Loenense 
beweegt,, frequenteert vermoedelijk ook de door de uitgever Van Oorschot in een plaatselijk 
caféé te Loenersloot opgerichte literaire sociëteit. Beb gaat er in ieder geval wel naar toe. Een 
langg leven schijnt de soos niet te zijn beschoren.6 

Bebb toont in de plaatselijke gemeenschap van Loenen haar strijdbare karakter. Ze gaat 
deell uit maken van een, door de artistieke en intellectuele bovenlaag van de 
dorpsgemeenschap,, opgericht actiecomité, dat streeft naar het behoud van de historische kern 
vann het dorpje. Het moet in die tijd één van de weinige actiecomités in Nederland zijn 
geweest.. Pas in de loop van de jaren zestig worden actiegroepen een vrij gebruikelijk 
verschijnsel.. Evenzeer bijzonder is dat de verontruste Loenense burgers zich richten op het 
behoudd van het plaatselijke culturele erfgoed omdat het behoud van monumenten en 
historischee dorps- en stadskernen dan nauwelijks de politieke en publieke aandacht heeft. 
Overr de strijd van de Loenense actievoerders zijn in het gemeentearchief geen stukken 
bewaardd gebleven (bijvoorbeeld exemplaren van het plaatselijk krantje).7 Het enige dat 

Bebb Vuijk 1983, pag. 13. Beb schrijn over haar correspondentie met Wilton en diens bezoek aan Nederland in 
haarr reisverhaal over haar 'tegenbezoek' aan Wilton in Brazilië in 1969. Dit Een broer m Brazilië wordt 
behandeldd in hoofdstuk 'Bebs tegenbezoek aan Wilton*. 
"" Idem. pag. 14 
11 Gesprek auteur met II. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 5-3-20031. alsmede Fotoalbum Beb 
Vuijkk 1958-1967. familiearchief. 
44 Gesprek auteur met H. en F. Sillevis (Loenen a/d Vecht 18-3-2003) 
55 Telefonisch gesprek auteur met Wilma Lekkerkerker (Loenen a/d Vecht 22-4-2002) 
** Gesprek auteur met H. en E. Sillevis (Loenen a/d Vecht 18-3-2003) 

Brieff J. Berghoef (streekarchivaris) aan auteur (Loenen a/d Vecht 25-6-2001) 
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resteertt is een eigen verslag van Beb. Ze gebruikt namelijk haar lijfblad Vrij  Nederland om 
aandachtt te vragen voor de sloopwoede van het Loenense gemeentebestuur. Dit gebeurt in de 
all eerder genoemde rubriek 'Mensen en plaatsen', onder de pakkende kop 'Binnenkort zal 
Loenenss kern in puin liggen'.1 De zaak wordt in het artikel grondig aangepakt door het hele 
gemeentelijkk beleid op het terrein van de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting van de 
voorgaandee jaren onderde loep te nemen. Allereerst gaat ze in op het enkele jaren daarvoor 
doorr het gelobby van de plaatselijke ondernemersvereniging 'Vereniging van handel, 
Ambachtt en Nijverheid' doorgedrukte uitbreidingsplan Driehoven, dat is gepresenteerd is als 
oplossingg voor de verkrotte arbeiderswoningen in de kern van Loenen. Naar Bebs oordeel is 
hett door de vereniging aangedragen motief echter pure misleiding omdat de nieuwe wijk maar 
488 woningwetwoningen telt, met welk luttel aantal de arbeidersbevolking in Loenen niets 
opschiet.. Feitelijk doel is een wijk voor forensen te creëren die de plaatselijke middenstand 
moett verzekeren van een blijvende klandizie. Veel beter was het geweest, zo stelt Beb, 
wanneerr de gemeente de in het dorp gelegen vervallen arbeiderswoningen door 
samentrekkingg en renovatie had verbeterd. 

Watt er nu echter dreigt te gebeuren in Loenen is volgens Beb nog een graadje erger. 
Dee gemeente heeft een komplan ontwikkeld voor het centraal gelegen gebied rond de uit de 
veertiendee eeuw daterende kerk, dat onder meer de sloop van een viertal markante huizen aan 
hett plein en de aanleg van een weg direct aan het kerkplein behelst. Beb staat stil bij de 
historischee betekenis en de onderhoudssituatie van vrijwel ieder huis aan het plein. Het 
merendeell van de woningen verkeert in miserabele staat, te wijten aan het totale gebrek aan 
historischh besef van het gemeentebestuur. Het komplan zal handenvol geld kosten omdat de 
gemeentee de grond en huizen moet aankopen, maar, zo vervolgt Beb: 

Ergerr dan het verspilde geld - de grondprijzen blijven oplopen - is het verlies 
aann wat niet meer te herstellen zal zijn aan unieke en intieme dorpsschoonheid. 
Hett is of het grootste deel van de gemeenteraad niet meer tevreden met het 
langzamee verval van het dorp is en daarom de mokerhamers en bulldozers aan 
hett werk wil zetten. De sfeer waarin het plan werd besproken, wordt getypeerd 
doorr de bewoordingen daarin gebezigd; 'De mokerhamer moet erin, liever 
vandaagg dan morgen, en uitdrukkingen als 'de bouwvallen van 
monumentenzorg'} } 

Inn de herinnering van bekenden van Beb uit Loenen zijn in de strijd om het behoud van 
Loenenss kern tussen gemeente en actiecomité harde woorden gevallen. Het is niet een geschil 
geweestt dat keurige dames en heren aan een vergadertafel met een redelijk compromis tot een 
oplossingg proberen te brengen. Integendeel, de polarisatie is niet geschuwd. Dit blijkt ook uit 
eenn adres van 36 bewoners uit Loenen bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarin de 
gemeentesecretariss en een wethouder worden verweten de grenzen van behoorlijk bestuur te 
hebbenn overschreden. De wethouder heeft een vergunning gegeven voor de bouw van een 
huiss in een gebied waar al jaren niet mag worden gebouwd en de gemeentesecretaris woont 
voorr een habbekrats in een gemeentewoning.3 Niet bekend is of Beb tot de ondertekenaars 
vann het adres heeft behoord. Het protestschrift is vernietigd, omdat Gedeputeerde Staten er 
geenn gevolg aan hebben gegeven.4 Maar het lijkt bijna vanzelfsprekend dat Beb heeft 
getekend.. In de actiegroep toont ze, zo blijkt uit de woorden van Bertus Sondaar, haar 
strijdlustigee karakter. De omgang met haar is echter wel eens moeilijk, "want het is Beb die 

'' Beb Vuijk 'Binnenkort zal Loenens kern in puin liggen' Vrij  Nederland 22-2-1964 
:: Idem 
33 Algemeen handelsblad 1-6-1965 (auteur onbekend) 
JJ Telefonische informatie Provinciaal Archief (Utrecht 27-11-2002) 
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altijdd aan het woord is".1 Hij voelt zich wel eens een klein jongetje dat in de klas zijn vinger 
moett opsteken om te vragen of hij ook wat mag zeggen. En wanneer hij dan iets zegt, heeft 
Bebb weer een nieuw argument. Maar, zo voegt Sondaar er aan toe, luisteren kan ze ook goed. 

Werptt Beb zich bij de dreigende sloop van Loenens kern in Vrij  Nederland op als 
spreekbuiss van het 'recalcitrante' deel van de burgerij, bij de beschuldigingen aan het adres 
vann het Loenense gemeentebestuur houdt ze zich stil in dit weekblad. Haar collega bij Vrij 
Nederland,Nederland, Joop van Thijn, zoon van Bebs vriend Bernard van Thijn, neemt de honneurs 
waar.. Van zijn hand verschijnen in die tijd twee artikelen over de al of niet vermeende 
misstandenn in de Loenense politiek. De 'inner circle' van Vrij  Nederland ontkomt blijkbaar 
niett aan de menselijke zwakheid elkaar zo af en toe een handje toe te steken. 

WederomWederom de Molukken 

Behalvee aandacht voor de lokale politiek blijft Beb ook nationale en internationale 
ontwikkelingenn volgen. Dat geldt zeker als de Molukken in het nieuws zijn. Eind 1963 wordt 
dee zich in de oerwouden van Seram verbergende president Soumokil van de Zuid-Molukse 
Republiekk door het Indonesische leger gearresteerd. Begin 1964 organiseert de stichting Door 
dee Eeuwen Trouw, spreekbuis van voormalige voorstanders van het behoud van Nederlands-
Indië,, een advertentiecampagne 'Redt SoumokiP in de Nederlandse dagbladpers. Het is voor 
Bebb aanleiding een poging te ondernemen de in haar ogen verkeerde beeldvorming over de 
opstandd in de Zuid-Molukken te corrigeren. Ongebruikelijk voor haar is dat de drie in juni 
19644 in Vrij  Nederland verschenen artikelen over de Zuid-Molukken niet haar naam dragen.2 

Hett weekblad meldt dat ze afkomstig zijn "van een speciale medewerker".3 Ongetwijfeld 
heeftt Beb uil vrees voor represailles uit de Zuid-Molukse gemeenschap in Nederland er voor 
gekozenn niet onder eigen naam te publiceren. Hoewel het onbehagen onder de Zuid-
Molukkerss over de Nederlandse houding jegens hen nog niet zo hoog opgelopen is als in de 
jarenn zeventig, zou een reactie uit deze gemeenschap niet denkbeeldig zijn geweest. Want Beb 
laatt andermaal blijken geen enkele sympathie te hebben voor de Zuid-Molukse opstand. Veel 
vann wat Beb te melden heeft, vooral in het tweede artikel, is ontleend aan haar eerdere in 1950 
verschenenn publicaties in De vlam.4 Hel eerste en derde artikel bevatten ook nieuwe 
informatie,, een teken dat Beb blijvende interesse heeft gehad voor de politieke situatie op de 
eilanden.. In het eerste artikel gaat ze veel meer in op de drijvende kracht achter de opstand, de 
rodee en groene Ambonese baretten van het Korps Speciale Troepen van Westerling. Met 
nietsontziendee terreur hebben deze militairen gematigde wapenbroeders en de Zuid-Molukse 
bevolkingg gedwongen zich achter de rebellie te scharen. In het tweede artikel geeft ze met 
eerderr beschreven voorbeelden aan hoe de opstand in feite alleen gedragen wordt door het 
christelijkee Ambonese deel van de Zuid-Molukken, dat veelal de belangrijkere functies op de 
anderee eilanden bekleedt en vanwege zijn superieure houding daar niet erg populair is. Het 
derdee artikel heeft geen politieke strekking. Hierin behandelt Beb de nog steeds belangrijke 
roll van de traditionele taal, magie en voorouderverering in het leven van Molukkers. In hun 
religieuzee beleving worden "magische bezweringen en bijbelteksten [. .. ] tot één geheel 

11 Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 8-3-1983 
'' Het betreft de artikelen Beb Vuijk 'De eerste dagen van de 'Republiek der Zuid-Molukken'\ "Republiek der 
Zuid-Molukken'' was zuiver Ambonese affaire' en 'Christendom en islam op de Zuid-Molukken'. 
achtereenvolgenss in Vrij  Nederland 13-6, 20-6 en 27-6-1964 
"" Dat de artikelen van Bebs hand zijn blijkt uit de aangetroffen manuscripten ervan in de ON. De twee andere 
doorr haar niei gesigneerde artikelen zijn: 'Van kolonie naar wingewest' Boekenmolen 1 (3. 1973), pag. 33-34 
(artikell over de Surinaamse en Antilliaanse literatuur) en 'Een Rotterdams kind en andere ontmoetingen" Vrij 
NederlandNederland 17-11-1962 (recensie van een boek van Clara Eggink). 
ii Zie hoofdstuk 'Grote reizen, vele verhalen' 
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gesmeed".. Van de ontvankelijkheid voor magie weet, zo zet Beb uiteen, de leiding van de 
opstandd handig gebruik te maken in de propaganda. 

Buitenn de artikelen over de Zuid-Molukken publiceert Beb weinig opzienbarends. In 
19644 is haar aandacht vooral gericht op de kookrubriek. Tweederde van haar bijdragen aan 
VrijVrij  Nederland bestaat uit recepten en recensies van kookboeken. De literaire 
boekbesprekingenn zijn op één hand te tellen. Richt Beb zich op de wat makkelijke activiteiten 
omdatt het actiewerk in Loenen haar teveel in beslag neemt? Of is het vanwege een andere, 
voorr haar bijzondere, activiteit? In 1964 vertaalt ze namelijk twee boeken: van Peter 
Matthiessenn Under the mountain wall; a chronicle of two seasons in the stone age en van J.G. 
Neihardtt Black Elk speaks. Het eerste boek geeft een beschrijving van Matthiessens verblijf 
onderr Papoea-stammen in het binnenland van Nieuw-Guinea. Bebs vertaling verschijnt als De 
zonenzonen van Nopoe: een kroniek uit het stenen tijdperk bij Boom in Meppel. Het andere boek 
wordtt onder de titel Zwarte eland spreekt: een Sioux-medicijnman vertelt zijn leven door De 
Tijdstroomm in Lochem uitgegeven. Het is het levensverhaal en de wereldbeschouwing van de 
laatstee grote ziener en medicijnman van het indianenvolk Ogala-Sioux in Noord Amerika. 
Vanwegee het hoge New Age-gehalte van de levensfilosofie van Zwarte Eland zal het boek in 
dee jaren negentig opnieuw in de belangstelling komen. Waarom Beb het vertalen ter hand 
heeftt genomen is niet duidelijk. Het moet voor haar een vrij vermoeiende bezigheid zijn 
geweestt omdat ze geen gekwalificeerde opleiding in de Engelse taal heeft gevolgd. Heeft Beb 
hett gedaan om wat meer inkomsten te krijgen? 

SedentairSedentair burger van Loenen 

Symbolischh sluitstuk van Bebs volledige opname in het burgerlijke leven in Loenen en het 
literairee leven in Nederland is de keuze voor een sedentair bestaan begin 1965. Van zwerver 
wordenn de De Willigens, via de tijdelijke status van woonbootbewoner, huisbezitter. Ze 
blijvenn in het pittoreske Loenen aan de Vecht. Bij het zoeken naar een woning is er maar één 
keus,, een huis aan het water. Nou huis? Het is een onbewoonbaar verklaarde woning, met het 
inn die jaren bekende bordje aan de voorgevel. De woning is gelegen aan de Dorpsstraat, de 
straatt die vrijwel parallel aan de Vecht door het uitgestrekte dorp Loenen loopt. Aan de 
achterkantt loopt de kleine tuin langzaam af naar de Vecht, waar een klein vlondertje ligt voor 
hett aanleggen van een bootje. De Dorpsstraat loopt onder meer langs het kerkplein en de oude 
dorpskerkk en kent een bebouwing met vrijwel allemaal historische huizen in een grote 
variëteitt van stijl, datering en grootte: kleine buitenhuizen, oude patriciërshuizen uit de 
negentiendee eeuw en kleine huizen uit de zestiende eeuw. De uit de achttiende eeuw 
stammendee woning van de De Willigens wordt opgeknapt en verbouwd door de architect J.W. 
Blok3,, de overbuurman van Beb aan de andere kant van het weggetje dat langs haar boot 
loopt.. Maar ook de vereende krachten van vrienden en bekenden worden ingeschakeld, 
meestall in een weekend. Voor- en achtergevel, alsmede de bekapping van de woning worden 
vervangen.. Vanuit het oogpunt van monumentenzorg gebeurt dit op nogal drastische wijze: 
vann het oude karakter van hel huis blijft aan de buitenkant weinig over. De gezellige, oude 
hokkerigee indeling van het huis blijft wel onaangetast. Bij de inrichting van het huis loochent 
zichh de Indonesische achtergrond van de bewoners niet: kains bekleden de banken en in Bebs 
werkkamerr staat een oude betaaltafel van een theeplantage, waaraan de koelies hun loon 
ontvingen.44 De oude djahti-kist waarin de De Willigens bij hun vertrek uit Indonesië spullen 
naarr Nederland hebben vervoerd, vindt een nieuwe bestemming als deur. 

11 Beb Vuijk 'Christendom en islam op de Zuid-Molukken' Vrij  Nederland 27-6-1964 
:: In 1967 verschijnt deze vertaling ook in België bij de uitgever D.A.P. Reinaert Uitgaven in Brussel 
11 Voorlener onbekend 
44 Zikken 2000. pag. 54 
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Opp 25 januari 1965 laten de De Willigens zich bij de burgerlijke stand registreren als de 
nieuwee bewoners van Dorpsstraat 92. Tot het eind van hun leven blijven ze er wonen. Al die 
tijdd zullen zij niet de enige bewoners van het huis zijn. Als aanvulling op Bebs en Fernands 
beperktee 'reguliere' inkomen wordt de voorkamer verhuurd. In de eerste jaren hebben Beb en 
Fernandd inwoning van het echtpaar Padmi en Karel Strik, bekenden uit Indonesië,1 en van 
Bebss vriendin, de schrijfster Aya Zikken. Beb biedt aan Aya Zikken een kamer te huur aan als 
dee laatste, naar ze zich meent te herinneren, haar eigen woning in de Jordaan moet verlaten 
omdatt die door eigen getimmer en dat van Gerard Reve in puin is vervallen.2 Ze maakt er 
kenniss met Bebs snel ontvlambare karakter. Op een keer ziet ze Beb met een bijl over een 
schouderr haar ergernis uitschreeuwen over een verkeerd bezorgde bestelling van de 
plaatselijkee slager. Het samenwonen tussen de twee wordt geen succes. Volgens Aya Zikken, 
diee overigens overwegend plezierige herinneringen heeft aan haar verblijf bij Beb, komt dit 
onderr meer vanwege de gemeenschappelijke vrienden die ze hebben. Als Rob Nieuwenhuys 
bijvoorbeeldd op bezoek komt, rijst de vraag of hij bij Beb dan wel bij Aya de koffie of de 
borrell komt drinken. Over elke onnozele kwestie kan tussen de twee een stormwind opsteken. 
Bebss moeilijke karakter is er de oorzaak van dat er nog vele wisselingen in kamerbewoners 
zullenn volgen. Na een bepaalde tijd, meestal zo'n anderhalfjaar, hebben hoofdbewoner en 
huurderr genoeg van elkaar.3 Wellicht dat huurders ook zijn vertrokken omdat men in het 
kleinee huis op eikaars lip zit. 

Tweee weken nadat zij geregistreerd zijn als bewoners van hun nieuwe huis viert Beb 
haarr zestigste verjaardag. Voor de Nieuwe Rotterdamse courant is het reden met enige 
bewonderingg bij haar werk en leven stil te staan.4 Het goede begin van het jaar zet zich door 
inn het verschijnen dat voorjaar bij de Arbeiderspers van Eet een beetje heet: Indonesische 
gerechtengerechten in Holland bereid, een bundeling van haar kookrecepten in Vrij  Nederland. Beb 
merktt in het voorwoord op dat alle hoofdstukken eerder als artikel in het weekblad zijn 
verschenen.. Dit is wat overdreven. Van de achttien recepten zijn er vier niet eerder 
gepubliceerd.. Het voorwoord onthult ook iets over de ontwikkeling van Bebs eigen 
kooktalent.. Onvermeld blijft - maar dat zal geen verbazing meer wekken - de expliciete 
vermeldingg dat de basis voor haar kookkwaliteiten is gelegd op de middelbare 
huishoudschool.. Beb verdoezelt haar opleiding achter de opmerking dat ze in eerste aanleg 
hett koken heeft geleerd van "bevoegde autoriteiten", waarna haar kookkwaliteiten verder zijn 
ontwikkeldd met behulp "van onopgeleide natuurtalenten, kokkies en vriendinnen en vooral de 
laatstee jaren hier in Nederland van de vrienden van mijn zoons1'.5 Pram Sutikno, een vriend 
vann Ru, bevestigt de 'helpende hand' van Ru's vrienden. Wanneer de De Willigens op de 
Almayer'ss Folly wonen, brengt Ru vaak met zijn studievrienden de weekends door bij zijn 
ouders.. De boot fungeert dan als een gastvrije 'zoete inval' voor de jongelui. Sutikno, die Ru 
all in Indonesië kent, is één van hen. Tijdens deze samenkomsten wordt de Indonesische 
rijsttafelrijsttafel bereid. Bij het koken vraagt Beb nogal eens advies aan hem en andere vrienden van 
Ru.. Bebs eigen kookkunst wordt door Sutikno in die tijd niet al ie hoog aangeslagen. Fernand 
iss zelfs beter op dit punt.6 Sutikno's rol bij de ontwikkeling van Bebs kwaliteiten wordt 
bevestigdd door de dank die ze aan zijn adres uitspreekt in het voorwoord van een Eet een 
beetjebeetje heet. Anderen die door Beb worden bedankt zijn de vrouw van Soetinjo 

11 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 5-3-2003) 
11 Zikken 2000, pag. 54 
11 Gesprek auteur met H. en M. Bal (Loenen a/d Vechl 23-2-2003) 
\\ 'Bij de 60™ verjaardag van Beb Vuyk' Nieuwe Rotterdamse courant 11-2-1965 (auteur onbekend) 
?? Beb Vuijk 1965, pag. 6 
66 Gesprek auteur met P. Sutikno (Utrecht 2-10-2001). Op Bebs verzoek blijft Pram na Ru's dood de De 
Willigenss bezoeken, in het bijzonder om Femand te helpen bij het verwerken van het verlies van zijn zoon. 
Femandd heeft behoefte aan troost van iemand met eenzelfde Indonesische achtergrond. Het contact met Beb en 
Femandd is tol het laatst toe gebleven. 
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Mangoenkoesomoo {tante Tis), Walravens vrouw Itih en Joke Moeljono, allen uit Indonesië 
vertrokkenn en woonachtig in Nederland. Bijzonder is ook dat Beb Fernand noemt "die 
keurendd en een enkele maal ook mengend - sambals zijn zijn bijdrage - als inspirerend 
proefkonijnn heeft meegewerkt".' Het is een van de spaarzame keren dat Beb haar man 
bedanktt voor zijn bijdrage aan haar publicaties. Of Femands hulp inderdaad zo bescheiden is 
geweestt als Beb suggereert lijkt twijfelachtig. 

Inn Eet een beetje heet meldt Beb zeer regelmatig dat ze haar inkopen ten behoeve de 
maaltijdenn doet op de markt in de Albert Cuypstraat. Niet alleen omdat daar de specifieke 
voorr de Indonesische keuken benodigde kruiden en ingrediënten zijn te verkrijgen, maar ook 
vanwegee de lage prijzen. Een andere keer raadt ze met het oog op de kosten aan kip uit de 
diepvriess in de supermarkt te kopen. Beb komt naar voren als een huisvrouw die voor de 
eerstee levensbehoeften niet meer wil betalen dan strikt noodzakelijk: Beb is 'op de penning'. 
Haarr directe omgeving bevestigt dat. Een andere aanwijzing hiervoor vinden we tijdens haar 
verblijff in Komeliamünster. Wanneer Rob Nieuwenhuys haar daar komt opzoeken, vraagt ze 
hemm koffie, thee en sigaretten mee te nemen want die zijn in Duitsland "gruwelijk duur1'.3 

Err is nog iets opvallends. Als Beb in het eerste recept over de bereiding van nasi 
gorengg schrijft, heeft ze het over 'onze rijsttafel1 en 'bij ons', daarmee aangevend dat 
Indonesiëë haar vaderland is. In de volgende recepten gebruikt ze overigens de meervoudige 
persoonsvorm,, op één uitzondering na, niet meer. 

Naarr aanleiding van het verschijnen van Een beetje heet wordt Beb voor de tweede 
maall in dat jaar geïnterviewd. In de jaren ervoor hebben de media nauwelijks aandacht voor 
haar.. Beb is op dat moment geen bekende publieke persoonlijkheid. De interviewster is 
Margarethaa Ferguson, dan een beginnend schrijfster die een deel van haar jeugd heeft 
doorgebrachtt in Nederlands-Indië. Haar eerste roman is door Beb een paar jaar daarvoor 
afgekraakt.. In het vraaggesprek is op dat moment niets te merken van enige wrijving tussen 
beidee vrouwen. Toch heeft Beb nooit een goede verstandhouding gehad met deze collega. In 
hett interview vertelt Beb nog eens door wie ze in de culinaire geheimen is ingewijd: 'kokki's' 
opp Boeroe en Java en Indonesische studenten. Ru's vrienden hebben, naar Bebs zeggen, haar 
voorall geholpen bij het bereiden van de eenvoudige rijsttafel. Beb geeft in het interview ook 
aann dat ze de basale dingen juist niet kan: het goed koken van rijst en aardappelen. Het lijkt 
geenn verzinsel te zijn. Wanneer één van haar buren later Beb eens advies vraagt hoe je het 
bestt rijst kunt koken antwoordt Beb: "O, dat weet ik niet hoor, dat moet je maar aan Femand 
vragen"." " 

Hett is één van eerste vraaggesprekken, waarin de interviewer, op een aardige manier, 
ietss van Bebs persoonlijkheid onthult. Volgens Ferguson heeft Beb felle ogen en een niet met 
haarr leeftijd te rijmen, kwajongensachtige persoonlijkheid. Het laatste komt tot uitdrukking in 
hett genoegen dat ze schept in het zeggen van boosaardige dingen. Beb bekent ook dat ze veel 
beterr met mannen dan met vrouwen kan omgaan omdat ze "nu eenmaal erg rechtuit" is.6 Dit 
lijktt niet de enige verklaring. Haar sterke neiging tot intellectualisme en rationaliteit die 
eerderr een voedingsbodem vinden in de mannelijke dan de vrouwelijke ervaringswereld, 
moetenn ook debet zijn geweest aan haar voorkeur voor mannen. Cru uitgedrukt vindt Beb 
vrouwenn een beetje dom. Haar omgeving bevestigt dat Beb in het algemeen weinig op heeft 

'Bebb Vuijk 1965, pag. 6 
22 Brief Beb Vuijk aan P.J. Koets (Korneliaünster 14-7-1958) 
'Bebb Vuijk 1965, pag. 9-10 
44 Beb Vuijk 'Onmogelijke mensen in een kolderrijk boek: Margaretha Fergusons eerste roman1 Vrij  Nederland 
8-9-1962 2 
55 Gesprek auteur met H.en M. Bal (Loenen a/d Vecht 23-2-2003) 
66 Interview Beb Vuijk door Margaretha Ferguson Het vrije volk (het betreffende ongedateerde krantenknipsel 
bevindtt zich in de ON, doos ) 
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mett vrouwen. Eén van de bekenden merkt op: "Meestal ziet ze vrouwen niet staan". Het lijkt 
tee passen bij haar, in hel hoofdstuk 'Avontuurlijk kind' beschreven, wens als kind een jongen 
tee willen zijn. In latere interviews wordt dikwijls Bebs mannelijke voorkomen, manier van 
optredenn en stem gesignaleerd, bijvoorbeeld in een interview met het lifestyle blad Avenue: 
"Zijj is een grote vierkante vrouw, ze heeft iets mannelijks, ze loopt wat zwaar, met grote 
passen"." " 

Overigenss moet Bebs 'moeilijke' verhouding tot vrouwen niet overdreven worden. 
Mett een aantal vrouwen heeft Beb levenslang een goede verstandhouding gehad, onder meer 
mett Anja Dik, de vrouw van Jan Eijkelboom, de zojuist genoemde Aya Zikken en Walravens 
dochterr Lies.3 In de fotoalbums van haar latere Indonesiè'-reizen is ze vaak te zien in 
gezelschapp van bevriende Indonesische vrouwen. Op haar 'oude' dag krijgt ze een goede 
verstandhoudingg met Loes Timmers in Loenen aan de Vecht, die haar later behulpzaam is bij 
hett uitwerken en typen van Kampdagboeken. Het lijkt erop dat Beb in haar hang naar 
theatraall effect haar minder grote voorkeur voor vrouwen sterk heeft geaccentueerd. 

Wanneerr in het voorjaar van 1965 Een beetje heet verschijnt, heeft Beb gedurende drie 
jaarr geen nieuw literair werk gepubliceerd. Behoudens een enkel uitstapje naar een andere 
krantt of blad, is ze voornamelijk werkzaam voor Vrij  Nederland. Dat blijft zo tot eind 1966. 
Laterr heeft Beb haar geringe literaire productie in die jaren verklaard uit de schok die Ru's 
doodd bij haar veroorzaakt, waardoor haar creatieve inspiratie is geblokkeerd. Eind 1966 
publiceertt ze in Tirade weer een nieuwe novelle, het eerder behandelde verhaal Huize Sonja, 
waarinn ze teruggrijpt op haar ervaringen in de periode rondom de Japanse verovering van 
Nederlands-Indië.. In hetzelfde jaar verschijnt de laatste aflevering van haar kookrubriek. Ook 
haarr journalistieke productie droogt daarna op. In 1967 verschijnen nog slechts vijf bijdragen 
vann haar hand in Vrij  Nederland. Uit een brief van Beb uit begin 1970 aan de hoofdredacteur 
vann Vrij  Nederland rijst het vermoeden dat Beb in toenemende mate onvrede heeft met het 
doorr het blad gevoerde redactiebeleid ten aanzien van Indonesië.4 In 1965 heeft in 
laatstgenoemdd land een staatsgreep van generaal Suharto tegen Sukarno plaatsgevonden, 
waarnaa een slachting onder werkelijke of vermeende aanhangers van de Indonesische 
communistischee partij plaatsvindt. In Vrij  Nederland worÓX in het algemeen scherp stelling 
genomenn tegen het nieuwe regime van Suharto. Dit lol ergernis van Beb, die van oordeel is 
datt de tegenstanders voorbij gaan aan het door Sukarno gevoerde wanbeleid. De onvrede die 
Bebb heeft met het Indonesië-beleid van Vrij  Nederland kan een reden zijn geweest minder te 
publicerenn voor het blad. Ze wil immers in de lijn van Marsman 'rechtop staan als een recht 
mann op een recht schip'. 

Maarr ook andere, meer praktische redenen hebben vermoedelijk ten grondslag gelegen 
aann haar geringe journalistieke arbeid. In 1967 werkt ze met de hoogleraar A.Teeuw aan de 
bundell Moderne Indonesische verhalen, die november 1967 verschijnt bij de uitgever Polak & 
Vann Gennep te Amsterdam.5 Het boek bevat dertien door Beb en Teeuw vertaalde verhalen 

11 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Wiltigen-Rickerk (Nuenen 5-3-2003). Ook Wilma Lekkerkerker, 
diee vanaf 1980 als secretaresse en huishoudster werkzaam is geweest bij Beb Vuijk, bevestigt Bebs moeilijke 
relatiee met vrouwen (Telefonisch gesprek auteur mei W. Lekkerkerker (Loenen a/d Vecht 6-4-2002)). 
:: Interview Beb Vuijk door Friso EndX Avenue 2 (3, 1967), pag. 106-110 
?? Haar warme genegenheid voor Anja Dik blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat zij bij het ontstaan van problemen in 
dee relatie tussen Anja Dik en Jan Eijkelboom resoluut de zijde van eerstgenoemde kiest (Gesprek auteur met J. 
dee Willigen-Riekcrk (Nuenen 8-5-2002)). Het leidt tot een blijvend conflict met Jan Eijkelboom. In haar laatste 
levensjarenn heeft Beb nog overwogen met Anja Dik te gaan samenwonen (Gesprek auteur met H. de Willigen 
enn J. de Wiltigen-Riekerk (Nuenen 5-3-2003)) 
44 Brief Beb Vuijk aan R. Ferdinandusse Loenen a/d Vecht 22-4-1970 ON (doos 2465) 
?? Vlak voor het verschijnen van deze bundel wordt door Teeuw bij het KITLV Modern Indonesian Literature 
gepubliceerd,, de eerste samenvattende studie over de Indonesische literatuur, een uitgebreide bewerking van zijn 
eerderee gelijknamige boek uit 1952. Opvallend is dat een Nederlander de eerste literair-historische studie over de 
Indonesischee letterkunde schrijft. In twee recensies wordt de studie van Teeuw en het gezamenlijke boek van 
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vann moderne Indonesische schrijvers, die tot de naoorlogse Angkatan '45 beweging behoren. 
Teeuww en Beb voorzien het boek van een inleiding, waarin de Indonesische letterkunde wordt 
geplaatstt binnen de algemene opbloei die de Aziatische literatuur in de twintigste eeuw 
doormaakt.. In niet geringe mate, zo stellen ze, is deze, in een proces van nationale 
bewustwording,, ingebedde opleving gestimuleerd door beïnvloeding van de westerse cultuur. 
Naa een historisch overzicht van de ontwikkeling van de Indonesische literatuur worden de 
schrijverss van wie verhalen in de bundel zijn bijeengebracht, zoals Idroes, Mochtar Loebis, 
Asroell Sani, Pramoedya Ananta Toer en Soebagio Sastrowardojo, kort geïntroduceerd bij de 
lezer.. Vrijwel zonder uitzondering hebben de verhalen betrekking op revolutie, geweld en 
socialee verandering, waarin de hoofdpersonen zoeken naar hun eigen identiteit in de botsing 
tussenn westerse en oosterse cultuur. 

Inn de inleiding pretenderen Teeuw en Beb niet hoogstaande literatuur te presenteren: 

Dee kennismaking met een dergelijke 'moderne literatuur' uit een andere 
beschavingg [betekent] voor de westerse lezers niet in de eerste plaats een 
literairee belevenis. Wel de kennismaking met een voor hem vreemde 
menselijkee situatie, een worsteling om nieuwe vormen, een nieuwe inhoud en 
eenn nieuwe persoonlijkheid, veel ingrijpender dan welke strijd ook binnen 
elkaarr opvolgende generaties.2 

Dee critici sluiten in koor aan op de relativering van de samenstellers. In Het vaderland wordt 
dee bundel meer van belang geacht om zijn literair-historische waarde dan om zijn literaire 
mérites.. Het Utrechts nieuwsblad, de Provinciale Zeeuwse courant en De groene 
AmsterdammerAmsterdammer achten de verhalen ook van beperkte betekenis, uitgezonderd misschien de 
novellee van de sociaal-realistische schrijver Pramoedaya Ananta Toer.4 Toch noemt het 
merendeell van de recensenten de bundel boeiend of interessant vanwege de kennis die het 
biedtt over Indonesische literatuur. De recensent van Elseviers weekblad is eigenlijk de enige 
diee vraagtekens zet bij uitgeven van het boek, gelet op de geringe literaire waarde van de 
verhalen.. Een duidelijk afwijkend geluid laat C.H. Schaap in de Helderse courant horen. Hij 
iss alleszins tevreden over de literaire kwaliteit, maar uitermate kritisch over de vertaling van 
dee verhalen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de auteurs niet een vlot lezende vertaling hebben 
kunnenn afleveren, hoewel hij onderkent dat Indonesisch een moeilijke taal is om te vertalen.5 

Dezee criticus is wel tevreden over de inleiding, die ook door andere recensenten unaniem 
wordtt geprezen. De recensent van Het vaderland meent in de schrijfstijl van inleiding en 
vertalingg vooral de hand van Beb te herkennen. Dat lijkt niet ver bezijden de waarheid, want 
inn de inleiding komen zinsneden over de Japanse en Aziatische literatuur voor, die frappante 
gelijkeniss vertonen met passages in Bebs eerdere artikelen over de Japanse literatuur. 

Teeuww en Beb Vuijk tegelijk besproken, te weten in H.G. Surie 'Maleis: meer dan taaiachtig hulpmiddel: 
Modernee Indonesische literatuur in twee boeken belicht' Vrij  Nederland20-1 -1968 en W.G. Wolters 
'Vertellingenn over een revolutie' De groene Amsterdamme 18-11-1967. 
11 Zie hoofdstuk 'Journaliste en redactrice' 
22 Vuijk en Teeuw 1967, pag. 8 
33 W.A.Braasem 'Uit dromeland naar stof en zweet' Het vaderland 22-\2-\961 

Willemm G. van Maanen 'Regen van verhalen in Nederland' Utrechts nieuwsblad2-12-1967', Hans Warren 
'Modernee Indonesische verhalen: Signalementen van vernieuwing' Provinciale Zeeuwse courant 2-12-1967 en 
W.G.. Wolters 'Vertellingen over en revolutie' De groene Amsterdammer 18-11-1967 
"" C.H. Schaap 'Moderne Indonesische verhalen' Helderse courant 23-1-1968 
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BebsBebs bezoek aan broer Wilton 

Dee belangrijkste reden voor Bebs geringe productiviteit in 1967 moet haar reis naar Brazilië 
zijnn geweest. Op oudere leeftijd verlaat de reislust Beb niet. Met Fernand gaat ze in 1967 
gedurendee ongeveer drie maanden naar Brazilië om haar broer te bezoeken en het land te zien, 
vermoedelijkk van half mei tot half augustus. Behoudens wat Beb over haar reis in haar in 
maartt 1971 verschenen boek Een broer in Brazilië heeft geschreven, bestaan er geen 
documentenn over haar bezoek aan Wilton. De periode waarin ze het land bezoekt moet 
wordenn afgeleid uit de in het boek vermelde tijdsaanduidingen.1 

Hett verslag dat ze in Een broer in Brazilië geeft van haar verblijf is geen reisverhaal in 
dee traditionele betekenis. In haar beschrijving van natuur, landschap, steden, en sociale 
situatiee in Brazilië duikt voortdurend een ander thema op, haar verhouding met Wilton, de 
broerr die altijd wil domineren, in haar jeugd, maar ook tijdens haar bezoek. Wellicht dal het 
bockk het best aangemerkt kan worden met de weinig fraaie term 'documentair autobiografisch 
reisverhaal'.. Het woordje documentair is toegevoegd omdat Beb de lezer vergast op 
uitgebreide,, bijna wetenschappelijke verhalen over de geschiedenis van en de sociale 
verhoudingenn in Brazilië. De lezer krijgt het vermoeden dat ze zich zeer goed op haar reis 
heeftt voorbereid. Heeft ze dat werkelijk gedaan, en zich niet pas achteraf, na de reis, 
gedocumenteerd?? En waarom? Is het werkelijke interesse geweest voor het land? Speelt ze 
dann al met de gedachte om een boek over de reis te publiceren? Of wil ze zich wapenen tegen 
mogelijkee discussies met Wilton, met wie ze, zoals eerder vermeld,2 al een dispuut heeft 
gehadd over de weinig rooskleurige sociale situatie in het land? 

Niett zozeer met Brazilië, maar met het Zuid-Amerikaanse continent heeft Beb, zoals 
inn het begin van Een broer in Brazilië vermeldt, een bijzondere, uit haar jeugd daterende, 
band.. De broer van haar vader, Johan Adolf Vuijk, is eind negentiende eeuw, wanneer het in 
maatschappelijkk opzicht mis met hem dreigt te gaan, naar Paraquay vertrokken om daar zijn 
fortuinn te zoeken. Als geslaagd man bezoekt hij met zijn vrouw en zes kinderen later zijn 
familiee in Nederland. Beb herinnert zich het bezoek als de dag van gisteren. In het bijzonder 
haarr fraai uitgedoste nichtjes uit het verre land maken indruk op haar. Door dit bezoek wordt 
dee toch al niet geringe fantasie van Wilton en Beb verder geprikkeld: "Met die kinderen is het 
eerstee romantische verlangen opgeroepen"/ Zij willen ook hun geluk in den vreemde zoeken, 
Wiltonn in Latijns-Amerika, Beb in Nederlands-Indië. 

Alss boot- en waterliefhebbers lijkt het bijna vanzelfsprekend dat de De Willigens de 
overtochtt per schip maken. Het is inmiddels bijna traditie dat de afvaart plaatsvindt in Italië, 
inn Genua. Beb moet deze havenstad inmiddels op haar duimpje kennen. Via Cannes, 
Barcelona,, Lissabon komen Beb en Fernand 12 dagen na hun vertrek in Rio de Janeiro aan.4 

Wanneerr Beb beschrijft hoe de boot de zeer fraaie baai bij deze stad binnenvaart, doet Beb 
eenn nogal merkwaardige uitspraak over haar man. Wanneer Femand oordeelt dat de sterk op 
Bebss humeur werkende zware mist boven het water spoedig zal optrekken, merkt ze op dat hij 
''altijdd op een onverantwoordelijke manier optimistisch [is], één van zijn irriterende 
eigenschappen".55 Het is, zo zal nog blijken, een vrij gebruikelijke manier van onaangenaam 
optredenn tegen haar echtgenoot. 

'' In Een broer in Brazilië vermeldt Beb slechts eenmaal een nadere tijdsaanduiding. Op pag. 102 noemt ze 
'beginn jufi'. Voor en na deze datering wordt in de tekst globaal (meestal in weken) aangegeven hoe lang ze 
ergenss verblijft zodat ongeveer kan worden ingeschat in welke periode de reis is gemaakt. Beb heeft in haar 
eigenn uit april 1974 daterende 'Lezing over eigen werk' aangegeven dat de reis in 1967 heeft plaatsgevonden. 
'' Zie hoofdstuk *De wilde groene geur' 
'Bebb Vuijk 1983. pag. 104 
44 Idem. pag, 20 

Idem,, pag. 7 
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Wiltonn haalt zijn zuster en zwager afin de haven en brengt hen vervolgens naar zijn riante 
onderkomenn in Niteroi, een voorstad van Rio de Janeiro. Tijdens de rit vinden al enige 
irritatiess tussen broer en zus plaats. Wilton vertelt vol trots over wat in Brazilië is bereikt, 
daarbijj nonchalant voorbijgaand aan de sociale problematiek die Beb vanuit de auto overal 
signaleert.. Wanneer Beb vraagt wat voor de, door de politie van het centrale plein in Niteroi 
verdreven,, straathandelaren is gedaan, antwoordt Wilton geïrriteerd: 

Jee kunt hier niet dezelfde maatstaven aanleggen als in Holland. In zo'n 
piepkleinn landje kan daar voor [de straathandelaren] gezorgd worden. Hier kan 
datt niet! Brazilië is een enorm land met enorme problemen. Je bent hier niet in 
Europa.' ' 

Voortdurendd vinden er gedurende Bebs verblijf over en weer dit soort stekeligheden plaats, 
somss escalerend tot hoogoplopende ruzie. Gaandeweg maakt Beb duidelijk waarom broer en 
zusterr regelmatig botsen. Wilton heeft zich, zoals zoveel emigTés uit de jaren dertig en 
veertig,, opgewerkt tot lid van de maatschappelijke geslaagde bovenlaag. Ze noemt het woord 
niet,, maar hij behoort tot de nouveaux riches, de parvenu's. Door hard werken hebben de 
hoofdzakelijkk uit Europa afkomstige emigranten bereikt wat in hun land van herkomst nooit 
zouu zijn gelukt. Ten opzichte van hun nieuwe vaderland nemen ze een ambivalente positie in; 
zelff vol ongenoegen over de inefficiëntie en traagheid in het maatschappelijk leven, verdragen 
zee geen kritiek van de buitenstaander op de Braziliaanse samenleving omdat daarmee het met 
hunn maatschappelijke positie opgebouwde zelfbeeld wordt aangetast. Elke sociale kritiek 
wordtt verder verbonden met communistische sympathieën. Vermoedelijk zal Wilton Beb ook 
inn de communistische hoek hebben geplaatst, want Beb stoort zich, ja ze voelt zich zelfs 
schuldigg aan de enorme ellende die ze ziet, in het bijzonder in de favela's, de met miljoenen 
bevolktee sloppenwijken. Hoe verschillend hun kijk op de situatie in Brazilië doorwerkt in de 
onderlingee verhouding verwoordt ze met: "Hij bewonderde de bloei, voor mij bleef daaronder 
altijdd de verziekte stam zichtbaar. De armoede in Brazilië, bijzonder afzichtelijk en totalitair, 
gaff mij de onschuldige toerist, een hinderlijk gevoel van schuld".2 Volgens Beb is Wilton de 
exponentt van de neokoloniaal, die altijd vreemdeling is gebleven in zijn nieuwe thuisland. 

Bebb verblijft vermoedelijk drie a vier weken bij haar broer. In niet aflatend 
enthousiasmee laat Wilton zijn zuster Rio de Janeiro en omgeving zien. In alle vroegte bonst 
hijj op de deur van Beb en Fernand om het nieuwe reisdoel van die dag bulderend mee te 
delen.. Gedetailleerder dan ze ruim tien jaar daarvoor heeft gedaan bij Tokyo, beschrijft Beb 
Rioo de Janeiro en het conglomeraat van voorsteden er om heen. Tot haar verdriet ziet ze 
overall de oude Portugese barokstijl van de oorspronkelijke koloniale nederzettingen 
overwoekerdd worden door de massale moderne stadsuitleg en architectuur. 

Opvallendd is dat Beb voortdurend bij wat ze ziet een vergelijking trekt met Indonesië. 
Landschap,, natuur en plantengroei doen haar sterk denken aan het land waar ze bijna dertig 
jaarr heeft gewoond, steeds evenwel met een sterk gevoel van ambivalentie: 

Laterr toen we het binnenland introkken, reisden we door streken waarin we 
Boeroee herkenden [ . . . ] , de heuvels van Batoeboi. Overal was de herkenning, 
schokkend,, verheugend en teleurstellend. De teleurstelling bleef nawerken. Dit 
wass Indonesië, maar het was nooit echt. Er was alleen maar die gelijkenis voor 
enkelee ogenblikken. Het maakte ons ongerust en onzeker, een gevoel verwant 

'' BebVuijk 1983, pag. 25 
:: Idem, pag. 39 
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aann dat in die dromen waarin je je doden terugziet, je verheugt en dan weet dat 
zee dood zijn.1 

Eénn aspect van de sociale situatie in Brazilië fascineert Beb in het bijzonder: de raciale 
verhoudingen.. Eerder heeft ze daarvoor ook al een bijzondere interesse getoond." In Brazilië 
heeft,, evenals in andere voormalige Spaanse en Portugese koloniën, rasvermenging veel 
sterkerr plaatsgevonden dan in Nederlands-Indië. Volgens Beb heeft dit vooral een religieuze 
achtergrond.. Bij de kolonisatie in Latijns-Amerika en delen van Afrika is de bekering van de 
oorspronkelijkee bevolking tot het rooms-katholicisme een belangrijk doel geweest. Eenmaal 
katholiekk is men deel van dezelfde gemeenschap en bestaan er geen belemmeringen meer om 
onderlingg met elkaar te huwen, ook niet bij een verschillende etnische afkomst. Volgens Beb 
belevenn de Brazilianen hun gemengde afstamming als een nationaal credo. Toch constateert 
Bebb dat het door zo velen publiekelijk beleden non-discriminatie beginsel ten dele schijn is 
omdatt in de hogere functies het zwart gekleurde deel van de bevolking vrijwel ontbreekt. 

Bebb signaleert de bij blanken aanwezige onderhuidse en openlijke afkeer van het 
negroïdee volksdeel ook tijdens haar tien dagen durende bezoek aan de tweeduizend kilometer 
tenn noorden van Rio de Janeiro gelegen havenplaats Salvador, in de eerste tweehonderd jaar 
vann de Portugese aanwezigheid de hoofdplaats van de kolonie en aanvoerhaven van slaven uit 
Afrikaa voor de in het omliggende gebied van de stad bloeiende suikerrietteelt. De plaats heeft 
haarr 'donkere' uiterlijk tot op de dag van vandaag bewaard, waarschijnlijk de reden dat Beb 
perséé Salvador wil bezoeken. Ze gaat er samen met Wilton naar toe, ieder op eigen kosten, 
waardoorr je, zoals Beb opmerkt, "onafhankelijker" van elkaar blijft.3 Veel sterker dan in de 
anderee grote steden is het oude koloniale karakter van de plaats bewaard gebleven. Beb 
bezoektt monumentale bezienswaardigheden als kerken en kloosters. Frappant is dat bij een 
bezoekk van een klooster, annex museum voor kerkelijke kunst, het in haar literaire werk 
regelmatigg optredende thema van de verminking ook weer optreedt. Ze ontmoet er een 
Nederlandsee pater, die al als achttienjarige als seminarist naar Brazilië is gezonden. Beb heeft 
nooitt geweten dat uitzending naar missiegebieden al op zo'n jonge leeftijd plaatsvindt, 
aanleidingg voor haar over hem te noteren: 

Ookk nog zo'n ingreep op jeugdige leeftijd, dacht ik, deze keer geestelijk. Zijn 
verminkingg was hem niet dadelijk aan te zien. [ . . . ] . Deze pater was de eerste 
niet-verminktee mens die wij in Brazilië ontmoetten. Een onaangepast man, dat 
wel,, onaangepast aan de Braziliaanse situatie. De onverschilligheid voor de 
menselijkee ellende, in dat land zo overvloedig aanwezig, had hij zich niet eigen 
kunnenn maken.4 

Opp de terugweg naar Rio de Janeiro laat Beb in haar boek zien dat ze het mooi en zuiver 
schetsenn van landschappen nog niet is verleerd. Het volgende reisdoel is Sao Paulo, de stad 
waarinn Wiltons fabriek staat en waarin hij een pied a terre heeft. Vanuit die stad gaan Beb, 
Wiltonn en hun wederhelften een achterneef van oom Johan Adolf in Paraguay opzoeken. Met 

'' BebVuijk 1983. pag. 33 
'' Genoemd kunnen worden het artikel Beb Vuijk 'Rassenstrijd: 'Opinies over negers en blanken" Socialisme en 
democratiedemocratie 22 (1965), pag. 747-753, haar recensies van boeken over Afrika ('Roman uit donker Afrika' 
HollandsHollands weekblad 6-4-1960 en 'Het andere Afrika' Vrij  Nederland 24-6-1961) en over 'negerliteratuur' 
('Negerverhalen'' Haags dagblad 29-4-1961 en 'Het negerprobleem bemoeide zich mei James Baldwin' Vrij 
NederlandNederland 15-5-1965). Ook uit de frequente besprekingen van Surinaamse en Antilliaanse literatuur en uit haar 
inn 1963 voor de Wereldomroep gehouden lezing 'West-Indische schrijvers' blijkt Beb Vuijks inleresse in de 
racialee verhoudingen tussen zwart en blank. 
"BebVuijkk 1983, pag. 65 
44 Idem, pag. 76 
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diee oom Johan is het overigens, zo vertelt Beb, in de jaren twintig van de twintigste eeuw 
gegaann zoals de familie in Daums roman 'Ups' en 'downs ' in het Indische leven: na de 
voorspoedd volgen jaren in armoede. De reis naar Paraguay lijkt geen doorgang te vinden 
omdatt Wilton problemen heeft met het verkrijgen van visa voor hemzelf en zijn vrouw. 
Tussenn broer en zuster ontstaan irritaties, mede omdat Beb ongeduldig wordt door het 
naderendee tijdstip van de terugreis. Wilton laat overduidelijk blijken dat het bezoek aan de 
Vuijkenn in Paraguay zijn zaak is: zonder hem geen bezoek. Naar zijn oordeel kunnen Beb en 
Fernandd zich daar ook niet redden omdat ze het Spaans niet machtig zijn. De kou in Sao Paulo 
verslechtertt Bebs humeur verder. Door een ongeluk van Wilton en strenge kou op de 
hoogvlakte,, waarover Wiltons auto hen zal voeren, dreigt alles op niets uit te lopen. Wanneer 
Bebb zegt dan maar alleen te gaan, ontstaat er weer een daverende ruzie, die door Beb wordt 
beslotenn met: "Ik ga, ik ga in ieder geval, al zou ik moeten kruipen".1 Zover komt het niet 
omdatt Wiltons vrouw voor buskaartjes naar Asuncion zorgt. Beb en Fernand vertrekken, vijf 
dagenn later zal Wilton volgen. Het boek eindigt met een beschrijving van de bustocht. In 
Asuncionn blijkt Beb zich in het hotel te kunnen redden met Nederlands. Ze neemt zich voor 
ditt haar broer in te peperen. Het boek eindigt met:"Wilton, mijn dominerende broer van wie ik 
dertigg uur was bevrijd, hoe verlangde ik weer naar hem".2 

Alss Beb in Een broer in Brazilië voortdurend een vergelijking treft tussen Brazilië en 
Indonesië,, ligt het voor de hand ook haar publicaties over beide landen naast elkaar te leggen. 
Err vallen dan twee dingen op. In haar boek over Brazilië schrijft ze op een veel indringender 
enn uitgebreidere manier over de sociale ellende dan ze ooit heeft gedaan in haar journalistieke 
enn literaire werk over Indonesië. Een mogelijke verklaring is dat de armoede in het immense 
Latijns-Amerikaansee land door de snelle urbanisatie in de vijftiger en zestiger jaren van de 
vorigee eeuw veel massaler en daardoor zichtbaarder is dan in Indonesië Maar dat lijkt niet de 
enigee reden zijn. Beb maakt in de kolonie, evenzeer als Wilton in Brazilië, deel uit van een 
beslotenn en bevoorrechte gemeenschap. Gewend aan de omringende maatschappelijke 
constellatiee wordt het voor haar moeilijk op een afstandelijke en neutrale manier naar het 
eigenn land te kijken. In Brazilië is Beb buitenstaander, waardoor het veel eenvoudiger wordt 
dee rol van criticaster te spelen. Deze rol gaat haar bovendien des te makkelijker af omdat ze 
zich,, door haar problematische verhouding met Wilton, bijna reflexmatig afzet tegen alles wat 
'bijj hem hoort'. Het feit, dat Beb met een andere bril naar beide landen kijkt, is mogelijk ook 
dee verklaring voor een tweede verschil tussen haar werk over Brazilië en Indonesië. Beb 
belichtt in extenso het besloten en conservatieve emigrantenmilieu waartoe Wilton behoort. 
Nooitt heeft zij dat op dezelfde wijze gedaan voor haar eigen milieu in het Indonesië van na de 
onafhankelijkheid.. Verschilt dat werkelijk fundamenteel met dat van de Braziliaanse emigres? 
Watt betreft de erin heersende politieke opvatting wel. Maar van een wezenlijk verschil in 
levensstijll tussen de Braziliaanse en Indonesische maatschappelijk geslaagde groeperingen 
lijktt geen sprake. Hebben bijvoorbeeld Mochtar Lubis en Takdir Alishabana contacten met de 
armee massa zoals de hierboven vermelde Nederlandse pater? 

Eenn paar jaar na haar reis verschijnt in 1971 Een broer in Brazilië, nadat er een aantal 
voorpublicatiess in 1968, 1969 en 1970 zijn verschenen.3 Met het in het boek publiekelijk aan 
dee grote klok hangen van haar verstandhouding met Wilton haalt ze zich niet alleen de woede 
opp de hals van haar broer,"1 maar krijgt ze heibel met de hele familie/ Vrijwel unaniem 

'' Beb Vuijk 1983, pag. 109 
22 Idem, pag. 119 

Achtereenvolgenss Beb Vuijk 'Brazilië is binnen, maar er staan er veel buiten' Vrij  Nederland 18-5-1968, Beb 
Vuijkk 'Triomf der verovering' Raster 3 (1969). pag. 284-295 en Beb Vuijk'Een wederzien in Brazilië' Raster 4 
(1970),, pag. 173-186 
** Radio-imerview Beb Vuijk 'De hoge C' TROS 5-2-1980 (interviewster onbekend) 
55 Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 8-3-1980. 
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zwaaienn de recensenten haar weer lof toe. Kees Fens en Rico Bulthuis prijzen de 
onderliggendee structuur van het boek, waaruit een verfijnd compositie vermogen spreekt. Ze 
doelenn daarbij onder meer op de in Bebs reisverslag verweven relatie met Wilton en de aan 
hett begin en het einde van het boek ten tonele gevoerde figuur van oom Johan Adolf, die 
impliciett de betrokkenheid van Wilton en Beb bij het Zuid-Amerikaanse continent heeft 
bepaald.. Andere critici leggen de nadruk op de indringende verbeeldingskracht waarmee Beb 
dee sociale en raciale problematiek aan de orde stelt. Er is één dissident, Hans Warren, degene 
diee bijna traditioneel veel waardering heeft voor Bebs boeken, In afwijking van zijn collega's 
vindtt hij de relatie tussen Beb en Wilton een verwarrende tweeslachtigheid in het boek 
scheppen. . 

HetHet laatste literaire werk: De eigen wereld en die andere 

Voorr en na haar reis naar Brazilië werkt Beb vermoedelijk aan de Nederlandse vertaling van 
eenn dagboek van de Indonesische student Yozar Anwar, dat in 1968 onder de titel Dagboek 
vanvan een KAMl-student bij de uitgeverij Boom in Meppel verschijnt. In het boek geeft Anwar 
eenn verslag van de acties van de studentenorganisatie KAMI begin 1966 tegen Sukarno. Na 
eenn poging tot staatsgreep van linkse officieren, die door Suharto in de kiem wordt gesmoord, 
iss de positie van de president wankel geworden. Hij probeert met zijn charismatische gaven en 
zijnn gebruikelijke verdeel en heers tactiek de situatie nog te redden. De president overspeelt 
echterr zijn hand en wordt uiteindelijk afgezet. In niet geringe mate is dat een gevolg van de 
actiess van de KAMI. Zoals in veel ontwikkelingslanden zijn in Indonesië de 
studentenorganisatiess in diffuse politieke situaties een richtinggevende factor van betekenis. 
Hett heftige verzet van de KAMI tegen Sukarno's socialistische politiek geldt niet zozeer de 
inhoudd van het beleid, maar veeleer het niet in praktijk brengen ervan. Studenten willen een 
eindee van de door en door corrupte politiek, die tot een verregaande armoede van de 
bevolkingg heeft geleid. Het door Beb vertaalde dagboek wordt ingeleid en van commentaar 
voorzienn door de in Indonesië woonachtige antropoloog Jacob Vredenbregt, die eind jaren 
tachtigg als romanschrijver zal debuteren. Beb zal tijdens haar latere bezoeken aan Indonesië 
eenn goede band met hem krijgen. In zijn inleiding laat Vredenbregt er geen misverstand over 
bestaann aan wiens kant hij staat. Zijn afkeer van het Sukarno-regime is mogelijk nog groter 
dann dat van de studenten. 

Beginn 1968 breekt voor Beb een moeilijke periode aan, Ze wordt ernstig ziek. Haar 
bewaardd gebleven agenda van 1968 vermeldt dat Beb op 10 mei wordt geopereerd aan 
borstkanker.. In de periode daama wordt ze 16 maal bestraald, op 26 juni voor het laatst. Haar 
agendaa blijft, behoudens de vermeldingen van een aantal bezoeken van Rob Nieuwenhuys, 
leeg.. Agenda's van voorgaande jaren en de volgende elf jaar heeft Beb weggegooid. Alle 
agenda'ss van 1980 en volgende jaren zijn bewaard, altijd druk gevuld met afspraken. Het feit 

11 Kees Fens 'Een broer in Brazilië' De volkskrant 20-3-1971 en Rico Bulthuis 'Beb Vuyks herinneringen in 
verrott paradijs' Rotterdamsch nieuwsblad 9-4-1971. 
22 Hans Warren 'Beb Vuyk: Een brier in Brazilië' Provinciale Zeeuwse courant 15-5-71 
11 De in 1926 te Schiedam als zoon van een fabrikant geboren Vredenbregt vertrekt na de Tweede Wereldoorlog 
vrijwilligg als militair naar Neder! ands-Indië. Teruggekeerd in Nederland breekt hij in 1951 zijn rechtenstudie af 
omm in Indonesië op een plantage in Oost-Java te gaan werken. In 1957 moet hij weer vertrekken in verband met 
dee door de Nieuw-Guinea kwestie verbroken diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. In 
Nederlandd voltooit hij zijn studie antropologie in vier jaar en keen als één van de eerste Nederlanders naar 
Indonesiëë terug na de oplossing van het Nieuw-Guinea conflict. Hij ontwikkelt zich daar tot 'liaison officer' 
tussenn de Universiteit van Indonesia in Jakarta en de Universiteit van Leiden. In de jaren zeventig en tachtig 
wordtt hij een vermogend man en verkeert in 'de' kringen van Jakarta. De corruptie onder Suharto, die in niets 
onderdoett voor die van Soekamo's bewind, is blijkbaar voor hem geen steen des aanstoots. In 1988 debuteert hij 
mett de verhalenbundel De deftige kolonie (zie Van Olm 1991. pag. 74-75) 
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datt Beb haar agenda van 1968 heeft bewaard, lijkt een aanwijzing te zijn voor de emotionele 
betekeniss die de borsttumor voor haar heeft gehad. Slechts eenmaal heeft ze er publiekelijk 
meldingg van gemaakt. In een vraaggesprek met het tijdschrift Sara/aan vertelt ze na het 
ontwakenn uit de narcose voor de borstamputatie niet meer te hebben geweten wie ze is. Direct 
daarnaa herkent ze zich aan een moedervlek op haar hand.1 Vervolgens zet ze in dit interview 
dee waarheid naar haar hand. Wanneer Beb beweert deze ervaring te hebben verwerkt in het 
verhaall 'Huize Sonja', waarin de hoofdfiguur Etta zich, na de tocht met kinderen terug naar 
huis,, zich ook herkent aan een moedervlek op haar voet,2 is dat onjuist omdat dit verhaal twee 
jaarr voor de borstoperatie is geschreven. In familiekring of bij goede bekenden praat Beb niet 
overr haar ziekte. Haar vriendin Lies Walraven komt deze bijvoorbeeld door toeval te weten. 
Volgenss Bebs schoondochter moet het haar hevig hebben geëmotioneerd en "over alles wat 
haarr hevig aangreep, praatte ze niet"4 

Bebss ziekte heeft mede tot gevolg dat ze in dat jaar slechts twee artikelen voor dag- en 
weekbladenn schrijft. Daarnaast wordt haar jeugdverhaal 'Vaders huis' opnieuw gepubliceerd 
inn een bloemlezing die uitgeverij Querido uitbrengt van bij haar verschijnende auteurs. 
Behalvee de ziekte, is er vermoedelijk nog een andere reden voor haar minimale journalistieke 
productie.. Beb werkt aan haar laatste literaire verhaal 'Ngawang', dat april 1969, samen met 
hett eerder gepubliceerde 'Huize Sonja', verschijnt in de bij de uitgeverij Querido uitgegeven 
bundell De eigen wereld en die andere. Ze draagt het boek op aan haar overleden zoon Ru, 
mett als motto: 'Eenzaam, buiten bereik van elk erbarmen, maar in uiteindelijke 
onkwetsbaarheid?'' De titel en motto dekken volledig de thematiek die in de bundel centraal 
staat:: vrouwen die teruggeworpen worden op zichzelf door de bijna onoverbrugbare kloof die 
racialee verschillen trekken. 'Huize Sonja' en 'Ngawang' hebben een aantal dingen 
gemeenschappelijk.. In beide verhalen zijn de hoofdpersonen in Soekaboemi woonachtige 
vrouwen,, die alleen komen te staan vanwege het vertrek van hun man door de 
oorlogshandelingenn met Japan. Het terug geworpen worden op zichzelf en de confronterende 
Japansee bezetting fungeren bij de vrouwen als katalysator voor een bewustwording van hun, 
doorr etnische achtergrond bepaalde, isolement ten opzichte van hun man of kinderen; de 
vrouwenn leven in een eigen etnische wereld, die wezenlijk verschilt van de andere etnische 
wereldd van hun directe naasten. Er zijn ook verschillen tussen de verhalen. In 'Huize Sonja' is 
dee vrouwelijke hoofdpersoon blank, in 'Ngawang' een Indo-europese. In het eerste verhaal 
komtt de vervreemding, die geleidelijk en bijna onopgemerkt tussen de moeder en haar Indo-
europesee kinderen ontstaat, aan het einde van het verhaal tot een climax. In 'Ngawang' wordt 
dee raciale scheidslijn al vrij spoedig zichtbaar. Omdat 'Huize 'Sonja' al eerder is behandeld, 
wordtt alleen stilgestaan bij 'Ngawang'. 

Inn dit verhaal blijft de Indo-europese Ernie alleen achter nadat haar man Jaap met zijn 
schipp Indië moet verlaten in verband met de Japanse aanval op Singapore in 1941. Haar 
zoontjee is al bij haar schoonouders in Nederland. Tijdens de laatste wandeling met haar man 
wordtt ze vanwege zijn aanstaande vertrek door een bijna panische angst overvallen: 

Dee paniek die haar onverwacht in het donker besprong stelde de 
normalee ongerustheid over het lot van haar man en zoontje buiten 
werking.. [ . . . ] . Ze leefde, want er was adem in haar neusholten, haar 
bloedd stroomde en haar lichaam gaf warmte af, maar ze leefde alleen in 

11 Interview Beb Vuijk door ElmaDrayer en Marjo van Soest Sarafaan 1 (1. 1985/1986), pag. 3-12 
:: Voor hei verhaal 'Huize Sonja' zie hoofdstuk 'De inval* 
11 Gesprek auteur met L. Walraven (Noordwijk aan Zee 27-10-2001) 
44 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 27-2-2002) 
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haarr angst, een bandjir van angsten die haar losgeslagen hadden van wat 
zee was en altijd geweest was. 

Zee werkt even bij het vrouwelijke vrijwilligerscorps, maar besluit dan bij haar oude 
Indonesischee moeder te gaan, die in een oud huis in de dessa Ngawang vlakbij Soekaboemi 
woont.. Haar moeder bezoekt ze altijd trouw als ze in de buurt is. Ernie's man en zuster komen 
lieverr niet bij de moeder. Jaap acht zijn inlandse schoonmoeder beneden zijn waardigheid als 
totok.. Ernie's zuster, de mondaine Deetje die zich Daisy laat noemen, schaamt zich voor haar 
Indonesischee afstamming, zij wil vooral 'Europees' zijn. Als Ernie bij haar moeder woont, 
capituleertt het Nederlandse leger. Vanuit het huis ziet ze de eerder beschreven plundering van 
dee Chinese toko. Haar langs komende zwager vertelt haar over het weinig heldhaftige 
optredenn van het Nederlandse leger en zijn officieren in de strijd tegen de Japanners. Na de 
capitulatiee neemt het leven van Emie en haar moeder zijn gewone gang in de afgelegen dessa. 
Hett eenvoudige huis van haar moeder en het eentonige leven dat ze leidt, geeft Ernie een 
gevoell van tijdeloosheid. Steeds sterker wordt ze zich bewust van haar Indonesische wortels, 
eenn achtergrond die ze vroeger niet volledig heeft geaccepteerd, 's Morgens werkt ze in de 
tuin,, 's middags drinkt ze zwarte koffie met haar moeder op de zijgalerij, meestal zwijgend 
"watt voor Indonesiërs het bewijs is van een goede verstandhouding, het gemeenzaam zijn in 
hett zwijgen". Daarnaast leest ze veel, boeken van Dickens, die ze vindt in een kist van haar 
vaderr en nog afkomstig zijn uit het huis van haar grootmoeder in Velp, bij welke laatste ze als 
kindd kort heeft verbleven. De boeken dragen verder bij aan Emie's innerlijke verstilling. Van 
dee Japanse bezetting merkt ze slechts incidenteel iets. Op een keer wanneer ze naar de stad 
moett om haar pendaftaran (persoonsbewijs) in orde te maken, ontmoet ze een Japanse 
schildwacht.. Ze buigt voor hem, zoals haar is gezegd en geleerd door de bediende Simin van 
haarr moeder. Ze ervaart het als "een niet in woorden te formuleren, diep inslaande, 
vernederendee shoe kbehan del ing",4 De volgende confrontatie met de Japanse bezetting vindt 
eenn maand later plaats als ze een reispas in Soekaboemi haalt voor een bezoek aan Deetje in 
Batavia.. Op het politiebureau waar het document wordt afgegeven, ziet ze twee vrouwen die 
gevangenn zijn genomen door de Kempeitai omdat ze naar de radio hebben geluisterd, Eén is 
halff kaalgeknipt, een teken, zo hoort Emie, dat ze "des doods schuldig [wordt] geacht".5 In 
Bataviaa treft ze Deetje in belabberde omstandigheden aan. Haar zuster heeft geprobeerd in het 
kampp te komen, waarin ook haar vriendinnen van het vrijwilligerscorps zitten. Maar alleen 
vrouwenn met minder dan 50% Indonesisch bloed 'mogen' het kamp in. Deetje woont bij haar 
vriendinn Rosa, die, zoals even later blijkt, een verhouding heeft met een Japanner. Ze loopt de 
Japansee kantoren af om in ieder geval haar zoontje Freddie, die wel aan het vereiste 
bloedcriteriumm voldoet, opgenomen te krijgen. Op Ernie's vraag waarom ze zo graag naar het 
kampp wil, antwoordt Deetje: "Het zijn beschermingskampen. Inlanders worden met de dag 
brutaler".66 Ernie dringt er bij Deetje op aan ook bij haar moeder te gaan wonen, zonder 
resultaat.. Ondanks de wanhoop waaraan Deetje ten prooi is, wil ze niet naar Ngawang: "Daar 
wonenn helemaal geen mensen, alleen maar inlanders".7 In een daaropvolgende 
woordenwisselingg blijkt dat Deetje altijd jaloers is geweest op Emie. Hun vader heeft Emie 
eenn 'totokopvoeding' gegeven, terwijl Deetje door de slechtere financiële 
gezinsomstandighedenn moet omgaan met inlandse en Indo-europese kinderen. Het is de 

11 Beb Vuijk 'Ngawang'. in Verzameld werk 1981. pag. 491-492 
:: Zie hoofdstuk 'De dessa Ngawang' 
'' Beb Vuijk 'Ngawang in Verzameld werk 1981. pag. 500 
44 Idem. pag. 502 
ss Idem, pag. 504 
bb Idem, pag. 506 

Idem,, pag.508 
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laatstee keer dat Ernie Deetje bezoekt, omdat ze bang is voor een hernieuwde confrontatie met 
haarr felle en emotionele zuster. Terug in Ngawang beseft ze nog sterker de geborgenheid en 
veiligheidd in het huis van haar moeder. Wel stuurt ze met enige regelmaat levensmiddelen 
naarr Deetje, ondanks het feit dat Ernie en haar moeder het zelf ook steeds slechter krijgen. 
Emiee verkoopt noodgedwongen groente en fruit uit haar tuin op de markt. Uit de spaarzame 
woordenn van Simin maakt Ernie op dat het Deetje steeds slechter gaat, maar ze doet verder 
geenn navraag. Haar moeder vraagt ook niet naar het lot van Deetje, maar lijkt wel alles te 
weten.. De maanden gaan voorbij. Door de Japanse bezetting verpaupert Soekaboemi steeds 
meer,, veel huizen staan leeg of zijn vervallen, bedelaars sterven op straat, het vuil wordt nog 
maarr incidenteel opgehaald. Op een dag ziet ze een aan oedeem lijdend neefje van Simin 
kapmessenn slijpen. Haar moeder zegt dat er die nacht wacht moet worden gelopen omdat in 
dee buurt de oogst uit de tuinen wordt gestolen. Dezelfde dag brengt Simin het zoontje Freddie 
meee van zijn bezoek aan Deetje. Emie herinnert zich Deetje's woorden: "Als alles verloren is 
enn ik geen raad meer weet, zal ik hem naar je toesturen".1 's Nachts wordt Ernie wakker door 
dee roep van de boeroeng maling, een vogel die waarschuwt bij naderend onraad. Emie ziet 
eenn man met een kapmes op het huis afkomen, echter dichterbij gekomen is het gezicht van de 
mann helemaal niet afschrikwekkend: veeleer lijkt hij op een "domme, verbaasde boer".2 's 
Morgenss blijkt dat er geen maïs uit de tuin is gestolen. Bij het koffiedrinken op de 
keukengalerijj de ochtend daarna hoort Ernie's moeder dat de verderop wonende Javaanse 
gezinnenn 'gewoon' bidden, terwijl drie dagen ervoor een voor een "tijd van grote rampen" 
bedoeldd gebed is uitgesproken/ Een paar regels verder eindigt het verhaal met "Dit was de 
Nieuwjaarsmorgenn van het jaar 1945".4 

Mett haar laatste verhaal 'Ngawang' heeft Beb haar meest 'Indische' verhaal 
geschreven.. Ze doet dat op eenn knappe wijze door vorm en inhoud van het verhaal naadloos 
opp elkaar aan te laten sluiten. Het verhaal ontrolt zich op een voor Beb ongebruikelijk 
langzame,, bijna trage wijze. In voorgaande verhalen schept Beb vaak dynamiek door gebruik 
tee maken van wisseling van plaats, tijd en perspectief. Beb schept in 'Ngawang' niet de 
gebeurtenissenn met taal, maar het omgekeerde vindt als het ware plaats: taal wordt 
opgeroepenn en volgt de gebeurtenissen. Het verhaal van Ernie deint als het ware mee op het 
levenn in de afgelegen dessa. Tegelijk is Bebs woord- en taalgebruik minder verklarend en 
analyserendd dan in voorgaande verhalen, meer beschrijvend en evocerend, passend bij de 
schitterendee sfeertekening van huis, dessa en het samenleven van Emie en haar moeder in het 
huis. . 

Inn het verhaal zitten zoals gebruikelijk weer veel autobiografische elementen: het 
alleenn komen staan van een vrouw in verband met een dreigende oorlog, de angst die hierdoor 
ontstaat,, het lidmaatschap van het vrouwelijke vrijwilligerscorps, het wonen in Ngawang, het 
werkenn in de tuin van het huis en het verkopen van de tuingroenten. Ook de passage waarin 
Emiee de twee door de Kempeitai opgepakte vrouwen op het politiebureau ziet, zal 
geïnspireerdd zijn geweest op wat ze zelfheeft meegemaakt. Maar deze autobiografische 
onderdelenn worden verweven met passages die niet op eigen ervaring zijn gebaseerd zoals het 
verloopp van de Japanse bezetting in Soekaboemi en de hiermee gepaard gaande verpaupering 
vann de stad. Beb heeft zich er nooit over uitgelaten of het centrale thema in het verhaal, de 
geheell tegenstrijdige oriëntatie van de twee zusters op hun biologische en culturele oorsprong, 
zichh in haar nabije omgeving heeft afgespeeld. 

Inn 'Ngawang' geeft Beb verder in literaire zin gestalte aan haar politieke keuze voor 
Indonesië.. Overduidelijk blijkt dit uit de sympathie waarmee ze de intieme, weinig woorden 

11 Beb Vuijk 'Ngawang in Verzameld werk 1981, pag. 515 
"" Idem, pag. 517 

Idem,, pag. 519 
44 Idem 
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behoevende,, relatie tussen Indo-europese Ernie en haar Indonesische moeder beschrijft. In 
contrastt hiermee staat de beschrijving van Ernie's verhouding tot haar zuster Deetje, die haar 
Indonesischee achtergrond verloochent. Op meer subtiele wijze brengt Beb haar voorkeur voor 
Indonesiëë tot uitdrukking in de rol van de Indonesische bediende Simin. De laatste biedt een 
aantall malen op bescheiden, maar besliste en bijna vanzelfsprekende wijze bescherming aan 
Erniee en haar moeder. Dit gebeurt ook in het andere verhaal 'Huize Sonja* in De eigen wereld 
enen die andere. Hierin zorgt de bediende Simon voor de veiligheid van Etty en haar kinderen. 
Opvallendd is dat Beb de Indonesische wereld van de bedienden en Ernie's moeder niet 
probeertt te verklaren of'binnen te treden', wellicht vanuit de overtuiging daarmee voor een 
onmogelijkee taak te staan. Door louter te beschrijven en daarbij de nadruk te leggen op stille 
aanwezigheidd van de hoofdfiguren weet ze de Indonesische sfeer op te roepen. De vraag is 
daarbijj overigens of ze niet in de valkuil van stereotypering is gevallen. 

Bebb is niet helemaal consequent in haar stijl en aanpak. Een paar maal stapt ze uit het 
ritmeritme en de sfeer van het verhaal, bijvoorbeeld bij de beschrijving van de verpaupering in en 
hett verval van Soekaboemi en bij een dialoog tussen Ernie en Deetje over hun Indonesische 
moeder.. Bij het laatste nauw aan Bebs hart liggende onderwerp kan ze het niet laten vrij 
plotselingg een analyserende passage in het verhaal op te nemen: 

Eenn inlandse vrouw als moeder, die erkende je niet. Je legde een rookgordijn 
overr je afstamming, waardoor je moeder of soms je grootmoeder deformeerde 
tott een Spaanse of Italiaanse of minstens tot een prinses van een vorstelijke 
Javaansee moeder. Inlandse moeders bestonden, want haar kinderen bestonden, 
diee haar vervalsten, wegmoffelden, verzwegen en verloochenden, 
gehoorzamendd aan de ongeschreven maar onverbiddelijke code van de 
samenleving.' ' 

Evenalss als deze stijlwisseling is ook het einde plotseling, en daardoor onbevredigend. Door 
inn het verhaal het accent te leggen op één thema in combinatie met de nadruk op sfeertekening 
lijktt Beb moeite te hebben gehad met een 'ontknoping'. 

Bebss nieuwe boek wordt in het algemeen goed tot zeer goed ontvangen in de literaire 
kritiek.. Sommige critici zijn bijna lyrisch. Anne Wadman bewondert "de meesterlijke met 
vrouwelijkee intuïtie en mannelijke scherpte gepeilde wijze waarop zij het ontwortelings- en 
ontvreemdingsprocess heeft weergegeven", D. Hüwel noemt het boek imponerend en met 
mathematischee precisie geschreven en K.L. Poll is van oordeel dat de verhalen uitzonderlijk 
goedd zijn geschreven.2 Ook in Engelstalige literaire tijdschriften wordt Bebs boek lovend 
besproken.. Books abroad bijvoorbeeld spreekt over fascinerende verhalen met ongewone 
diepte.33 Er zijn enkele recensenten die minder positief zijn. Bebs fan Hans Warren vindt de 
verhalenn tegenvallen omdat de hoofdpersonen in de verhalen niet goed uit de verf komen. 
Ookk Wam de Moor oordeelt de verhalen beneden Bebs gebruikelijke niveau, vooral vanwege 
hett kroniekachtig gehalte van de verhalen, waardoor ze te traag worden en weinig spanning 
hebben.. Kees Fens vindt daarentegen, dat de wijze waarop de historische gebeurtenissen 
rondomm de problematiek van de hoofdfiguren zijn gecomponeerd, buitengewoon knap en van 
eenn bedrieglijke natuurlijkheid. Vanzelfsprekend komt in de recensies ook een verschillende 

11 Beb Vuijk 'Ngawang' in Verzameld werk 1981. pag. 509 
"" Achtereenvolgens ; Anne Wadman 'Twee novellen van Beb Vuijk: geen mensen maar inlanders' Leeuwarder 
courantcourant 10-1-1970, D. Hüwel 'Imponerende novellen van Beb Vuyk' Accent 21-6-1969 en K.L. Poll Tn de 
verbeeldingg toont zich de meester' Algemeen handelsblad 12-4-1969. 

Franciss Bulhof'Beb Vuyk. De eigen wereld en die andere' Books abroad 44 (1970), pag. 320-321 
44 Achtereenvolgens; Henk Buurman 'Een sfeer van angst en dreiging' Nieuwe Rotterdamse courant 17-5-1969 
enn Wam De Moor 'Eigen werkelijkheid en die van aneren: proza van Baeyens, Pauwels, Vuyk en Kossman' De 
tijdtijd  10-5-1969. 
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appreciatiee van de verhalen tot uitdrukking, waarbij de scherpte in psychologische typering 
vann de hoofdpersoon, de in het verhaal opgeroepen sfeer en het kroniekgehalte van de 
verhalenn tegen elkaar worden afgewogen. 

Vanwegee de bijzondere duiding van de onderliggende thematiek in de verhalen 
verdientt de eerder genoemde recensie van K.L. Poll bijzondere vermelding. Deze criticus gaat 
geheell voorbij aan het etnische verschil tussen de eigen wereld en die andere als het 
bepalendee gegeven in het verhaal. De andere wereld staat bij hem voor de 
oorlogsgebeurtenissenn die de eigen wereld van de vrouwen grondig verstoort en overhoop 
haalt.. Tevens laat hij de eigen wereld en de andere corresponderen met het door de Engelse 
schrijverr W.H. Auden gemaakt onderscheid tussen primaire en secundaire wereld. De 
primairee wereld is die van de dagelijkse directe ervaring en emotie van mensen, de secundaire 
wereldd die van "ordening en herinnering [.. . ] van het toegeëigende, begrijpelijk gemaakte 
verleden".11 Met de secundaire wereld weet het individu de primaire wereld beheersbaar te 
houden.. In de verhalen 'Huize Sonja' en 'Ngawang' heeft bij de vrouwelijke hoofdfiguren de 
herinneringg aan de eigen jeugd, de secundaire andere wereld, als functie de directe, door de 
oorlogg veroorzaakte, verstoring van hun privé-bestaan op orde te houden. 

Waaroverr geen der recensenten rept, is de betekenis die in beide verhalen aan het huis 
wordtt gehecht. In één van de twee verhalen komt dit zelfs tot uitdrukking in de titel, 'Huize 
Sonja',, In hetzelfde jaar dat De eigen werelden die andere verschijnt wijst Beb zelf tweemaal 
opp de belangrijke rol van hel huis in haar literaire werk. Dat gebeurt in een interview met de 
NieuweNieuwe Rotterdamse courant, dat hierna nog uitgebreider aan de orde komt en in haar 
verhaaltjee 'Huizen en tuinen' in het blad Avenue. Naar Bebs zeggen fungeren in haar werk 
huizenn niet alleen als achtergrond voor personages, maar vervullen dikwijls eveneens een 
zelfstandigee functie, bij uitstek in Het laatste huis van de wereld. De emotionele waarde die 
eenn huis voor Beb bezit, verklaart ze uit een jeugdervaring. Wanneer het gezin Vuijk in Bebs 
vierdee levensjaar door de stadsuitbreiding van Rotterdam gedwongen wordt uit de ouderlijke 
woningg in Delfshaven te vertrekken, heeft dat een bijna traumatisch effect op haar. Huizen 
zijn,, zo merkt Beb op, "de eerste en de laatste veiligheid, een vrijplaats waar men de gevaren 
vann het leven ontkomt, waar men zichzelf kan zijn, soms verloren en voorgoed verwoest".2 

Veertienn jaar later lijkt ze deze uitspraak weer enigszins af te zwakken als ze de betekenis van 
huizenn en tuinen met elkaar vergelijkt. Een tuin is dan belangrijker voor haar omdat een huis 
kann worden herbouwd.3 

DeDe 'professorale' beoordeling van het literaire werk 

Naa de verschijning van De eigen wereld en die andere in het voorjaar van 1969 verschijnt 
Bebss naam nog maar weinig in de publiciteit. Haar journalistieke en literaire productie komt 
nagenoegg tot stilstaand, en de kranten zelf benaderen haar ook weinig. Als schrijfster wordt 
Bebb in het algemeen gerespecteerd en gewaardeerd, een publieke persoonlijkheid is ze niet. 
Eindd 1969 wordt ze voor het eerst sinds twee jaar weer geïnterviewd. Vermoedelijk heeft 
Bebss laatste verhalenbundel toch de aandacht op haar gevestigd, want het interview opent 
ermee.. Beb vermeldt in het vraaggesprek dat een aantal, nog niet eerder vermelde, eigen 
ervaringenn in het verhaal 'Ngawang' zijn verwerkt. De reis die Emie naar Batavia maakt om 
Deetjee te bezoeken is gebaseerd op Bebs eigen reis met Anne Brandt Buys naar de familie van 
dee laatste, vlak voordat beiden het kamp in moeten.4 Wanneer Beb in Ngawang in de woning 
vann Anne Brandt Buys verblijft, zijn de vrouwen ook bezocht door een dief. Het islamitisch 

11 K.L. Poll 'In de verbeelding toont zich de meester' Algemeen handelsblad 12^-1969 
:: Beb Vuijk 'Huizen en tuinen' Avenue A (11,1969). pag. 93 
]] Beb Vuijk 1983, pag. 28-29 
44 Zie hoofdstuk 'De internering' 
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gebedd aan het einde van het verhaal heeft Beb gehoord in een kleine moskee naast het kamp 
waarinn ze eind 1944 verbleef (Kota Paris). 

Hett interview is in meerdere opzichten interessant. Zo noemt ze hierin als mogelijke 
redenn voor haar ambivalente houding ten opzichte van Nederland: "Dat is misschien wel weer 
tee verklaren uit het feit dat ik op school een uitzonderingspositie heb ingenomen. Door mijn 
karakterstructuur,, maar voor de andere partij was ik dan weer zo'n kind van Indisch bloed. 
Hett was geen rassendiscriminatie, eerder een soort vervreemding, van mijn kant, dat moet ik 
erbijj zeggen, natuurlijk zwaar romantisch aangezet".1 Verder komt een aspect aan de orde 
waaraann tot nu toe geen aandacht is besteed, maar waarop in de literatuurkritiek wel vaak is 
gewezen.. Het betreft het veelvuldig voorkomen in Bebs werk van de kleur groen, zoals bij de 
beschrijvingg van de tropische flora en van kajoe-poetiholie. Andere voorbeelden zijn te 
vindenn in de titel van de verhalenbundel 'De wilde groene geur van het avontuur' en in het 
verhaall 'Mijn grootmoeders', waarin Beb het bij de beschrijving van het grootmoederlijk huis 
heeftt over "behang van een vreemde groene kleur". Beb antwoordt de interviewer zich nooit 
zoo bewust te zijn geweest van het frequente gebruik van groen. Ze is het zich pas zeer recent 
bewustt geworden bij het schrijven van het zojuist genoemde verhaaltje 'Huizen en tuinen' 
voorr Avenue. Dit maandblad heeft verschillende schrijvers gevraagd iets te vertellen over 
jeugdimpressiess die een blijvende invloed hebben gehad op hun literaire werk. Voor Beb is 
dat,, zo blijkt ook uit de titel van het artikel, het ouderlijk huis aan de Rochussenstraat, waarin 
zee tol en met haar vierdejaar heeft gewoond, en de bij het huis gelegen tuin. Bij de 
beschrijvingg van het ouderlijk huis, het interieur en de omringende tuin komt inderdaad met 
meerr dan gebruikelijke regelmaat, soms ook wel gezocht, de kleur groen voor. Gesproken 
wordtt over: "schemeringen van groen" in het huis, "groen kroos" in de sloot, het "zachte 
groenee licht onder de kastanje boom" in de tuin, even later aangeduid als "groene 
schemering",, en "groen bloed" van wormen in de fantasiewereld van kinderen. Bij Bebs 
herinneringenn aan het ouderlijk huis en tuin als vierjarige, kunnen overigens de nodige 
vraagtekenss gezet. Volgens de huidige wetenschappelijke inzichten kunnen volwassenen niet 
eenn dergelijk coherent en uitgebreid reëel herinneringsbeeld van ervaringen op vierjarige 
leeftijdd hebben: het verleden wordt op latere leeftijd geconstrueerd op zodanige wijze dat het 
pastt binnen het ontwikkelde zelfbeeld en 'teruggeprojecteerd1 naar de jeugdjaren. 

Mett haar opmerking dat ze zichzelf ook bewust is geworden van de belangrijke plaats 
diee de kleur groen in haar werk inneemt, lijkt Beb de interviewer op dat moment een beetje 
naarr de mond te praten. Althans als wordt afgegaan op een later interview uit 1985 in 
Sarafaan,Sarafaan, waarin ze in algemene zin ingaat op de interpretaties van haar werk door 
literatoren.. Beb laat weten weinig op te hebben met letterkundigen die op de stoel van de 
psychiaterr gaan zitten om de auteur te laten weten door welke onbewuste drijfveren hij is 
geleid:: "Maar ja, die geleerden in de letteren kunnen het niet laten om alles te duiden en 
overall symbolen te zien"." Ze adstrueert dat met een opmerking over de opvattingen van 
Prof.. E.M. Beekman uil Massachusetts: "Die professor ook. Hij noemt de krokodillen in mijn 
werkk symbool voor het Nederlandse bestuur. Dat is zwaar overdreven. Ze waren er, vooral op 
Boeroe,, maar dat is dan ook alles [ , . . ] . Ik was hysterisch bang voor die walgelijke, stiekeme 
beesten".3 3 

11 Interview Beb Vuijk door Martin Hartkamp Nieuwe Rotterdamse courant 29-11 -1969 
** Interview Beb Vuijk door Elma Draver en Marjo van SoesL Sarafaan 1(1, 1985/1986). pag. 3-12 
"'' Idem. Beb Vuijk vermeldt niet waar Beekman zijn uitspraak over de krokodillen doet, maar ongetwijfeld doelt 
zee daarbij op zijn ruim twintig pagina's tellende inleiding op een Engelse vertaling van Het laatste huis van de 
wereld,wereld, dat samen met een vertaling van De raadsman van 1I.F.J. Friedericy in 1983 als Two tales of the East 
IndieIndie is verschenen bij de University of Massachucettes Press. Zijn analyse over de krokodil is te vinden op 
paginaa 9-11. De inleiding neemt hij later grotendeels over in zijn hierna nog aan de orde komende 
overzichtswerkk van de koloniale literatuur Troubles pleasures: Dutch colonial literature from the East Indies 
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Vervolgenss komt ze op een scriptie over haar werk, getiteld De natuur bij Beb Vuyk, waarin 
wordtt aangegeven welke betekenissen verschillende kleuren voor haar hebben. Rood en 
blauww zijn volgens de door Beb niet nader aangeduide auteur bij haar de kleuren van het 
gevaar,, groen echter staat voor vredig en bruin voor veiligheid. In Bebs commentaar op de 
symbolischee duiding spreekt vooral nuchterheid: 

Dee zaak is: ik schrijf over wat mijn ogen zien [ . . . ] . Het groen is bij mij 
vanzelff kalmerend, want ik heb altijd slechte ogen gehad en dat felle licht, dat 
brandendd blauwe licht van die Molukse zee deed me pijn aan de ogen [ . . . ] , 
bruinn was het huis in Namlea op Boeroe. Maar ik heb dat huis niet bruin 
gemaakt,, dat huis was bruin. 

Dee eerdergenoemde Beekman interpreteert in zijn in 1996 verschenen overzichtswerk van de 
kolonialee literatuur de kleur groen in haar werk zo alomvattend, dat geen tegenstrijdigheid 
onverklaardd behoeft te blijven: 

Groenn is de kleur van de zintuiglijkheid, en dat is waar het voor Beb Vuyk bij 
hett avontuur allemaal om draait. Maar de kleur had ook een persoonlijke 
betekeniss voor haar. Hoewel ze in haar jeugd het groen in verband had 
gebrachtt met een beangstigende sfeer [. .. ] en op Java had gemerkt dat het 
neerdrukkendd kon zijn, wordt het op Boeroe uitbundig positief. Het geneest, 
hett heelt, het is energie en belofte, en, in laatste instantie, is het de kleur van 
hett geluk omdat het verband houdt met de natuur en met het destillaat van de 
kajoepoetih-bladerenn [ . . . ] . Als ze over een latere reis naar Brazilië schrijft, 
dann wordt vrij duidelijk dat de kleur groen altijd haar toetssteen is geweest 
voorr de kwaliteit van leven. En dus schokt de armoede van Brazilië haar meer 
omdatt zij grauw is.1 

Beekmann lijkt voorbij te gaan aan het meest basale. In grote delen van de tropen, in casu de 
Moluksee eilanden, is groen de allesoverheersende kleur, waardoor bij elke natuurbeschrijving 
logischerwijss een belangrijke plaats voor deze kleur is weggelegd.2 Hetzelfde geldt voor Bebs 
beschrijvingg van de hierboven genoemde tuin van het ouderlijk huis. 

Bebss verhaaltje 'Huizen en tuinen' is één van haar twee journalistieke artikelen in 
1969.. Het tweede is een weinig opvallend overzichtsartikel in het recensieblad Boekengids 
overr de Indisch-Nederlandse literatuur na 1945.3 De oorzaak is waarschijnlijk dat ze haar tijd 
voornamelijkk heeft besteed aan het schrijven van Een broer in Brazilië. 

Vermoedelijkk is dit boek ook debet aan haar geringe journalistieke productie in het 
jaarr 1970. Het is het jaar waarin ze definitief breekt met Vrij  Nederland. Aanleiding is, zoals 
eerderr opgemerkt, het redactiebeleid van het weekblad ten aanzien van Indonesië. In Bebs 
brieff aan de hoofdredacteur, waarin ze de medewerking opzegt, stroomt haar gemoed weer 
eenss vol. Naar Bebs oordeel wordt, onder invloed van de anti-Suharto campagne van haar 
vroegeree vriend Wertheim, het lezerspubliek van het weekblad slecht geïnformeerd over de 
situatiee in Indonesië. Dat komt door de gemakzucht van de redactie, die weer symptomatisch 

1600-1950.1600-1950. Zie voor Beekmans interpretatie van Beb Vuijks werk ook nog de laatste pagina van het hoofdstuk 
'Dee laatste maal Indonesië'. 
11 Beekman 1998. pag. 465-466; het betreft de Nederlandse vertaling van Troubled pleasures: Dutch colonial 
literatureliterature j'rom the East Indies 1600-1950. Massachusetts University Press, 1996. 
"" Ook bij andere 'Indische" auteurs als Hella Haasse en Rudy Kousbroek is de kleur groen een belangrijk 
gegeven. . 

Bebb Vuijk 'Achteraf bekeken' Boekengids 7 (1969). pag. 22-23 
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iss voor het gebrek aan interesse bij het Nederlandse volk voor de voormalige kolonie. 
Hierdoorr wordt hel 'Voor de Wertheim-groep met zijn bezeten activiteit gemakkelijk [. . . ] 
gemaaktt in de linkse pers luide het woord te voeren'1.1 De reden dat Beb naar de pen grijpt, 
vindtt zijn grond echter in een ernstiger beschuldiging dan het verwijt van gemakzucht, 
namelijkk gebrek aan integriteit. Aanleiding tot haar aantijging dat het weekblad sjoemelt met 
dee journalistieke code, vormt de enkele dagen daarvoor in het weekblad, via tussenkomst van 
dee journalist Willem Oltmans, gepubliceerde open brief van Sukarno's uit Japan afkomstige 
vierdee en laatste officiële echtgenote Dewi. De vrouw van de niet lang daarvoor overleden 
president,, door Beb aangemerkt als de Japanse Christine Keeler, uit hierin allerlei 
beschuldigingenn aan het adres van Suharto.2 Sukarno heeft, zo stelt Beb in haar reactie, ten 
behoevee van deze vrouw uitgaven gedaan "die alle geldverspilling van hem zelf en van zijn 
talrijkee corrupte paladijnen vele malen overtrof'.3 Na enkele uitspraken van Dewi op de hak 
tee hebben genomen, meldt ze dat de brief niet, zoals door Oltmans gesuggereerd, exclusief 
voorr Vrij  Nederland is gepubliceerd, maar eerder is verschenen in Indonesia raya, waarvan 
Mochtarr Lubis weer hoofdredacteur is geworden. Als blijk van ironie is dat zonder 
commentaarr gebeurd, omdat in Indonesië de zeer slechte reputatie van Dewi alom bekend is. 
Eigenlijkk nog woedender dan over de publicatie van Dewi's briefis Beb over hel feit dal Vrij 
NederlandNederland gebruik maakt van de diensten van de in haar ogen journalistieke nitwit Oltmans, 
wienss "on-kwaliteiten", zo stelt ze, nota bene door hel weekblad zelf enkele jaren daarvoor 
aann de kaak zijn gesteld.4 De maat is vol bij Beb. Ze eindigt de brief aan de hoofdredacteur 
met:: "Via Jan Eykelboom vernam ik datje mij graag als medewerkster terugzag bij N.V. Ik 
voeldee daar toen wel voor, maar nu niet meer. Voor mij is Vrij Nederland met deze publicatie 
eenn onfatsoenlijk blad geworden".5 

IndonesiëIndonesië revisited 

Uitt de brief blijkt dat Beb de ontwikkelingen in Indonesië blijft volgen. Opvallend is hoe zij 
hett nieuwe regime in Indonesië in bescherming neemt tegen de, vooral in Nederland 
aanwezige,, kritiek op het massaal vermoorden van leden en vermeende leden van de 
communistischee partij direct na de staatsgreep door Suharto. Internationaal trekt de 
slachtpartijj nauwelijks enige aandacht. Het Amerikaanse tijdschrift Time bijvoorbeeld schrijft, 
wanneerr de moord tot het buitenland doordringt, dat dit het beste nieuws sinds jaren uit 
Indonesiëë is.6 Vergeleken met andere westerse landen wordt in Nederland, in weerwil van 
Bebss opmerking in haar brief aan Vrij  Nederland, veel aandacht besteed aan de 
ontwikkelingenn in de voormalige kolonie.7 Beb erkent, maar relativeert tegelijk, de massale 
slachtpartij,, zo blijkt uit het hiervoor aangehaalde interview uit 1969: 

11 Brief Beb Vuijk aan Hoofdredacteur van Vrij  Nederland R. Ferdinandusse (Loenen a/d Vecht 22-4-1970), ON 
(dooss 2465) 
"" Christine Keeler was de spil in een netwerk van Engelse prostitués waarvan hoge Engelse politici gebruik 
maaktenn en verantwoordelijk voor de val van de Engelse minister van Defensie John Profumo. Soekamo 
ontmoett Dewi op zijn tweede wereldreis in 1959 in de nachtclub Copacabana. waar zij hosless is (Giebels 2001, 
pag.. 202) 
11 Brief Beb Vuijk aan Hoofdredacteur van Vrij  NederlandR. Ferdinandusse (Loenen a/d Vecht 22-4-1970), ON 
(dooss 2465). Over de weinig verheffende, respectievelijk corrupte levenswandel van Dewi, die na de staatsgreep 
vann Soeharto bij de nieuwe machthebbers in hei gevlei probeert te komen, zie Giebels 2001, pag. 369-371 en 
pag.482-483 3 
44 Idem 
"" Idem 
** Giebels 2001, pag. 446 

Nederlandd wijkt indit opzicht niet af van andere voormalige koloniale mogendheden: ook daar blijft de 
interessee voor de kolonie na de onafhankelijkheid relatief grooi. 
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Datt is heel tragisch. Maar ik sta per se niet aan de kant van Wertheim en dat 
actiecomité.. Want die hebben nu wel kritiek op de huidige Indonesische 
regering,, maar als de communisten aan het bewind waren geweest, waren er 
ookk honderdduizend moorden geweest. De toestand in Indonesië is zeker niet 
ideaal.. Maar er is geen alternatief. En het is van Wertheim demagogie om te 
zeggenn dat er geen verschil is tussen Indonesië' en Griekenland.1 

Omm het verschil met Griekenland aan te geven vertelt ze dat er Indonesië wel degelijk kritiek 
opp het regime mogelijk is zoals blijkt uit de door Mochtar Lubis geschreven kritische 
artikelenn in Indonesia raya. Dat heeft Beb, zo merkt ze op, van "horen zeggen" want zelf leest 
zee geen Indonesische kranten.2 Ze beroept zich voor haar kennis op een oude bekende: "Rob 
Nieuwenhuyss die op het Instituut voor taal en volkenkunde in Leiden zit en daar geregeld 
Indonesischee kranten leest, vertelde me dat er enorm veel kritiek is".3 

Inn het interview spreekt een wel buitengewoon relativerende Beb. Niet 
honderdduizendd doden, maar minimaal tweehonderdduizend vermoorde 'communisten' 
kunnenn op het conto van het Suharto-regime worden geschreven, een aantal dat door de 
Indonesischee minister van Buitenlandse Zaken Adam Malik al in 1966 wordt toegegeven.4 

Vermoedelijkk ligt het aantal vermoorden aanzienlijk hoger. In Bebs ogen zijn de slachtoffers 
eenn onvermijdelijk gevolg van de loop der geschiedenis. Blijkbaar geldt dat ook voor de 
enkelee tienduizenden politieke gevangenen die na 1967 nog vele jaren zonder vorm van 
process zijn geïnterneerd. Met haar opvatting dat een vergelijking met het regime in 
Griekenlandd buiten de orde is, vertoont ze evenzeer een blinde vlek: het aantal vermoorde of 
geïnterneerdee slachtoffers van de dictatuur in dat land verdwijnt in het niet bij dat in 
Indonesië.. Beb maakt ook geen vergelijking met de situatie onder Sukarno. Ook dat zou niet 
misplaatstt zijn geweest. Immers, deze president zet wel politieke tegenstanders vast, maar dat 
gebeurtt echter wel, zo geeft ook Beb in 1967 niet zonder ironie toe, onder relatief 
comfortabelee omstandigheden.5 

Waaromm neemt Beb zo'n coulante houding aan ten opzichte van het Suharto-regime? 
Vermoedelijkk moet de reden worden gezocht in haar, in hetzelfde vraaggesprek gedane, 
uitspraakk dat het haar emotioneel enorm veel heeft gekost het land in 1958 te verlaten. Het 
gedwongenn vertrek is haar aangedaan door Sukarno cum suis, de belichaming van het kwaad. 
Enn al het kwaad dat Beb wordt aangedaan, roept bij haar heftige, van elke nuance verstoken, 
reactiess op. Is Suharto de verlosser van dat kwaad, en daardoor boven alle kritiek verheven? 

Bebb meldt ook te overwegen een paar maanden naar Indonesië te gaan. Mochtar Lubis 
heeftt haar uitgenodigd voor een bezoek. Het enige dat haar nog doet twijfelen, is een 
emotionelee barrière. Maar in de loop van 1970 wint toch het heimwee. Half november 1970, 
zoo blijkt uit een interview met haar in Het parool, vertrekken Beb en Femand met een 
stipendiumm van het Fonds voor de Letteren voor vier maanden naar Indonesië. Nog steeds is 
zee bang voor de emotie die het zetten van voet op Indonesische bodem bij haar zal oproepen. 
Paradoxaall genoeg trekt Wertheim haar uiteindelijk over de drempel: "Als ik het hysterische 
geschreeuww van Wertheim hoorde, wist ik dat het goed was. Dat heeft me een duw gegeven 
omm over mijn angst heen te komen".6 

11 Interview Beb Vuijk door Martin Hartkamp Nieuwe Rotterdamse courant 29-11-1969 
** Idem 

Idem m 
44 Giebels 2001. pag. 446 
'' Interview Beb Vuijk door Friso EnéxAvenue 2 (3. 1967). pag. 106-110. Gedoeld wordt op de gevangenneming 
vann Mochlar Lubis, die. naast zijn woonverblijf, een atelier in de gevangenis heeft. 
66 Max Nord Het parool 31 -10-1970 
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Hett feit dat Beb met een beurs van het Fonds voor de Letteren naar Indonesië' vertrekt, 
betekentt naar alle waarschijnlijkheid dat ze een aantal lezingen in Indonesië heeft verzorgd. 
Informatiee hierover bestaat echter niet. Het zou wel afgeleid kunnen worden uit de brief die ze 
eindd november aan Rob Nieuwenhuys schrijft, waarin ze vertelt over de eerste week van haar 
verblijff in Djakarta. Beb meldt reeds de derde dag een afspraak met de culturele attaché van 
dee ambassade te hebben gehad. Daarvoor heeft ze al met de ambassadeur geluncht, een 
bijeenkomstt die Beb met enige kritiek en ironie beschrijft. Beb lijkt niet zo maar een toerist 
diee Indonesië komt bezoeken. Wellicht wordt zij met haar brede contacten in het 
'Indonesische'' door het corps diplomatique van enige importantie geacht bij de verdere 
ontwikkelingg van de culturele betrekkingen tussen Nederland en Indonesië, die onder het 
Sukarno-bewindd tot een absoluut dieptepunt zijn gezakt. 

Dee Indonesische regering is in ieder geval blij met de komst van landgenote Beb 
Vuijk.. Ter ere van haar komst wordt op het Ministerie van Voorlichting een feestelijk 
aangekledee receptie gehouden, waar Beb wordt ontvangen door minister Budiardjo van het 
departement.. Op de bijeenkomst zijn ook Mochtar Lubis en Takdir Alisjabana aanwezig. Haar 
oude,, onder Sukarno in ongenade gevallen, vrienden zijn onder Suharto weer salonfahig 
geworden.. Beb krijgt een mooi uit hout gesneden Indonesisch beeld.1 

Bebb rolt direct in een 'Djakartaanse intrige'. Uit haar brief aan Nieuwenhuys blijkt dat 
dee dichter Resink, die, in tegenstelling tot Beb, altijd in Indonesië is gebleven, in brieven naar 
Nederlandd heeft geprobeerd te voorkomen dat Garmt Stuiveling naar Indonesië komt, omdat 
dee laatste, een Multatul i-kenner bij uitstek, in Resinks beleving een bedreiging is voor zijn 
statuss als deskundige van de Nederlandse literatuur. In deze intrige speelt ook een vijand van 
Resinkk in Indonesië, de schrijver Jacob Vredenbregt, een rol. Beb vertelt, bijna gloriërend, 
hoee zij, geheel tegen de Indonesische gewoonte in, Resink in gezelschap van haar 
Indonesischee vrienden, tot tweemaal toe de les leest over zijn houding.' Bij een volgend 
bezoekk aan Indonesië zal ze opnieuw hevige onmin met hem krijgen. 

Mogelijkk dat aan de toekenning van de beurs ook de voorwaarde is verbonden haar 
reiservaringenn op papier te stellen. Al of niet hiertoe verplicht, schrijft ze een reisindruk in 
zevenn afleveringen voor De volkskrant? Dat doet ze overigens na terugkomst in Nederland, 
hoewell de dagtekening van de reportages in de krant anders doet vermoeden. In de aanhef van 
dee eerste aflevering op 27 maart 1971 staat 'Djakarta, maart', maar Beb vertoeft dan al weer 
hoogg en droog in Loenen aan de Vecht. Bebs eeuwige geworstel met de pen maakt het ook 
onwaarschijnlijkk dat ze in Indonesië haar ervaringen op papier heeft gesteld. Omdat de 
afleveringenn in de krant niet de chronologie van haar verblijf in Indonesië hebben gevolgd en 
anderee informatie over haar reis ontbreekt, is niet meer te achterhalen hoe haar verblijf precies 
iss verlopen. 

11 Fotoreportage Indonesië-reis 1970-1971 Beb Vuijk, familiearchief. Uit het fotoalbum blijkt dat ze ook andere 
oudee bekenden opzoekt, zoals bijvoorbeeld Hazil Tanzil. 
:: Zie voor het voorgaande Brief Beb Vuijk aan Rob Nieuwenhuys (Djakarta 29-11-1970), ON (doos 2465). Beb 
belooftt Rob Nieuwenhuys, "bij wijze van dagboek", geregeld ie schrijven. Hoewel ze zelf "copie aanhoudt", 
vraagtt ze Nieuwenhuys de brieven ook te bewaren. Geen der overige brieven zijn evenwel bewaard gebleven. 
33 De reiservaringen worden onder de tilel 'Indonesië zoekt nieuw evenwicht' gepubliceerd in De volkskrant, 27-
3.3-4,, 10-4. 17^T 1-5. 8-5 en 29-5-1971 



Dee renovatie van de onbewoonbaar verklaarde woning aan de Dorpsstraat 92 te Loenen a/d Vecht die 
januarii l%5 het eigendom wordt van Beb en Fernand (bron: familiearchief) 

Gezichtt op de Vecht vanaf de ophaalbrug te Loenen a/d Vecht: het huis van Beb en Fernand ligt achter de 
woningg met het volledig zichtbare dak links op de foto (bron: eigen collectie) 
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// 0. INDONESISCHE REIZEN EN KOOKKUNST 
(1971-1983) (1971-1983) 

UitUit  evenwicht 

Dee reportage die Beb in 1971 onderde titel 'Indonesië zoekt nieuw evenwicht' publiceert, 
brengtt veel beroering teweeg in vooral linkse kringen. Beb moet een voldoend ontwikkelde 
fijnefijne neus hebben gehad om te weten dat haar opvattingen over het nieuwe Indonesië 
weerstandenn zouden oproepen onder de linkse critici in Nederland van het Suharto-regime. Ze 
komtt in de eerste aflevering vol uit de startblokken, wanneer het Sukarno-tijdperk onder de 
loepp wordt genomen. Onder zijn bewind zijn oppositiebladen en -partijen verboden en een 
honderdtall politieke leiders zonder vorm van proces gevangen gezet. Er is sprake van een 
economischh wanbeleid, dat verder verslechtert door de toenemende communistische invloed. 
Hett economisch verkeer wordt lam gelegd door stakingen van communistische 
boerenvakbonden,, die exuberante looneisen stellen. De laatste maanden voor de staatsgreep 
tegenn Sukarno ontstaat, met name op Oost- en Midden-Java, door vechtpartijen tussen 
communistischee en islamitische studenten- en jongerenorganisaties een sfeer van angst en 
terreur.. Beb lijkt bijzonder gebeten op de terreur van de LEKRA, de communistische 
verenigingg van kunstenaars. Vanuit deze spanning en onzekerheid onder de bevolking zijn 
tijdenss het gezagsvacuüm na de staatsgreep de moorden op communisten te verklaren. De 
slachtpartijj is voortgekomen uit een angstpsychose, een collectieve bewustzijnsvernauwing 
"waarinn men doodde om zelf niet gedood te worden".' Beb vergelijkt de bij het Indonesische 
volkk levende gevoelens tegenover de communisten met de houding van Nederlanders ten 
opzichtee van de NSB'ers in de jaren 1945-1946. In Nederland wordt een bijltjesdag 
voorkomen,, in Indonesië is dat niet gelukt omdat het een land is zonder democratische traditie 
enn met een slecht functionerend bestuurs- en gezagsapparaat. Nergens in haar verhaal geeft ze 
evenwell in concreto aan wat de aard en omvang van de communistische wandaden is geweest. 
Dee legitimatie voor haar visie lijkt ze te vinden in de opvattingen van haar vroegere PSI-
vrienden.. Bebs partij is ook onder het Suharto-regime verboden, maar voormalige coryfeeën 
eruitt kunnen wel kritiek geven op de regering in oppositiebladen. En "hun analyse van de 
[.. .. ] coup en wat daaraan voorafging, stemt in grote lijnen overeen met het officiële 
standpunt".2 2 

Aann het einde van de eerste aflevering gaat ze in op situatie van de politieke 
gevangenen.. De moeilijkste categorie vormt de zogenaamde B-groep, gevangenen die worden 
vastgehoudenn zonder dat er voldoende bewijsmateriaal is voor berechting. In de loop van 
19699 en 1970 zijn 7500 personen uit deze categorie, waaronder ook LEKRA-Ieden, van wie 
Bebb er enkelen persoonlijk kent, overgebracht naar Boeroe. Ze worden te werk gesteld in 
landbouwkolonies,, die zijn gevestigd in het gebied rond de rivier Wai Apoe. De regering 
spreektt over 'resettlement projects' op Boeroe, waarmee wordt aangegeven dat het onderdeel 
vormtt van een breder transmigratiebeleid van de regering: het herhuisvesten van de bevolking 
vann het overbevolkte Java in andere delen van de archipel. Beb bezoekt, naar eigen zeggen als 
eerstee journalist daartoe in staat gesteld door de regering, het haar zo bekende eiland in de 
periodee van 8 tot 17 februari. Haar beoordeling valt, alles overziende, gunstig uit: "Het 
Boeroe-resettlementsprojectt is geen arcadische idylle, maar Boeroe is evenmin een 
Duivelseiland,, zoals in Nederland wel wordt voorgesteld [ . . . ] . Boeroe is een groots 
opgezettee en tot nu toe bijzonder goed geslaagde transmigratiepoging, een onvrijwillige 
transmigratiee dat wel". Femand heeft, zo merkt Beb bijna terloops op voordat ze haar 

'' Beb Vuijk 'Indonesië zoekt nieuw evenwicht' De volkskrant 27-3-1971 
""  Idem 
"" Beb Vuijk 'Indonesië zoekt nieuw evenwicht: Deskundigen leiden Boeroe-kampen' De volkskrant 1CM-1971 
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bevindingenn weergeeft waarop haar eindoordeel is gebaseerd, al in 1939 het Binnenlands 
Bestuurr erop gewezen dat het gebied waarin de gevangenen zijn gehuisvest, uitstekend 
geschiktt is voor de rijstbouw. Een naar aanleiding van Femands hint ingesteld 
regeringsonderzoekk leidt tot het voornemen kleine Indo-europese landbouwers uit Java een 
nieuww bestaan op Boeroe te laten opbouwen, waaraan evenwel door het uitbreken van de 
oorlogg met Japan verder geen gevolg is gegeven. 

Bijj wat Beb in de kampen - zelf spreekt ze liever over de minder beladen term 
complexenn - aantreft, trekt ze regelmatig een parallel met de situatie die ze zelf aan den lijve 
heeftt ondervonden in de Japanse kampen. Dat gebeurt direct al bij de beschrijving van de 
barakkenn van de gevangenen, die, naar Bebs oordeel, minder beroerd zijn dan haar eigen 
huisvestingg in Kampong Makassar. Ook, zo vervolgt Beb, verschilt de voormalige pondok 
vann de De Willigens op Batoeboi waarin ze zoveel dagen heeft doorgebracht, niet veel van 
hett onderdak van de gevangenen. Ze is bepaald niet zo geschokt over de achter prikkeldraad 
gelegenn barakken als buitenlandse journalisten. Bovendien ligt het aan de maatstaf die je 
hanteert:: "Met West Europa waar iedereen in stenen huizen woont of Indonesië waar nog 
geenn tien procent van de mensen een stenen woning kan betalen en miljoenen in hutten 
ellendigerr dan deze barakken".1 Voor vele gevangenen is de huisvesting in barakken 
bovendienn tijdelijk. Wanneer hun vrouwen en kinderen zich op afzienbare tijd bij hen voegen, 
zullenn ze naar mooie, elektrisch verlichte eengezinswoningen verhuizen. 

Verderr constateert ze dat de gevangenen er gezond en goed gevoed uitzien, 
waarschijnlijkk mede te danken aan de, naar Indonesische begrippen, in de kampen aanwezige 
bovengemiddeldee medische zorg. Voor de gevangenen is een heel scala aan recreatieve 
voorzieningenn aanwezig: van voetbalvelden tot kunstavonden met de grote K. Minder 
overtuigdd is Beb van de getoonde opgewektheid van de gevangenen als ze met Femand over 
hett terrein van het complex loopt. Een punt tot nadenken vormt voorts het feit dat ze geen 
gelegenheidd krijgt om onder vier ogen met de gevangenen te praten; bij de bezichtiging 
wordenn de De Willigens voortdurend vergezeld door de kampleiding. Aan de andere kant 
lijkenn de verhoudingen tussen militairen en kampbewoners goed. Er is de gebruikelijke 
afstandd tussenbewaker en bewaakte, "maar menselijk".2 

Bebb is onder de indruk van de landbouwkundige prestaties in het project. Waar 
vroegerr Femand heeft gejaagd in een woest gebied met moerassen, oerbos en alang-alang-
vlakte,, ontplooit zich nu een Javaans landschap met sawah's waarop de rijst volop groeit, 
doorsnedenn met vele wegen en irrigatiekanalen. De ontginning van het gebied moet zware 
arbeidd hebben gevergd. Toch maken de gevangenen op haar geen afgebeulde indruk. Dat ze in 
redelijkee omstandigheden verkeren, leidt Beb ook af uit de creativiteit en het perfectionisme 
waarmeee het werk door hen wordt uitgevoerd. Onder een dwangregime, zo spreekt Beb weer 
uitt eigen kampervaring, zal dit niet gebeuren. Ze verklaart de relatieve motivatie van de 
gevangenenn ook uit de uitzichtloze interneringssituatie, waarin ze op Java verkeerden. 

Zo'nn zeventig procent van de kampbewoners wordt volgens Beb gevormd door 
Javaansee boeren. Onder de rest zullen ook mensen met een (semiintellectueel beroep zitten. 
Maar,, zoals Beb opmerkt, de "echte intellectuelen" als academici, hoogleraren en kunstenaars 
vann de LEKRA, zijn ondergebracht in een apart klein kamp, wat ze alleszins begrijpelijk vindt 
omdatt ze "de harde kern van de communistische beweging" zijn.3 Bijkomend voordeel is dat 
dee intellectuelen voor elkaar een onderlinge stimulans kunnen betekenen, zo heeft wederom 
Bebss eigen kampervaring geleerd. Wel moet het voor hen een enorm gemis zijn geen kranten 
enn tijdschriften te kunnen lezen of radio te kunnen beluisteren. Voor de gemiddelde Javaanse 

11 Beb Vuijk 'Indonesië zoeki nieuw evenwicht: Bezoek aan gevangenen op Boeroe" De volkskrant 3-4-1971 
:: Idem 
'' Beb Vuijk 'Indonesië zoekl nieuw evenwicht: Deskundigen leiden Boeroe-kampenn De volkskrant 10-4-1971 



270 0 

boerr acht Beb dal veel minder een probleem. Het is Beb niet toegestaan dit bijzondere kamp 
tee bezoeken, "een psychologische blunder" volgens haar.1 

Bebb gaat in haar verslag over Boeroe slechts summier in op de privé-aspecten van haar 
bezoek,, waarvan het hoofdbestanddeel is het weerzien van de familie Limba na twintig jaar. 
Dee Limba's vormen het uitgebreide nageslacht van Heintje, die altijd zo nauw met Fernands 
kajoe-poetihondernemingg verbonden is geweest. Femand maakt van de gelegenheid gebruik 
zichh op de hoogte te stellen van de situatie van zijn onderneming die, zoals eerder opgemerkt, 
sindss 1957 onder toezicht valt van het bestuur van het Gewest Midden-Molukken.2 Tijdens 
hett bezoek schenkt Femand op 11 februari 1971 bij notariële akte de kajoe-poetihketels aan 
Johanness Limba. De beslissing hiertoe zal waarschijnlijk al in Nederland zijn genomen, 
vanuitt de verwachting nooit meer terug te zullen naar Boeroe. Hoogstwaarschijnlijk hebben 
Femandd en Johannes Limba ook van gedachten hebben gewisseld over mogelijkheden de 
onderr toezicht stelling van het bedrijf door het gewestelijk bestuur ongedaan te maken. Enige 
jarenn later zal het feitelijke initiatief tot het terugkrijgen van de onderneming worden 
genomen. . 

Behalvee het hartelijk weerzien met de Limba's is er voor Beb ook een droevig aspect 
aann de hernieuwde kennismaking met Boeroe. Ze wordt bijzonder getroffen door het feit, dat 
dee klapperbomen rondom hun voormalige huis volledig zijn weggekapt. Tijdens haar bezoek 
vann ruim twintig jaar daarvoor heeft ze op Ambon onttopte bomen gezien als gevolg van een 
Amerikaanss bombardement, een gegeven dat ze verwerkt in het 'Verhaal van een 
toeschouwer'.. In deze novelle ontbreekt de hoofdfiguur Hermans de psychische moed terug te 
kerenn naar zijn huis waarvan de klappertuin is verwoest.4 Nu 'Bebs* bomen op Boeroe zijn 
verdwenen,, heeft ze voor haar gevoel voorgoed afscheid genomen van het eiland.5 

Bebb vervolgt haar reisreportage met afleveringen over Djakarta en over de situatie op 
West-,, Midden- en Oost-Java, waar ze voor haar bezoek aan Boeroe heeft rondgereisd.6 

Voortdurendd maakt ze in haar beschrijving een vergelijking met de toestand onder Sukarno, in 
hett bijzonder met de periode van vlak voor haar vertrek, die altijd ten faveure van het nieuwe 
regimee uitpakt. Het hectische Djakarta is nog drukker en voller geworden. De onder Sukamo 
voll kuilen en gaten zittende wegen in de stad zijn nu aanzienlijk verbeterd en het 
vervoerssysteem,, waarin bus, betjak (fietstaxi) en taxi complementair aan elkaar zijn, 
functioneertt prima. Zoals in elke metropool zijn overal moderne gebouwen verschenen. De 
Loenensee burgeres die zich zo'n zeven jaar geleden teweer stelt tegen elke ingreep die het 
historischee karakter van haar dorp aantast, is van oordeel dat de moderne hoogbouw Djakarta 
eenn allure heeft gegeven die de stad vroeger niet had. Ze verontschuldigt zich bijna voor haar 
opvattingg met de woorden: "'"Een facade met daarachter de kampong en bamboehutten" denk 
jee dan vanuit een andere, welvarender, levenssfeer. Alsof niet iedere grote stad, ook die uit de 
welvaartsstaatt een facade heeft".7 

Dee stad lijkt één grote pasar. Vanwege de enorme werkloosheid vluchten bewoners 
vann de metropool in de straathandel om nog wat te kunnen verdienen. Maar ook mensen met 
eenn baan kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen. Ze proberen op allerlei manieren wat bij 

'' Beb Vuijk 'Indonesië zoekt nieuw evenwicht: Deskundigen leiden Boeroe-kampen' De volkskrant 10-4-1971 
"" Zie hoofdstuk 'Het vertrek uit Indonesië" 
Ziee Surat Pemberian Hak Milik ketel dusun kajuputih Batuboy dd 11-2-1971, ON (doos 2464). Al eerder, op 27 

septemberr 1967 heeft Femand een volmacht afgegeven om Johannes en Heintje Limba als mede-eigenaar van de 
ondernemingg aan te merken. 
44 Ze hoofdstuk 'Een literaire wending: De novelle 'Verhaal van een toeschouwer' 

 Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 
Tijdenss haar verblijf in Djakarta en reis over Java logeert ze bijna voortdurend bij vrienden (Radio-interview 

Bebb Vuijk door Betty van der Laan en Joop Groesz 'Stoomradio' VARA 26-3-1975) 
'' Beb Vuijk 'Indonesië' zoekt nieuw evenwicht: achter Djakarta's moderne facade krioelt het paupensme* De 
volkskrantvolkskrant 17-4-1971 
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tee verdienen. Legaal door 's avonds taxi te rijden, semi-legaal door tijdens de werktijd een 
eigenn zaakje te runnen of gewoon door corrupt gedrag in de vorm van het aannemen van 
steekpenningenn of door smokkel en afpersing. Corruptie is inmiddels een bijna endemische 
ziektee geworden. Voor de oorzaak hoeft Beb niet lang te zoeken: Sukarno is de drager 
geweestt van het virus van deze nationale kwaal. Ook vrouwen helpen mee bij het verkrijgen 
vann het gezinsinkomen. Ze bieden zich aan als naaister, bloemiste of lerares in bijlessen, 
voorall aan de, na de val van Sukarno toegestroomde, buitenlanders in Djakarta. Hoewel de 
titell van haar tweede artikel over Djakarta ('Achter Djakarta's moderne facade krioelt het 
pauperisme')) dat wel suggereert, ontbreekt een beschrijving van de échte onderkant van de 
samenleving.. Zijn er in de stad geen Indonesische favela's, bestaat er in Djakarta geen, zoals 
inn Brazilië, hemeltergende armoede, waardoor Beb zich ellendig en schuldig voelt? 

Bebss optimisme over de situatie in het nieuwe Indonesië komt in het bijzonder tot 
uitdrukkingg in de beschrijving van het platteland op Java. Het eerste dat haar opvalt is dat men 
weerr veilig kan reizen. Onder Sukarno durft niemand zich 's avonds op de wegen buiten 
Djakartaa te bewegen vanwege de daar opererende benden. In West- en Oost-Java ziet ze de 
plantagess weer volop in productie. In 1958 zijn de plantageondernemingen genationaliseerd 
enn in een houdgreep van de communistische vakbond gekomen. Bebs logeerpartij op de 
theeondernemingg Sinoembra en Rantjasoeni ten zuidwesten van Bandung resulteert in een 
bijnaa juichende constatering: "Tussen opgeleiden, administrateur, assistenten, mandoers en 
werkvolkk heerste een teamgeest die hartverwarmend was, met als resultaat een 
modelondememing,\'' Voormalige Nederlandse administrateurs van plantages verklaren, zo 
merktt Beb op, "zich gelukkig te voelen omdat un werk zo voortreffelijk was voortgezet".2 

Aanzienlijkk minder te spreken is Beb over de opkomst van het orthodoxe islamisme op 
Oost-Java.. Deze godsdienstige stroming heeft in het gebied waar de massamoorden op 
communistenn het meest massaal hebben plaatsgevonden, de wind in de zeilen gekregen. In 
veell dessa's is volgens Beb de communistische terreur vervangen door de terreur van de 
oelama'ss (schriftgeleerden). Om aan de dwang van de orthodoxie te ontkomen bekeren veel 
gematigdee moslims zich tot het christendom of hindoeïsme. 

Inn haar slotaflevering komt Beb terug op de algemene politieke en maatschappelijke 
situatie.. Ze constateert dat in formele zin weliswaar is afgerekend met Sukarno, maar zijn 
politiekee erfgoed heeft duidelijk sporen achtergelaten. Zo is er nog steeds sprake van een 
geleidee democratie. Mensen met kritiek op Suharto's ondemocratische regime vergeten 
volgenss haar echter dat de basis hiervoor is gelegd in het beleid van Sukarno. De westers 
georiënteerdee intellectuelen in Indonesië zien, zo stelt Beb, geen alternatief voor het huidige 
bewindd vanwege het gevaar van communistische of islamitische staat. De intellectuelen 
kunnenn hun kritische stem laten horen, zij het voorzichtig. Ze voelen zich nu vrijer. Beb haalt 
eenn bevriende Indonesische intellectueel aan, die opmerkt datje onder Sukarno, wil je niet 
verdachtt zijn, luidruchtig kenbaar moest maken datje hem steunde. Onder het huidige regime 
iss het echter voldoende te zwijgen. 

Haarr laatste alinea's wijt Beb aan de positie van de vrouw, die naar haar oordeel een 
aanzienlijkee verslechtering heeft ondergaan. Alweer is de oorzaak Sukarno. Door zijn 
meerderee gelijktijdige huwelijken is hij er debet aan dat het voorheen vrijwel niet meer 
bestaandee verschijnsel van een tweede vrouw weer in zwang is geraakt bij islamitische 
mannen,, ook bij intellectuelen. 

Dee eerste reactie op Bebs artikelenreeks is een uitvoerig artikel van Joop Morriën in 
DeDe waarheid: In een met klassiek marxistisch jargon doortrokken tirade wordt ingehakt op 
Bebss opvattingen. Hij citeert Beb uit haar artikel in De groene Amsterdammer van ruim 

11 Beb Vuijk 'Indonesië zoeki nieuw evenwicht: Plantages op Java goed verzorgd" De valkskrant 8-5-1971 
"" Idem 
11 Joop Morriën 'In de Vuyk van het generaalsbewind' De waarheid9-4-1971 



272 2 

twintigg jaar daarvoor, waaruit blijkt dat de bevolking van Boeroe toentertijd, vanwege het 
hogee aantal framboesia-1 en malariapatiënten, in miserabele gezondheidssituatie heeft 
verkeerd.22 Thans doet zij volgens Morriën voorkomen alsof Boeroe een vakantieoord is. Maar 
dee vrijheidsstrijders die gevangen zitten op het eiland hebben hetzelfde moreel als de politieke 
gevangenenn onder het Nederlandse bewind op Boven-Digoel. Hun wil is ongebroken en ze 
blijvenn politiek actiefin eigen scholingsclubs. 

Eenn wat betreft toon en stijl volstrekt andere reactie komt een paar dagen later van de 
handd van de voorzitter H.A. Geuns van Amnesty International afdeling Nederland. Hij merkt 
droogjess op dat hem niets bekend is van processen, zoals door Beb gemeld, die gaande zijn 
tegenn gevangenen uit de zogenaamde A-categorie, de mensen tegen wie voldoende 
bewijsmateriaall voorhanden is om een strafzaak te beginnen. Hij rekent verder nauwkeurig 
voorr dat de door Beb gesuggereerde korte termijn waarbinnen deze processen kunnen worden 
afgerond,, volstrekt onhaalbaar is, Vanwege de beperkte rechterlijke capaciteit kunnen de 
processenn tegen deze categorie op zijn vroegst in 1980 zijn afgerond. Daarna gaat Geuns in op 
dee B-categorie, die grotendeels naar Boeroe is gebracht. Hij sluit zeker niet uit dat deze 
gevangenenn in betere omstandigheden verkeren dan grote delen van de Indonesische 
bevolking,, maar Beb had daarbij wel kunnen vermelden dat hun gevangenneming en 
behandelingg in flagrante strijd zijn met de Verklaring van de Rechten van de Mens en de 
minimumm regels die de VN heeft gesteld aan de behandeling van de gevangenen. Hij eindigt 
zijnn ingezonden brief aldus: 

Mett mevrouw Vuyk ben ik overigens wel van mening, dat er voor de grote 
groepp politieke gevangenen niets valt te bereiken met naar anti-Indonesische 
hetzee ruikende sensatieberichtgeving. Het is echter evenmin juist de indruk te 
wekkenn dat het "allemaal nog al meevalt" met de politieke gevangenen in 
Indonesië.3 3 

Err volgen nog twee ingezonden brieven in De volkskrant, één pro en één contra Beb, maar de 
echtee polemiek vindt plaats naar aanleiding van het artikel dat Ernst Utrecht in De nieuwe 
linielinie plaatst.5 Deze is tot 1966 hoogleraar in Indonesië, vervult, als lid van de linkervleugel 
vann Sukarno's partij PNI, een aantal politieke functies onder Sukarno, en vlucht in 1969 naar 
Nederland,, waar hij vroeger aan de Universiteit van Leiden heeft gestudeerd. De kern van 
Utrechtss verwijt aan het adres van Beb is dat haar artikel over Boeroe vooral een politieke 
bedoelingg heeft: het verdedigen van het Suharto-regime en het in een kwaad daglicht zetten 
vann de organisaties, zoals het Komité Indonesië {waarvan Utrecht zelf lid is), die 
gerechtvaardigdee kritiek hebben op de situatie in het land. In zijn reactie op Bebs verslag 
baseertt Utrecht zich de nodige malen op hem bekende, niet bij naam genoemde betrouwbare 
informantenn uit Indonesië. Eén van hen heeft hem bijvoorbeeld meegedeeld hoe tevreden de 
Indonesischee regering is met Bebs verslag over Boeroe omdat de eigen 
voorlichtingsambtenarenn van de regering vaak te onhandig zijn in het pareren van de kritiek 
opp het regime. In navolging van Morriën in De waarheid constateert Utrecht de discrepantie 
tussenn Bebs opmerking over het gezonde klimaat op Boeroe en haar schets van de belabberde 

11 Tropische huidziekte, waarbij het lichaam met op frambozen lijkende knobbels bedekt wordt. 
:: Geciteerd wordt uit Beb Vuijk 'Zo is het leven op het Molukkeneiland Boeroe' De groene Amsterdammer 
18-2-1950 0 
11 H. A. Geuns 'Gevangenen in Indonesië1 De volkskrant 24-4-1971 
44 De brieven blijven buiten beschouwing omdat ze geen nieuw licht op de problematiek werpen. Het betreft de 
brievenn van K.. Zichhardt 'Erewacht op Boeroe' (met een naschrift van Beb Vuijk) en H, Loeff "Gevangenen in 
Indonesië',, achtereenvolgens in De volkskrant 15-4 en 5-5-1971. 
55 Ernst Utrecht 'Bep Vuyk praat Indonesische concentratiekampen goed' De nieuwe linie 13-5-1971. De hiema 
vermeldee citaten zijn ontleend aan dit artikel. 
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gezondheidssituatiee op het eiland in 1950. Zowel Morrièn als Utrecht maken in hun 
redeneringg overigens een logische denkfout, die de discussie onnodig verwart. Voor hen is 
eenn ongezond klimaat synoniem voor een groot aantal framboesia- en malariapatiënten. Dat 
behoeftt evenwel niet het geval te zijn: door een goede gezondheidszorg kan het aantal 
patiëntenn met genoemde ziekten minimaal zijn, niettegenstaande het ongezonde klimaat. 
Utrechtt vraagt zich vervolgens af welke Beb de waarheid spreekt. Bij Utrecht bestaat hierover 
geenn twijfel: de Beb van twintig jaar geleden. Hij baseert zijn oordeel in de eerste plaats op de 
historischee literatuur over het eiland. Maar ook zijn eigen ervaringen tijdens drie bezoeken 
aann het eiland laat hij spreken. Als hij Boeroe bezoekt staat hij naar eigen zeggen stijf van de 
kinine,, waarvan hij nog weken daarna de naweeën ondervindt. Hij verwijst ook naar 
Indonesischee functionarissen die hebben afgeraden op Boeroe strafkampen in te richten omdat 
hett vanwege de malaria een "echt duivelseiland" is. Volgens zijn informatie lijdt de helft van 
gevangenenn op het eiland aan deze ziekte. Geheel onwaar is, naar zijn oordeel, dat de 
Indonesischee regering in 1964 de mogelijkheid heeft onderzocht Boeroe te gebruiken als 
transmigratiegebiedd voor bewoners van een door vulkaan uitbarsting getroffen gebied op Bali. 

Utrechtss volgende beschuldiging betreft het ontbreken van informatie in Bebs verslag 
overr het concrete reilen en zeilen in het kamp: hoe zien de werkdagen eruit, hoe is de voeding 
vann de gevangenen, wat is het kampreglement en hoe is de behandeling van zieken? Met een 
beroepp op zijn informanten verstrekt hij de feiten. Zo hebben de gevangenen zes werkdagen 
perr week, elk van tien uur, en is de voedselverstrekking buitengewoon karig. Utrecht 
vermoedtt dat Bebs beschrijving van gezond uitziende gevangenen is gebaseerd op de 
"gevangeniselite",, gedetineerden die administratieve werkzaamheden verrichten en niet op de 
veldenn behoeven te werken. Utrecht toont zich in het bijzonder bezorgd over het lot van de 
intellectuelen,, die, niet gewend aan zware fysieke arbeid, er zeer beroerd aan toe zijn. Utrecht 
enn Beb mogen hemelsbreed van mening verschillen, hun aandacht voor intellectuelen delen 
ze.. In navolging van Morriën constateert hij tot zijn vreugde dat de politieke gevangenen 
ideologischh en politiek ongebroken zijn. 

Utrechtt voert het polemisch gehalte van zijn betoog verder op door Beb te vragen of ze 
bereidd is ook te spreken van "transmigratie [van Russische gevangenen] naar Siberië", om 
tenslottee te eindigen met: "Als intellectueel heeft zij, door het Indonesische fascisme goed te 
praten,, verraad gepleegd aan het intellectuelendom zelf'. 

Wiee de bal kaatst krijgt hem terug, zeker als de tegenstander Beb Vuijk heet. Drie 
wekenn later reageert Beb in De nieuwe linie met het voor haar kenmerkende register van 
woedee uitbarstingen. Na eerst het, in haar ogen, onbetrouwbare politieke doopceel van 
Utrechtt onder Sukarno te hebben gelicht, luidt de beschuldiging: " Hij werkt met insinuaties, 
moeilijkk controleerbare verschuivingen, slimmigheidjes, manipulaties, weglatingen en 
leugenss zonder meer. Dit zijn geen loze verdachtmakingen, maar met bewijzen te staven 
gevolgtrekkingenn uit E.U. 's [Ernst Utrecht] kwalijke, aan mij gewijde artikel".1 Waar bestaat 
Bebss bewijsvoering uit? Allereerst uit de ontkenning van Utrechts bewering dat ze in het 
verledenn meerdere malen van haar sympathie voor Suharto blijk heeft gegeven. Ze stelt een 
genuanceerdd kritische houding te opzichte van het regime te bezitten en het in vele opzichten 
niett eens te zijn met de politiek van de president. Waaruil dat blijkt, laat ze in het midden. 
Waarr ze fel tegen is behoeft geen betoog: "de oneerlijke, giftige anti-Indonesië-hetze van het 
Comitéé Indonesia, waar Emst Utrecht de dolgedraaide publicist van is". Vervolgens neemt 
Bebb stelling tegen het door het comité afschilderen van Boeroe als een duivelseiland. Bij haar 
eigenn reportages kan ze zich "beroepen op een belangrijke getuige tegen de 
Duivelseilandmythe.. Een boek, Het Laatste Huis van de Wereld, dat ik op Boeroe schreef 
toenn ik daar zelf woonde [ . . . ] . In dat boek is niet één regel aan te wijzen waaruil kon blijken 

11 Beb Vuijk 'Reactie van Bep Vuyk op artikel Ernst Utrechf De nieuwe Unie 3-6-1971 
*"" Idem 
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datt Boeroe een Duivelseiland is".1 Beb is in haar emotie duidelijk het spoor bijster. Voor de 
verdedigingg van haar opvattingen beroept ze zich op haar eigen autoriteit in het verleden, niet 
dee sterkste bewijsvoering. Evenmin steekhoudend is haar daarna volgende argument. Ze 
merktt op dat ze haar artikel in De groene Amsterdammer van twintig jaar daarvoor begint met 
dee opmerking dat Boeroe door de kajoe-poetihcultuur, na Dobo, het rijkste eiland van de 
Molukkenn is. Uit deze zinsnede kan, volgens Beb, afgeleid worden dat Boeroe geen 
verschrikkelijkk oord is. De discussie, die door Morriën en Utrecht al vertroebeld is door het 
aantall framboesia- en malariapatiënten als synoniem te gebruiken voor het ongezonde 
klimaat,, wordt door Bebs opmerking nog verwarrender. Een economisch welvarend eiland 
kann immers een zeer ongezonde verblijfsplaats zijn. Dat ze indertijd een groot aantal aan 
genoemdee ziekten lijdende mensen heeft gesignaleerd, vindt zijn oorzaak in de jarenlange 
verwaarlozingg van het eiland, eerst tijdens de Japanse bezetting en vervolgens door het 
Nederlandsee bestuur tijdens de onafhankelijkheidsstrijd. Tenslotte verwijt ze Utrecht 
intellectueell boerenbedrog doordat hij zich in zijn opvatting over het ongezonde klimaat mede 
beroeptt op, door Beb als 'overjarig1 aangemerkte, auteurs uil de negentiende eeuw. 

Bebss betoog is natuurlijk niet op alle onderdelen weinig overtuigend. Terecht merkt ze 
bijvoorbeeldd op dat Utrecht volkomen naast het medische potje piest als deze suggereert dat 
malariaa verspreid wordt door het inademen van moerasdampen. Onbeslist lijkt de discussie 
tussenn Beb en Utrecht over de vraag of de kampen nu wel of niet in 'malariagevaarlijk' 
gebiedd liggen. Het kaartje met de ligging van de kampen dat Beb in haar eerste artikel over 
Boeroee opneemt, is daarvoor te onduidelijk. 

Utrechtt dient Beb nog van repliek in hetzelfde nummer van De nieuwe linie. Meer dan 
Bebb heeft hij het gelijk aan zijn kant als hij stelt dat Bebs reactie geen zakelijke weerlegging 
iss van de door hem aangedragen feiten, maar primair door emotie is gekleurd. Utrecht zelf 
steektt zijn gevoelens ook steeds minder onder stoelen of banken. De toon in zijn betoog is 
evenn schril als die in Bebs reactie en zijn repliek wordt, sterker dan zijn artikel, ingekleurd 
mett marxistische termen. Twee onverzoenlijke tegenstanders staan tegenover elkaar. 
Waarschijnlijkk worden om die reden de kemphanen een paar maanden later, met de eerder 
genoemdee voorzitter van Amnesty International, door de NCRV afzonderlijk geïnterviewd in 
eenn programma over de politieke situatie, respectievelijk de aanstaande 
parlementsverkiezingenn in Indonesië. Beiden slaan hierin een aanzienlijk gematigder toon 
aan,, mogelijk omdat de tijd hun gemoed wat tot rust heeft gebracht." 

Resteertt nog de vraag wie, Beb of Utrecht, het gelijk aan zijn kant heeft over de 
klimatologischee omstandigheden respectievelijk gezondheidssituatie op Boeroe. Daarvoor 
kunnenn bronnen van het Nederlandse gezag over Boeroe in de twintigste eeuw worden 
geraadpleegd.. De leider van de eerste onderzoeksexpeditie Van Wijk merkt in zijn verslag uit 
19144 op dat Boeroe in het algemeen een gezond klimaat heeft, vooral vanwege de koele 
nachten.. Op enkele plaatsen is het aan de kust door de aanwezigheid van moerassen 
ongezond.. Twee gouverneurs van de Molukken constateren in hun memorie van overgave uit 
achtereenvolgenss 1930 en 1934 het veelvuldig voorkomen van framboesia en malaria op de 
Molukken.. In de memorie van overgave uit laatstgenoemd jaar wordt Boeroe in ongunstige 

!! Beb Vuijk 'Reactie van Bep Vuyk op artikei Ernst Utrecht' De nieuwe Unie 3-6-1971 
22 Radiogesprek door Noortje van Oostveen en Chris van Leeuwen 'Tussenbeide: Prof. E. Utrecht, Dr. H.A. van 
Geunss en Bep Vuyk over de politieke situatie in Indonesië' NCRV 2-7-197. Beb verkondigt geen wezenlijk 
nieuwee gezichtspunten in het programma. Zij stelt dat het grootste deel van de bevolking achter het Suharto-
regimee staat, zij het niet zonder kritiek omdat "men loyaal kan zijn en toch bezwaar hebben". Wanneer de 
interviewerr vraagt of zij niet van oordeel is dat de door Suharto opgerichte Golkar-partij. waarvan bijvoorbeeld 
all het overheidspersoneel verplicht lid moet zijn, een instrument van is van de regering, antwoordt Beb na enige 
aarzelingg eufemistisch; "Ik geloof wel dat ik kan zeggen dat Golkar een instrument is van de regering". 
11 Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942 1997. dl I, pag. 320 
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zinn vermeld. Bcbs suggestie dat het hoge aantal patiënten met deze ziekten in 1950 een 
tijdelijke,, door verwaarlozing van het eiland, situatie is geweest, is derhalve onjuist. Het 
veelvuldigg voorkomen van malaria in de Molukken wijst op een vochtig klimaat. Ook 
tegenwoordigg zijn de Molukken niet malariavrij. Eerder kan het een risicogebied worden 
aangemerkt.. Toeristen die de eilanden bezoeken moeten lariam slikken, een medicijn waaraan 
vervelendee bijwerkingen worden toegeschreven. 

Niett alleen in via artikelen en ingezonden stukken in kranten en tijdschriften wordt 
gereageerdd op Bebs reportage in De volkskrant. De door haar gehate journalist Willem 
Oltmanss schrijft een persoonlijk briefje.2 Hij adviseert haar zich te beperken tot het schrijven 
vann novelles, want wat ze in de krant schrijft over Indonesië heeft niets te maken met 
journalistiek.. Hij deelt Beb mee niet te begrijpen dat Utrecht in de pen is geklommen: op de 
onzinn die ze heeft verkondigd, reageer je gewoon niet. 

Err is niet veel fantasie voor nodig om te veronderstellen dat Beb hevig is geraakt door 
dee discussie. Niet eens zozeer de inhoud, maar veeleer de wijze van haar argumentatie tonen 
ditt aan. Er spreekt een vrouw die, door gevoelens overmand, geen structuur meer in haar 
betoogg kan aanbrengen. Haar nabije omgeving bevestigt dat de periode waarin de discussie 
plaatsvindtt Beb bijzonder heeft aangegrepen. Beb voelt zich bijzonder onrechtvaardig 
behandeld,, terwijl zij, in haar beleving, juist haar oordeelsvorming laat leiden door het 
beginsell van rechtvaardigheid.3 Het is de vraag of niet een dieper liggende oorzaak kan 
aangewezenn voor haar emotie. De aanval op haar opvattingen is vermoedelijk door haar 
ervarenn als een aantasting op haar, in zo belangrijke mate aan Indonesië, ontleende zelfbeeld. 
Watt Beb haar broer Wilton verwijt, namelijk het niet kunnen verdragen van kritiek op de 
Braziliaansee samenleving vanwege zijn vereenzelviging met het land, overkomt haarzelf. 
Voorr Beb is Indië en later Indonesië van kinds af aan een deel van haar existentiële zijn. Ze 
zit,, zoals ze zelf in 1973 opmerkt, met duizenden draden aan het oosterse levenspatroon vast 
enn er gaat geen dag voorbij of ze denkt aan Indië.4 In geestelijke zin heeft ze aan de wieg 
gestaann van een nieuw land, waaruit ze later door Sukarno wordt 'verdreven'. Wanneer het 
verlorenn paradijs als het ware herwonnen kan worden, zijn er mensen die haar dat recht 
ontzeggen.. Bij een rigide persoonlijkheid als Beb, voor wie vastomlijnde ideeën een houvast 
vormenn voor de eigen onzekerheid, kan dat leiden tot grote emotionele onevenwichtigheid. 

Eenn paar maanden na haar bezoek aan Indonesië neemt Beb deel aan een door de NOS 
uitgezondenn discussie over het aanstaande staatsbezoek van koningin Juliana aan Indonesië. 
Naastt Beb zitten in het forum de dan demissionaire minister van Buitenlandse zaken Joseph 
Luns,, de hoogleraar staatsrecht W. Duynstee, de journalist Wouter Gortzak en de journalist 
schrijverr en dichter Willem Brandt. Onderwerp van gesprek vormt uiteraard de legitimiteit 
vann het bezoek in het licht van de weinig democratische situatie in het land. De aandacht 
zwaaitt echter ook af naar een ander punt. Dat betreft de vraag wie verantwoordelijk moet 
wordenn gesteld voor het mislukken van de conferentie tussen Nederland en Indonesië in 
Genèvee van december 1955 tot februari 1956. Dit mislopen is de basis voor een verdere 
verslechtering,, en uiteindelijk verbreking, van de diplomatieke relaties tussen beide landen. 
Bebb krijgt het in de discussie aan de stok met Luns, die beweert dat hij 'inside information' 
heeftt gehad over de vooropgezette bedoeling van Indonesië om de conferentie op niets te 
doenn uitlopen. Beb bestrijdt dat, Nederland heeft door zijn starre opstelling de Indonesische 
delegatiee diep vernederd. Naar aanleiding van de discussie wordt in de pers de vraag gesteld 
naarr het 'waarheidsgetrouwe" karakter van het geheugen van Luns. Beb krijgt in ieder geval 

'' Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942 1997, dl III, pag. 119 en pag. 300-301 
-- Brief W. Oltmans aan Beb Vuijk (8-6-1971, geen plaatsaanduiding), ON doos (2463) 

Gesprekk auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 8-5-2002) 
ii Interview Beb Vuijk door L.Th Hel binnenhof 9-10-1973 
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gelijkk van een voormalige Indonesisch ambassadeur, Mr. Zairoin Zain, die dan in Den Haag 
woont.' ' 

LiteraireLiteraire en culinaire erkenning 

Naa de Indonesië-reportage droogt Bebs toch al geringe journalistieke productie geheel op. 
Mogelijkk dat de heftige discussie over het reisverslag haar de lust ontnomen heeft direct 
anderee artikelen te publiceren. Er zijn echter ook andere redenen voor het uitblijven van 
journalistiekk werk. Allereerst is dat het afmaken van Een broer in Brazilië dat ruim een half 
jaarr na haar terugkeer uit Indonesië verschijnt. Eind 1971 krijgt Beb een voor doktoren 
onverklaarbaree ontsteking aan haar rechteroog.2 Haar gezichtsvermogen dat in haar jeugd een 
handicapp vormt bij het volgen van de schoollessen, gaat haar op oudere leeftijd wederom 
partenn spelen. Ze is doodsbang dat ook het andere oog ontstoken raakt. De dokter schrijft 
haarr ogen absolute rust voor, waardoor de ontsteking wel op een bepaald moment móet 
uitwerken.. Wanneer ze het doktersvoorschrift krijgt, repliceert ze, naar eigen zeggen: "Nou 
gaatt het er alleen maar om wie het eerst is uitgewerkt is, die ontsteking of ik".3 Ten behoeve 
vann de genezing moet Beb een zonnebril dragen en ze mag lezen noch schrijven. Het gebruik 
vann de dictafoon ziet Beb niet als alternatief voor schrijven. Ze zegt er niet bij waarom, maar 
vermoedelijkk is dat haar moeizame manier van formuleren. De oogsteking leidt tot een 
verregaandee slechtziendheid. Haar slechte ogen zijn de belangrijkste oorzaak voor de geringe 
literairee en journalistieke productie in de jaren na 1972. Niet alleen het schrijven, maar ook 
hett lezen levert Beb de rest van haar leven de grootst mogelijke moeite op. Boeken met groot 
lettertypee vormen nauwelijks soelaas. Beb moet in belangrijke mate haar toevlucht nemen tot 
hett op band gesproken boek uit de blindenbibliotheek. Zeker in het begin leidt dat bij haar tot 
grotee ergernis, vooral door de geringe literaire kwaliteit van de boeken van deze voorziening, 
bovendienn nog slecht vertaald en ingesproken. Beb is door de oogziekte zo van slag dat ze 
overweegtt naar een verzorgingshuis te gaan. Ze schrijft zich in bij het Rosa Spierhuis, het 
speciaall voor kunstenaars in leven geroepen rustoord. Maar op dit voornemen komt ze kort 
daarnaa terug, omdat Padmi en Karel Strik voor de tweede maal bij de De Willigens komen 
inwonen.4 4 

Niett lang na het openbaren van de oogziekte is Beb vermoedelijk door de uitgeverij 
Queridoo benaderd voor de uitgave van haar verzameld werk, een blijk van appreciatie en 
erkenningg van haar literaire kwaliteiten. Zeker niet alle bekende schrijvers staat dit voorrecht 
tee wachten. Beb is er, zoals ze in een radio-interview naar aanleiding van het verschijnen 
opmerkt,, "bijzonder gelukkig mee omdat het een stuk leven van haarzelf is", waaraan ter 
verklaringg wordt toegevoegd dat "bij haar tussen leven en schrijven geen verschil bestaat"." 
Bebb is nauwelijks betrokken bij het redigeren van het overzichtswerk,6 vermoedelijk 
vanwegee haar oogziekte. 

11 Ziee onder meer H.B. 'Voer voor historici' Trouw 23-8-1971, 'Terugblik1 Elsevier 23-8-1971 (auteur onbekend) 
enn Jan Kuik 'Het geheugen van Luns' De tijd28-8-1971 
22 De informatie over haar oogontsteking is ontleend aan de interviews die Beb heeft gegeven na de uitgave van 
haar,, hierna nog uitgebreid te behandelen. Groot Indonesisch kookboek, onder meer: Interview Beb Vuijk door 
Elss Smit Hel vrije volk 8-10-1973. Interview Beb Vuijk door L. Th. Het binnenhof 9-10-1973 (verschenen in 
veell regionale of plaatselijke dagbladen) en Interview Beb Vuijk door Jan Verstappen De nieuwe linie 19-12-
1973. . 
11 Interview Beb Vuijk door Els Smit Het vrije volk Els Smit 8-10-1973 

Dee eerste keer is vrij kort na de aankoop van het huis. zie hoofdstuk 'Sedentair burger van Loenen', 
"" Radio-interview Beb Vuijk door Willem G. van Maanen VARA 1973 (nadere datering en programma 
onbekend) ) 
66 J.H.W. Veenstra 'Beb Vuyks leven op avontuur' Ons erfdeel 16 (1973), pag. 92-96 
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Novemberr 1972 is het zover, het Verzameld werk verschijnt. Het bevat alle verhalen en 
romanss van Beb met uitzondering van Een broer in Brazilië, vermoedelijk omdat het 'literaire 
gehalte** ervan onvoldoende is. Interessant zijn niet zozeer de gebruikelijke lofprijzingen door 
recensentenn op haar literaire werk - die mogen inmiddels bekend worden verondersteld -
maarr de algemene duiding en kenschetsing van het gehele, een tijdvak van ruim veertig jaar 
beslaande,, oeuvre. De recensie van Margaretha Ferguson is wellicht de meest treffende. Bebs 
collegaa schetst de ontwikkeling van haar werk als volgt: 

Dee taal van Beb Vuyk, in haar beginwerk nog wat literair gewild [. .. ] wordt 
inn de loop der jaren hoe langer hoe soberder tot deze functioneert als middel, 
dienstbaarr gemaakt aan datgene wat de schrijfster wil mededelen; haar 
personagess zijn weinig gedifferentieerd, weinig individu geworden, de 
woordenn die zij uitspreken zijn doeltreffend binnen een gegeven situatie en niet 
meerr dan dat.1 

Bijj Beb Vuijk, zo verklaart Ferguson de laatste zin nader, zijn de mensen secundair. Zij 
krijgenn hun gestalte en plaats tegen de achtergrond van, in volgorde van relevantie, de overal 
aanwezigee natuur, de samenleving met zijn verschillende geledingen en groepen en de natuur 
vann de mens. Zij voegt er overigens bijna verontschuldigend aan toe haar karakteristiek niet 
dee pretentie heeft Bebs bedoeling weer te geven; het is de visie zoals die bij haar uit Bebs 
werkk overkomt. Ferguson wijst ook op het hoge documentaire-gehalte van Bebs werk, in het 
bijzonderr dat over de Molukken, een opvatting die een andere recensent, C.J. Kelk, deelt. 
Merkwaardigerwijss is laatstgenoemde nu minder enthousiast dan in de jaren zestig bij de 
afzonderlijkk verschenen boeken van Beb. Voor hem, als niet-kenner van de Nederlands-
Indischee samenleving, "was het doorworstelen van dit boek met zijn vele herhalingen en zijn 
duizendenn details, hoe kundig ook uitgestald, niet altijd een verheugende bezigheid."2 

Bebss gedetailleerde beschrijvingen zijn volgens Helma Wolf Catz juist een boeiend 
aspectt van haar werk. Haar opvatting dat Beb de lotgevallen van mensen laat uitkomen tegen 
dee grootse natuur van Indonesië, met een schrijfstijl die uitblinkt in eenvoud, sluit aan bij 
Fergusonss karakteristiek.3 Ivo Veenstra, die in zijn recensie Bebs werk bijna tot 
wereldliteratuurr verheft, constateert de ontwikkeling van Beb als schrijfster met een zwaar 
aangezett taalgebruik en overladen beeldspraak in haar jeugdverhalen tot een spontaan 
vertelsterr van verhalen met een weloverwogen opbouw.4 Graag had deze recensent gezien dat 
Bebss eerste drie verhalen niet in de verzamelband waren opgenomen. Ze doen afbreuk aan het 
hogee literaire gehalte van Bebs overige oeuvre. Bebs meest recente boek, Een broer in 
Brazilië,Brazilië, mist hij niet omdat het volgens hem een randwerk van geringe kwaliteit is. Ook 
Suriee beschouwt de drie eerste verhalen minder geslaagd, maar nog niet slecht. Deze 
recensentt duikt wel erg diep naar de onderliggende thematiek in Bebs werk als hij uitspreekt 
datt de grondtrek van het verlangen naar het andere, het avontuur, de angst is: 

Zijj wil reiken naar wat ver en anders is, maar de angst dat zij zal falen, dat wat 
zijj onderneemt gruwelijk zal mislukken, en dat zij schuldig zal zijn, is steeds 
aanwezig.. Zij is zich er van bewust dat wij maar een gering deel van ons leven 

11 Margarheta Ferguson 'Beb Vuyk hele eigen wereld: Wereld van de natuur machtig schoon in dubbele 
betekenis'' Het vaderland 3-2-1973 
11 C.J. Kelk 'Bijna al het werk van Beb Vuyk verzameld: Nauwgezette beschrijving van het leven in het oude 
Indië'' De groene Amsterdammer 10-1-1973 
11 Helma Wolf Catz 'Beb Vuyk: Verzameld werk openhartig en interessant* Amersfoortse courant 6-7-1974 
"" J.H.W. Veenstra 'Beb Vuyks leven op avontuur1 Om erfdeel 16 (1973), pag. 92-96 
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inn de hand hebben, - maar dat kleine deeltje wil zij dan ook tot elke prijs in de 
handd houden.' 

Uitt welke delen van haar werk Surie deze analyse afleidt, wordt niet duidelijk. Heeft deze 
goedee bekende van Beb deze interpretatie vooral gebaseerd op zijn kennis van haar 
persoonlijkheidd en van haar in privé-kring geuite opvattingen? 

Naarr verluidt heeft elk nadeel zijn voordeel, en vice versa. Dat lijkt ook het geval met 
Bebss oogkwaal. Niet lang na het begin van de ziekte, begin 1972, belt de uitgeverij Luitingh 
haarr met het de vraag of zij een omvangrijk Indonesisch kookboek wil samenstellen.2 Maar 
liefstt zeshonderd recepten moet het boek bevatten. In normale omstandigheden zou Beb nee 
hebbenn gezegd. Nu echter, tot niets doen veroordeeld, betekent het schrijven van een 
kookboekk een aardige afleiding. Bovendien voorziet het Beb van enige inkomsten. Elke twee 
maandenn krijgt ze van de uitgever een voorschot op de te verwachten revenuen. Ze voltooit 
hett boek in een voor haar doen snel tempo, in een halfjaar. En met een ijzeren discipline: om 
9.000 uur beginnen, 10.30 uur een kwartier pauze, 12.30 lunch, vervolgens het middagslaapje 
tott 15.00 uurr om daarna weer tot het avondeten te werken. Augustus 1972 levert ze het 
manuscriptt af bij de uitgever. Als verklaring voor het snel afronden van het boek noemt ze het 
feitt dat het in emotionele zin weinig van haar heeft gevergd. Dit in tegenstelling tot het 
schrijvenn van een roman dat haar kapot maakt en uitput. Beb dicteert de recepten. Niet 
duidelijkk is hoe: op een bandje of aan Femand. In interviews geeft ze hierover een 
verschillendee versie. De hersenspinsels van Bebs kookkunst worden door Fernand uitgetypt 
enn uitgewerkt, waarna de fase volgt van het testen en becommentariëren door Indonesische 
vriendenn en vriendinnen. Terugziend op de periode van het schrijven van het boek merkt Beb 
op:: "Het was zo leuk, we hadden zo gezellig leven, Boet en ik".4 Er is ook een andere versie 
vann de totstandkoming van het kookboek. Aan een goede bekende deelt Beb, niet zonder 
enigee hilariteit mee, dat Fernand uren met vrienden en familie van de De Willigens in 
Indonesiëë heeft gebeld om recepten te verzamelen. Beb is wel zo verstandig om dat niet in 
interviewss aan de grote klok te hangen. 

Opvallendd is dat Beb voor het eerst publiekelijk uiting geeft aan de belangrijke rol die 
Fernandd heeft gespeeld bij de samenstelling van het kookboek. Over Femands inhoudelijke 
bijdragee aan haar journalistieke en literaire werk is zij tot dat moment buitengewoon 
spaarzaamm geweest. Wel vermeldt ze, overigens ook pas een decennium later, dat zijn persoon 
enn ervaringen model hebben gestaan voor hoofdfiguren in haar romans en verhalen. Zijn rol 
alss feitelijke leverancier van de inhoud van De kinderen van Boeton Leon noemt ze evenwel 
niet.. Toch moet Fernands rol een niet mis te verstane zijn geweest. Walraven vermoedt in de 
schrijfstijll en taalgebruik van Bebs vooroorlogse werk al in ruime mate de hand van Fernand.6 

Bebss schoondochter herinnert zich niet anders dan dat Beb in haar schrijfarbeid voortdurend 
dee hulp inroept van haar man: "Weetje hier een ander woord voor", "Hoe is deze 
formulering",, "Zou jij voor deze zin iets anders weten", zijn de vragen die ze aan de 
schrijftafell afvuurt op haar man, waarna overleg volgt. Fernand kijkt voortdurend over Bebs 
schouderr mee als ze aan het werk is. Hij lijkt een rol te spelen in het reduceren van Bebs 

11 H.G. Surie 'Avontuur en angst bij Beb Vuyk' Vrij  Nederland 16-12-1972 
22 Het hiernavolgende is weer grotendeels gebaseerd op de eerder vermelde interviews: Interview Beb Vuijk door 
Elss Smit Hel vrije volk 8-10-1973, Interview Beb Vuijk door L. Th. Her binnenhof 9-10-1973 en Interview Beb 
Vuijkk door Jan Verstappen De nieuwe linie 19-12-1973, aangevuld met het Interview Beb Vuijk door Jan 
Koesen/VV Gelderlander 20-10-1973 en het Radio-interview en -portret Beb Vuijk doorMargot Hopman 'Een 
levenn lang'NOS 14-7-1989 
"'' Chris Franken 'Met Bep kun je eigenlijk pas lekker eten' Algemeen dagblad 11-10-1973 
AA Radio-interview en -portret Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 14-7*1989 
"" Gesprek auteur met J. van den Berg (Hilversum 9-8-2000) 
('' Brief W. Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 29-5-1941) in Walraven 1992, pag. 774. 
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onzekerheidd over haar eigen schrijfvermogen, waarvan ook haar moeizame schrijven een 
uitdrukkingg is. Pas veel later zal ze Beb de belangrijke rol van Fernand voor haar 
schrijverschapp noemen, slechts éénmaal overigens. 

Oktoberr 1973 komt het Groot Indonesische kookboek uit. Met het schrijven van een 
omvangrijkk kookboek schaart Beb zich in een beperkt rijtje van bekende auteurs met dezelfde 
prestatiee achter hun naam. Alexander Dumas, Werumeus Buning en de Britse thriller-auteur 
Lenn Deighton zijn Bebs voorgangers. Het boek wordt gepresenteerd op 9 oktober in het 
restaurantt 'De Oriënt' in de Van Baerlestraat te Amsterdam, waar die avond het 'menu van 
Bebb Vuyk\ een rijsttafel met dertien gerechten, op de tafel staal.' De Indonesische regering is 
vertegenwoordigdd in de persoon van de plaatsvervangend ambassadeur van Indonesië, 
ministerr Sujatmo Martosuhardjo. Hij krijgt het eerste exemplaar uitgereikt.2 Het boek wordt 
eenn daverend succes, een hype, vermoedelijk mede door een goed geregisseerde public 
relationss actie van de uitgever. Het is het eerste kookboek van die omvang over de 
Indonesischee keuken, dat door het grote aantal mensen met een Nederlands-Indische 
achtergrondd bijna op voorhand op een ruime afzet mag rekenen. Waarschijnlijk heeft het boek 
ookk de tijdgeest van de jaren zestig en zeventig mee. Met de groeiende welvaart als 
belangrijkee stimulans wil Nederland de luiken opengooien, zich oriënteren op wat er buiten 
hett eigen land is te beteven. Het is de tijd van opkomst van het massale toerisme naar Zuid-
Europa,, voor jongeren zelfs nog naar verdere oorden. In het streven naar het opdoen van 
nieuwee ervaringen past het kennismaken met een exotische eetcultuur. Bebs boek, ten tijde 
vann het verschijnen in de krant al aangeprezen als een prachtig cadeau voor St. Nicolaas en 
Kerstmis,, beleeft direct de ene herdruk na de andere. In 1979 gaat het honderdduizendste 
exemplaarr over de toonbank, in 1989 bij de twintigste druk zijn er tweehonderdduizend 
exemplarenn verkocht.3 Nog altijd heeft het boek een culinaire cultstatus. Elk jaar verschijnt 
well een herdruk, in 2002 de zes en dertigste druk. Het exacte aantal verkochte exemplaren is 
niett meer te achterhalen maar vermoedelijk zijn in totaal 260.000 a 270.000 exemplaren van 
hett boek verkocht. 

Bebss naam als keukenprinses én als publieke persoonlijkheid is gevestigd. De 
journalistenn lopen bij haar de deur plat. De avontuurlijke levensgeschiedenis van de vrouw die 
voorheenn slechts spaarzaam de aandacht trekt, komt in vele kranten in het zonnetje te staan. 
Bebb speelt handig in op het, met de publicitaire aandacht verbonden, theaterspel. Interviews in 
veell kranten openen met haar uitspraak: "Nederlandse vrouw kan niet koken", nader door 
haarr toegelicht met: 

Sorryy hoor, maar ze begrijpt er geen bal van. In dit land gaat het er alleen maar 
om,, datje de boel niet laat aanbranden [ . . . ] . Vandaar, dat hier een complete 
subcultuurr is kunnen ontstaan van maaltijden uit blik en diepvries. Dat die 
troepp doorgaans niet te eten is, is geen punt. De familie slaat zich manmoedig 
doorr de laffe soep en vissticks met gepatenteerde plastic smaak, want het gaat 
immerss om moeder, die er weinig voor voelt om per dag langer dan een half 
uurr in de keuken te staan.4 

Omm de verkoopcijfers van hun boek niet te drukken, zullen in de huidige tijd weinig auteurs 
zichh in zulke boute bewoordingen tot hun potentiële kopers richten. Bij de maat nemen van de 
kookkwaliteitenn van de Hollandse moeder gaat ze overigens gemakshalve voorbij aan het 

11 Andrêde Kromme 'Weer eens tets anders dan andijvie met gehakt' De telegraaf 10-10-1973 
"" 'Groot Indonesisch Kookboek van Beb Vuyk' Amersfoortse courant 20-10-1973 (auteur onbekend) 
11 Achtereenvolgens Udo J. Buys 'Beb Vuyk eregasle op Indische avond' Haarlems dagblad 19-10-1979 en Thea 
Deiigerr 'Ik heb in Holland pas goed leren koken' De telegraaf 9-9-1989 

L.. Th. 'Doorsnee Nederlandse vrouw kan niet koken' Het binnenhof 9-10-1973 
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eigenn verleden. Stond Beb als moeder in Indonesië langer dan een half uur in de keuken? Of 
warenn dat haar bedienden? 

Dee kookexperts, wier oordeel over de kwaliteit van het boek een beetje wordt 
overschaduwdd door de aandacht voor de persoon Beb Vuijk in de pers, zijn unaniem in hun 
loff voor de logische en doordachte opbouw van het boek. Alvorens de recepten worden 
vermeld,, maakt Beb, tot genoegen van de recensenten, de lezer wegwijs gemaakt in de voor 
dee bereiding van de gerechten benodigde kruiden en het vereiste keukengerei, om te 
vervolgenn met een exposé van de historische ontwikkeling van de Indonesische keuken. Elk 
volgendd hoofdstuk behandelt een hoofdgerecht in verschillende variaties, met eerst de 
eenvoudigee recepten voor de kookleek en dan de ingewikkelde schotels voor de 
'professionals'.. De recensent die zich achter het originele pseudoniem Gaston Gourmet 
verschuilt,, kwalificeert het boek als "onmisbare gids in de Indonesische keuken".1 Corine 
Spoorr is van oordeel dat het boek "wel een handleiding mag worden genoemd, speciaal [.. . ] 
geschrevenn voor Nederlanders, die zijn aangewezen op Nederlandse omstandigheden".2 Arae 
vann Onck noemt het een standaardwerk, maar heeft ook enige kritiek op een aantal recepten. 
Dee bereidingswijze van geroosterd vlees noemt hij volstrekt onjuist, omdat Beb de houtskool 
mett spiritus aansteekt en vervolgens direct daarna het vlees erop roostert.3 Ook Rob 
Nieuwenhuyss laat zijn oordeel schijnen over het boek in een vergelijkende bespreking van 
meerderee kookboeken, onder meer Lekker koken van Sabang tot Merauke van de Indische 
schrijfsterr Lin Scholte en Bebs eerder verschenen Eet een beetje heet. Naar zijn mening wordt 
inn het laatste boek over koken geschreven zoals het moet; "pratend, vertellend, met alles d'rop 
enn d'ran, tegelijk zo praktisch, zo doelgericht op de mogelijkheden in Holland".4 Echter zo'n 
manierr van schrijven over eten kost teveel bladzijden bij het schrijven van een standaardwerk 
alss het Groot Indonesisch kookboek. Het laatste boek, waarin, naar hij vermoedt, gebruik is 
gemaaktt van het in Indonesië bestaande standaardwerk Mustikarasa, zal voorlopig elk ander 
overzichtswerkk onvolledig en overbodig maken, tenzij dat wordt geschreven op de 
persoonlijkee en intieme toon van een Eet een beetje heet. 

Bebb is nauwelijks bekomen van de journalistieke drukte om haar persoon of voor de 
tweedee maal komt ze in het licht van de schijnwerpers te staan: de Jan Campert Stichting kent 
haarr de Constantijn Huygensprijs toe voor het een jaar daarvoor uitgekomen Verzameld werk. 
Zee raakt op nogal onverwachte wijze bekend met de verheugende gebeurtenis: kijkend naar 
hett TV journaal, hoort Beb, onder verschijning van haar portret, dat haar de prijs is toegekend. 
Dee volgende dag ontvangt ze het telegram met het betreffende juryrapport, met de 
verontschuldigingg dat het nieuws voortijdig is uitgelekt.5 De toekenning moet voor Beb van 
enormee betekenis zijn geweest. Ten tijde van het verschijnen van het Groot Indonesisch 
kookboekkookboek laat ze al iets van haar ambivalente gevoelens doorschemeren over het schrille 
contrastt in aandacht tussen haar kookboek en literaire werk. Ze merkt in een interview op dat 
zee voor haar romans en verhalen "prachtige kritieken heeft gekregen, maar verder niet veel".6 

Bijj de aanvaarding van de prijs op 19 december in de oude raadszaal van het stadhuis in Den 
Haagg laat Beb in haar dankwoord blijken hoe belangrijk de erkenning voor haar oeuvre is: 

Hett vorige jaar verscheen mijn Verzameld Werk [ . . . ] . Het werd goed 
ontvangenn en geprezen. In het volgende jaar werden er ruim 900 exemplaren 

Gastonn Gourmet 'Groot Indonesisch kookboek: Recepten uit de archipel' Haarlemsche courant 10-11-1973 
** Corine Spoor 'Met een lik rode hetigheid' De tijd 13-10-1973 
'' Ame van Onck 'Groot Indonesisch kookboek van Beb Vuyk: een standaardwerk' Nieuwsblad van hei Noorden 
25-10-1973 3 
44 Rob Nieuwenhuys 'Van Beb Vuyk lot Beb Vuyk: Een dwaaltocht door Indonesische kookboeken' Haagsche 
postpost 13-3-1974 
"" Interview Beb Vuijk door Jan Verslappen De nieuwe linie 19-12-1973 
66 Interview Beb Vuijk door Jan KoesenöeGe/c/ertonffer 20-10-1973 
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vann verkocht en dat viel mij niet mee [ . . . ] . Begin oktober dit jaar verscheen 
err weer een dik, mooi uitgegeven boek van me [.. . ] het Groot Indonesisch 
Kookboek.. Nog voor de verschijning kreeg ik al diverse verzoeken om een 
intervieww en toen het eenmaal in de boekhandel lag stond de telefoon niet meer 
still [ . . . ] . Met duizenden tegelijk vlogen bij de uitgever de exemplaren de 
deurr uit [. .. ]. Een halfjaar recepten schrijven bleek duidelijk door een veel 
groterr publiek gehonoreerd te worden dan 45 jaar leven en schrijven [ . . . ] . Ik 
werdd bang. Zou ik als schrijfster binnen enkele jaren vergeten zijn, om als 
receptenproducente,, als auteur van een standaardkookboek, eeuwig voort te 
leven?? Nou ja eeuwig, misschien toch wel tien herdrukken. Aan deze vrees 
heeftt het bestuur van de Jan Campertstichting door haar bekroning van mijn 
gehelee oeuvre een einde gemaakt. Ik ben haar daar zeer dankbaar voor. 

Bebss zo lang uitgebleven literaire erkenning heeft naar eigen zeggen alles te maken met haar 
politiekee stellingname in de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië is. Hoe moeilijk ze in het 
literairee circuit ligt, blijkt uit de door haarzelf geciteerde woorden van de toenmalige directeur 
Gerritt Borger van het Letterkundig Museum in 1973: "Je had de PC Hooftprijs moeten 
krijgen.. Met moeite hebben we de Constantijn Huygensprijs eruit gesleept"." 

Nogg is de hectische periode voor Beb niet voorbij. In de eerste week van maart is Beb 
tee gast bij de première in Rotterdam van een toneelbewerking van het verhaal 'Ngawang', met 
dee bekende Josephine van Gasteren in de hoofdrol. Het verhaal is bewerkt door de eveneens 
uill Nederlands-Indië afkomstige Eric Schneider, die het stuk ook regisseert. Het stuk krijgt 
goedee recensies, niet alleen door de sobere taal en het gebruik van schaarse middelen in Bebs 
verhalen,, maar ook door de gevoelige, bescheiden en stemmingsvolle acteerwijze van 
Josephinee van Gasteren, 

Dee erkenning van Beb blijft niet beperkt tot Nederland. Na de verschijning van het 
VerzameldVerzameld werk worden gesprekken gevoerd over de vertaling van Het laatste huis van de 
wereldwereld in het Indonesisch, vermoedelijk binnen het kader van de opbloeiende culturele 
uitwisselingg tussen Nederland en Indonesië, die weer een gevolg is van de verbetering van de 
diplomatiekee relatie tussen beide landen eind zestiger, begin zeventiger jaren. Eerder, in 1958, 
iss overigens een bewerking van De kinderen van Boeton Leon onder de titel Boy ke maluku bij 
dee uitgever PT. Pembangunan in Djakarta verschenen. Mochtar Lubis draagt zorg voor de 
bewerkingg en vertaling van het jeugdboek. Als vertaalster voor Het laatste huis van de wereld 
wordtt de journaliste en historica Gadis Rasid aangezocht, die vanaf 1972 correspondent is van 
NRCNRC handelsblad in Djakarta. Beb kent de vertaalster al langer. Bij zeer goede vrienden van 
haar,, de Saubari's, 4 heeft zij, na haar bezoek aan Boeroe in februari 1971, met Rasid 
uitgebreidd gesproken over de door haar op het eiland opgedane ervaringen. De laatste blijft 
Bebb daarna informeren over de algemene politieke situatie en de ontwikkelingen op Boeroe. 

11 Rede Beb Vuijk bij de aanvaarding van de Constantijn Huygensprijs op 19-12-1973. gebaseerd op: G.Brands 
'Eerstee melange' Haagsche Post 9-2-1974 en hel Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven 
lang11 NOS 8-3-1983 
"" Radio-interview en -portret Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een teven lang' NOS 14-7-1989 en Interview 
Bebb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990. 
11 Zie onder meer W. Boswinkel 'Indië opgeroepen in boeiend solotoneel NRC handelsblad 6-4-1974. IL vanden 
Bcrghh 'Beheerst solotoneel Het parool b-4-\914 en Ben Huising 'Verhaal van Bep Vuyk in ragfijne bewerking* 
8-4-1974 4 
44 Saubari. lid van Sjahrirs PSI. is gedurende de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd in de jaren 1945-1949 
onderr meer minisier m de zogenaamde Djokja-regering, de door Nederland niet erkende regering die zetelt in het 
republikeinsee hoofdkwartier Djokjakarta. Beb verblijft tijdens haar Indonesië-reis in 1970-1971 langdurig bij 
Saubarioo en zijn vrouw. Wanneer Saubario in 1983 Nederland bezoekt, verblijft hij onder meer bij Beb en laten 
Bebss kennissen Els en Henk Sillevis hem de traditionele Nederlandse bezienswaardigheden zien. 
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Rasidd heeft een duidelijke voorkeur voor de vertaling van Duizend eilanden, maar de keuze 
voorr Bebs bekendste boek is al in een te vergevorderd stadium om terug te worden gedraaid. 
Bovendienn voelt Beb zelf ook niets voor een vertaling van Duizend eilanden. Zij vindt haar 
eerstee roman "nog vreselijk zwak" en is van oordeel dat de bevolking op Java veel te weinig 
afweett van het leven in de Molukken en op Boeroe.' De vertaling van het boek vindt plaats 
mett medewerking van het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk. . 

Wanneerr Beb een tijdje daarna met het oog op de vertaling Het laatste huis van de 
wereldwereld nog eens doorleest, is ze onthutst over het hoofdstuk, waarin Koninginnedag op 
Boeroee is beschreven. Dat gedeelte acht ze niet representatief voor haar werk. Bovendien 
stamtt het uit de periode dat ze nog niet in aanraking is gekomen met het Indonesisch 
nationalisme.. Ze vraagt zich af hoe in Indonesië tegen het hoofdstuk zal worden aangekeken. 
Kann het beter niet uit de vertaling gelaten worden, vraagt ze aan Radis?2 De laatste reageert 
nuchter.. Ze vindt het hoofdstuk helemaal niet aanstootgevend voor de Indonesiër omdat het 
"tochh maar een beschrijving [is] van de toestanden daar en in die tijd". Met haar opmerking 
verdwijntt Bebs ontzetting even snel als ze is opgekomen. 

VerminderingVermindering der dagen, oude en nieuwe vrienden 

Opp het hoogtepunt van haar literaire en culinaire roem is Beb 69 jaar, een leeftijd waarop de 
jarenn beginnen te tellen. Beb ervaart aan den lijve dat het ouder worden fysieke en mentale 
beperkingenn oplegt en leidt tot het sneller beleven van de tijd. In maart 1974 verzucht Beb in 
eenn brief aan Rasid: "Hoe ouder je wordt hoe vlugger de tijd gaat".5 Bebs verminderde 
fysiekee conditie blijkt uit het afzien van het in die tijd bestaande plan om met het geld van de 
Constantijnn Huygensprijs opnieuw naar Indonesië te gaan, onder meer om over de vertaling 
vann Het laatste huis van de wereld Xe praten. Het klimaat is een te grote belasting voor haar.6 

Dee beperkingen die de leeftijd en natuurlijk haar slechte ogen met zich meebrengen 
zullenn ertoe hebben bijgedragen dat haar schrijverschap op een laag pitje komt te staan. De 
artikelenn die ze nog publiceert in het resterende deel van het decennium zijn letterlijk op één 
handd te tellen.7 Haar minimale schrijfactiviteiten, of liever die teeractiviteiten, beperken zich 
tott het schrijven of bewerken van kookboeken. De bekendheid die Beb met het Groot 
IndonesischIndonesisch kookboek heeft gekregen, wordt de volgende jaren door haar en haar uitgever 
verderr te gelde gemaakt. Beb bewerkt allereerst het door de dichter Rikus Waskowsky 
vertaaldee Groot Chinees kookboek van Gloria Bley Miller, dat in 1975 bij Luitingh verschijnt. 
Hett boek heeft niet het waanzinnige succes als Bebs Indonesische kookbijbel, maar beleeft 

11 Ziee achtereenvolgens Brief G. Rasid aan Beb Vuijk (Djakarta 9-12-1973) en Brief Beb Vuijk aan G. Rasid 
(Loenenn a/d Vecht 11-3-1973), beiden in ON (doos 2465) 
22 Brief Beb Vuijk aan G. Radis (Loenen a/d Vecht 11-3-1973). In de brief laat Beb ook nog iets van haar 
houdingg ten opzichte van de Molukse bevolking zien naar aanleiding van het bezoek dat Radis dochter en haar 
Moluksee man aan haar brengen. Beb merkt op een beetje huiverig te staan tegenover de in Nederland wonende 
Ambonezen.. De man van de dochter van Radis heeft echter "iets verfïjnds, wat je zelden bij Ambonnezen 
aantreft,, misschien komt dat omdat zijn familie zo lang op Java woonde". 
33 Brief G. Radis aan Beb Vuijk (Jakarta 6-5-1974), ON (doos 2465) 
44 Brief Beb Vuijk aan G. Radis (Loenen a/d Vecht 24-5-1974), ON (doos 2465) 
55 Idem, (Loenen a/d Vecht 11-3-1974). Het op het oudere leeftijd voorkomende verschijnsel van het sneller 
belevenbeleven van de tijd blijft, hoewel er wel gedeeltelijke verklaringen voor bestaan (minder nieuwe, enerverende 
ervaringenn op oudere leeftijd, vertraging fysiologische klok), met de nodige raadselen omgeven (zie Draaisma 
2004,, pag. 255-267). 
66 Idem, (Loenen a/d Vecht 24-5-1974) 
77 Het betreft: Beb Vuijk 'Dagboek van Beb Vuijk' NRC Handelsblad 8-3-1975, Beb Vuijk 'Over Mochtar Lubis' 
TiradeTirade 19(1975), pag. 514-517. Beb Vuijk "Bij de dood van een vriendin1 Vrij  Nederland 2-9-1977, Beb Vuijk 
'Insulindee vervalst' Hollands diep 23^-1977 en Beb Vuijk 'In memoriam Peter1 Hollands diep 3-7-1976 
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well de nodige herdrukken. Een jaar later wordt een tweede druk van Eet een beetje heet door 
dezelfdee uitgever op de markt gebracht. Ook in de jaren tachtig, respectievelijk in 1986 en 
1989,, beleeft het boekje nog een tweetal herdrukken, dan onder de titel De Indonesische 
keukenkeuken bij U thuis. In 1979 verschijnt, wederom bij Luitingh, het Indonesisch menu kookboek, 
inn feite een verkorte versie van het Groot Indonesisch kookboek. Ook in de jaren tachtig is 
Bebss naam op het terrein van de oosterse keuken nog niet uitgewerkt. In 1982 publiceert ze 
hett goed verkopende Vegetarische recepten uit de Indonesische keuken, dat in 1996 een 
laatstee herdruk met 4.000 exemplaren beleeft.1 De laatste culinaire 'schrijfactiviteit' is 
ChineesChinees kookboek, dat een keuze bevat van recepten uil het eerder vermelde Groot Chinees 
kookboek. kookboek. 

All deze kookschrifturen hebben Beb geen windeieren gelegd. Haar financiële situatie 
iss nooit riant geweest. Ze beschikt weliswaar over een, uit de erfenis van haar vader 
verkregen,, huis aan de Binnenweg in Rotterdam, waaruit ze door verhuur inkomsten heeft, 
maarr de verdiensten uit haar literaire en journalistieke arbeid zijn altijd mager geweest. Het 
eveneenss niet riante inkomen van Femand zal voor de De Willigens nodig zijn geweest om 
zichh een redelijk 'middle class' bestaan te kunnen permitteren. De opbrengsten van Bebs 
kookboekenn maken het financiële jasje van de De Willigens aanzienlijk ruimer. Zuinig als 
Bebb is, wordt het geld niet primair gestoken in een luxueus uitgavenpatroon, maar belegd in 
dee aankoop van een grote duplexwoning in de wijk Hillegersberg te Rotterdam. Ook deze 
woningg wordt verhuurd.2 Uit de tijd dat ze een relatieve rijkdom verwerft, stamt haar eerder 
aangehaaldee uitspraak: "Ik leef van mijn kookboek, maar voor mijn literaire werk".3 De 
relatievee welstand leidt niet tot onverschilligheid ten opzichte van haar inkomsten en 
vermogen.. Wanneer in de jaren tachtig onder het meer gegoede deel van het Nederlandse 
bevolkingg de aandacht voor de ontwikkelingen op de beurs een gangbare hobby wordt, treedt 
Bebb toe tot een beleggerclubje, dat zich in een meer dan normale aandacht van haar mag 
verheugen.4 4 

Eenn andere activiteit die Beb nog relatief makkelijk afgaat, is het houden van lezingen. 
Doorr de bekendheid die ze in 1973 krijgt, zal ongetwijfeld een verhoogd beroep op haar zijn 
gedaann om voor een gehoor te spreken over haar literaire werk. In de loop der jaren is dat al 
eenn vrij gebruikelijke activiteit geworden. Na de verschijning van het Groot Indonesisch 
kookboekkookboek komt er een nieuwe dimensie bij. Ze wordt gevraagd als spreekster over de 
Indonesischee keuken. In de jaren zeventig en beginjaren tachtig houdt ze talloze lezingen 
overr dit onderwerp voor onder meer locale afdelingen van de Vereniging van 
Plattelandsvrouwen,, diëtisten, gezinsverzorgsters en verpleegkundigen. Haar lezing is 
boeienderr en levendiger dan wat ze schrijft over de geschiedenis van de Indonesische keuken 
inn het Groot Indonesisch kookboek. De introductie in het boek behandelt kort in nogal 
algemenee termen een groot aantal facetten van de kookpraktijk in Indonesië. Haar lezing gaat 
veell uitgebreider en concreter in op de historische en huidige dagelijkse eetgewoonten in het 
land.. Beb geeft op beeldende wijze een historisch-sociologisch exposé van de ontwikkeling 
vann de inheemse en koloniale eetcultuur en de geleidelijke mix ervan vanaf de negentiende 
eeuww (een 'rusionkeuken' avant la lettre). Vervolgens benadrukt ze de invloed van vrouwen 
inn het transformatieproces van de culinaire gewoonten: de aanvankelijke hoofdrol van 
Indonesischee en Indo-europese vrouw, die de smaak van de Hollandse man heeft laten 
wennenn aan de gerechten van Indonesië, verdwijnt geleidelijk vanaf het einde van de 
negentiendee eeuw door de komst van Hollandse leden van het vrouwelijk geslacht, die de 

11 Opgave Uitgeverij Kosmos-Zomer & Keuning 18-4-2002 
:: Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 8-5-2002) 
33 Interview Beb Vuijk door Cees Veltman HNmagazine 25-2-1984 
44 Gesprek auteur met L. Watraven (Noordwijk aan Zee 28-8-2000) 
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Indonesischee keuken vervolgens 'hollandiseren'. Beb wijst ook op grote verschil dat beide 
landenn hechten aan eten: 

Inn Nederland bestaat een wooncultuur, d.w.z. een belangrijk deel van het 
gezinsinkomenn wordt besteed aan de aanschaf van het interieur en het 
onderhoudd en de verfraaiing ervan. En niet alleen het inkomen heeft er mee te 
maken,, maar ook de tijd die de huisvrouw er aan besteedt, aan de verzorging 
vann het huis of aan de verzorging van de maaltijd. Indonesië is een land met 
eenn eetculruur. Relatief gaat een groter deel van het inkomen zitten in de 
aanschaff van voedsel.1 

Niett alleen door de inhoud van haar betoog zal Beb de aandacht van haar gehoor hebben 
gevangen.. Haar voor een vrouw ongebruikelijk zware, donkere stem zal daaraan ook hebben 
bijgedragen. . 

Naastt het werk zijn er ook nog andere zaken die haar aandacht hebben, in het 
bijzonderr haar oude liefde voor boten. Ze geniet met volle teugen van de eerste Sail 
Amsterdamm in 1975 ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de hoofdstad. Bij dit 
evenementt hebben een groot aantal nationale en internationale zeilschepen, veelal nog in 
gebruikk als marineopleidingsschip, hun glorie van weleer vertoond in de Amsterdamse haven. 
Bebb en Femand stellen een apart plakboek samen van het festijn. Ze zijn tot hun dood, vaak in 
gezelschapp van zoon en kleinkinderen, trouwe bezoekers van de om de vijfjaar terugkerende 
manifestatie. . 

Eenn andere bezigheid van Beb is de vorming van een 'hofhouding', een term die haar 
zoonn Hans later bedenkt voor een kring van goede kennissen uit haar directe omgeving in 
Loenen.. In het dorp zelf leidt Beb een onopgemerkt bestaan. Ze is er in de eerste plaats 
'mevrouww De Willigen', niet 'de schrijfster'. Ze laat zich zeker niet op haar schrijverschap 
voorstaan.. In haar hofhouding nemen buren, zoals het echtpaar Grönfeld, het echtpaar Bal, 
Henkk Molenaar en Annet Blauenraat, een belangrijke plaats in, maar ook anderen, zoals de al 
eerderr genoemde Meike Rüter en het echtpaar Timmers. Vanaf het begin van de jaren 
zeventigg vindt geleidelijk een verschuiving in de aard van Bebs sociale contacten plaats. 
Vanaff haar terugkeer in Nederland zijn het vooral de bekenden uit Neder lands-Indië en 
collega'ss bij Vrij  Nederland die haar bezoeken en met wie ze nauwe banden heeft. Beb hecht 
sterkk aan en is bijzonder trouw in de vriendschappen uit haar verleden in Nederlands-Indië.2 

Vermoedelijkk vindt dit zijn oorzaak in haar besef hoe belangrijk deze oude bekenden zijn 
geweestt voor haar ontwikkeling, hoe ze een bijna onvervreemdbaar deel van haar zelf 
vormen.. Haar oude vrienden komen echter ook op leeftijd en wonen vaak relatief ver weg, 
althanss in de beleving van niet-autobezitters als Beb en Femand. Over en weer ervaart men 
meerr problemen elkaar op te zoeken. Hierdoor raken Beb en Femand voor hun sociale verkeer 
steedss meer op het 'Loenense' aangewezen. De vrienden die de De Willigens krijgen in 
Loenenn zijn evenwel geen intimi, dat blijven de oude bekenden uit Nederlands-Indië. Er is 
nogg een ander element, waardoor de nieuwe vriendschappen een ander karakter hebben dan 
dee oude. Beb creëert bewust, met enige berekening, een sociaal netwerk om daarop in 
voorkomendee gevallen een beroep te kunnen doen. Vriendschap en onderling hulpbetoon 
vormenn complementaire delen van de door Beb gecreëerde hofhouding. Eén van de 
voormaligee leden van de hofhouding ziet een zekere overeenkomst met de 'congsis', die 
tijdenss de Japanse internering hebben bestaan: kampbewoners sluiten met elkaar een soort 
'verbond'' om zich door de situatie te slaan. Volgens deze 'nieuwe' kennis van Beb gaat de 

11 Beb Vuijk, 'Lezing over Indonesisch koken voor de Vereniging van Plattelandsvrouwen" (april 1974). ON 
(dooss 2464) 
:: Gesprek auteur met H.G. Surie (Assen 8-8-2002) 
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vergelijkingg overigens niet helemaal op omdat ook affiniteit een duidelijke rol speelt in Bebs 
hofhouding.' ' 

Inn haar nieuwe vriendenkring speelt Beb de eerste viool, een positie die ze overigens 
ookk inneemt bij haar oude vrienden uit Nederlands-IndiêV Zij bepaalt het gesprek, veelal met 
hell vertellen van haar ervaringen in Nederlands-Indië en Indonesië. Maar ook door hel 
innemenn van standpunten die weinig tegenspraak dulden. Verhalen die ze lang daarvoor al te 
boekk heeft gesteld, vertelt ze met graagte aan haar kennissen. Daarentegen lijkt Bebs interesse 
voorr wat haar kennissen te vertellen hebben mager. Het is wonderlijk, welhaast 
onvoorstelbaarr hoe eenzijdig de communicatie tussen Beb en haar hofhouding verloopt, bijna 
eenn soort ban. Behalve haar dominante persoonlijkheid is de oorzaak hiervoor wellicht een 
bijnaa in letterlijke zin 'indrukmakende' gespreks- en verteltrant. Het laatste niet zozeer door 
haarr retorisch talent - daarover verschillen de opvattingen sterk - , maar door een drietal 
factoren:: de zware, donkere slem, nog verder aangezet door het zware roken, de interessante 
inhoudd van haar verhalen en Bebs theatrale presentatie (bijvoorbeeld: "Stil, ik ga nu iets over 
eenn bloedbad vertellen"3) zijn ingrediënten waarmee ze de aandacht van een gehoor 
vasthoudt.. Wellicht dat verder de uitstraling van het loutere gegeven een 'schrijfster' tot je 
kennissenn te kunnen rekenen, een rol heeft gespeeld in de acceptatie van Bebs dominantie bij 
haarr hofhouding. 

Mett deze karakterisering wordt Bebs persoonlijkheid echter onvoldoende recht 
gedaan.. Beb heeft namelijk ook erg aardige kanten. Als mensen persoonlijke tegenslag of 
problemenn hebben, toont ze haar bezorgdheid en ze is een hartelijke, gastvrije vrouw. 
Wanneerr ze mensen ontvangt, weet ze gezelligheid in haar huis te creëren. Af en toe nodigt ze 
kennissenn uit voor etentje, bij haar thuis of in een restaurant. 

Krijgtt Beb er in de loop van de zeventiger jaren kennissen bij in het Loenense, een 
aantall banden uit het verleden worden geheel of bijna doorgesneden, niet in de laatste plaats 
doorr haar altijd aanwezige kritiek op vrienden. Bebs vriendin en schrijfster Aya Zikken vraagt 
zichh tijdens een tirade van Beb op wederzijdse bekenden af: "Bestond er voor haar nog wel 
iemandd die deugde".4 Een andere goede bekende van Beb, Joop van den Berg, herinnert zich 
datt vanaf het begin van hun vriendschap in 1981 de verhouding in het teken staat van niet 
zeldenn de meest onbenullige 'perkara's',5 overigens daarna ook altijd weer bijgelegd.6 

Bekendenn met wie een breuk ontstaat zijn bijvoorbeeld Geert van Oorschot en Rob 
Nieuwenhuys.. Met de eerste naar aanleiding van een diep ingrijpende gebeurtenis in zijn 
leven,, de zelfmoord van een zoon. Naar verluidt zou Beb tegen hem opgemerkt hebben dat de 
doodd van haar zoon erger was. Een minder tactvolle en compassieloze opmerking in die 
situatiee lijkt niet mogelijk. 

Dee relatie met Nieuwenhuys moet altijd al een zekere fragiliteit hebben gehad. Hij 
toontt het vaak aan Indo-europeanen toegeschreven gedrag altijd de kool en de geit te willen 
sparen.. Beb met haar altijd expliciete standpunten en voorkeuren ergert zich "aan zijn neiging 
omm met iedereen de lieve vrede te willen bewaren". In een portret van Nieuwenhuys in Vrij 
NederlandNederland ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag wordt hij door een, niet nader bij 
naamm genoemde, bekende als volgt getypeerd: 

11 Gesprek auteur mei B, en M. Bal (Loenen a/d Vecht 23-2-2003) 
22 Gesprek auteur met H.G. Surie (Assen 8-8-2002) 

Idem m 
44 Zikken 2000, pag. 65. In die lirade wordt bijvoorbeeld ook Jacob Vredenbregt, mei wie Beb tijdens haar 
Indonesié'-reiss in 1970-1971 zulke prettige contacten heeft, "de oren gewassen". 
44 Benaming in Nederlands-Indië voor meningsverschillen die koste wat kost uitgevochten moeten worden, 
** Joop van den Berg 'In memoriam Beb Vuyk: Warme vriendschap en perkara's' Indische letteren 6 (1991), pag. 
179-181 1 
'' Zikken 2000, pag. 65 
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Hijj wil niemand kwetsen. Als ik hem een artikel toestuur, is het eerst: Ik heb 
hethet nog niet gelezen. Weet ik al: hij vindt het niks. Dus zeg ik: Zeg het nou 
gewoongewoon als je het niet goed vindt! Zegt hij: Maar we zijn toch vrienden'* Dat 
zachte,, typisch Indisch is dat.1 

Nieuwenhuyss merkt in het portret op dat Beb Vuijk regelmatig tegen hem zei, als hij geen 
partijj kon kiezen: "Doe niet zo lullig".2 Ook zijn weinig principiële opstelling ten tijde van de 
Indonesischee onafhankelijkheidsstrijd zou Beb hem nooit vergeven hebben.3 Grotere 
tegenpolenn lijken niet denkbaar: Beb met haar uitgesproken anti- en sympathieën en 
duidelijkee politieke opvattingen, Nieuwenhuys met zijn 'wenden en keren' en volstrekt 
apolitiekee houding. Niet zelden laat Beb weten hoe zij over zijn gedrag en opvattingen denkt. 
Tochh houdt ze nog lang de band met hem aan, vermoedelijk om haar hierboven gesignaleerde 
trouww aan het gezamenlijk beleefde verleden. Wanneer de breuk precies ontstaat, is niet 
bekend.. Een aanleiding voor een aanzienlijke verslechtering in de relatie moet in ieder geval 
zijnn geweest de verschijning van het boek Een beetje oorlog van Nieuwenhuys. In dit 
egodocumentt vertelt hij op nogal laconieke wijze over zijn kamptijd. Het viel allemaal wel 
mee,, is de teneur in zijn herinneringen.4 Beb is woedend. Naar haar oordeel doet hij met zijn 
opstellingg de zeer velen tekort voor wie de kamptijd een hel is geweest. Ze laat zich over hem 
ontvallen:: "Hij is net een fret, die man. Als hij zich in iets vastbijt, houdt hij zijn kiezen op 
elkaar.. Voor geen rede vatbaar [ . . . ] . Hij kan niets toegeven".5 

Bijzonderr ergerlijk vindt ze ook de identificatie van Nieuwenhuys met zijn Indische 
achtergrond.. Beb moet niets hebben van de nadruk die in een deel van de gerepatrieerde 
Nederlands-Indischee gemeenschap wordt gelegd op de bijzondere culturele en raciale 
identiteitt van Indo-europeanen. De, door de Nederlands-Indische schrijver en journalist Tjalie 
Robinsonn opgerichte, organisatie 'Tong Tong' met het gelijknamige tijdschrift is de 
spreekbuiss van deze groepering. In 1966 geeft Beb, in een bespreking van een verhaal van de 
Nederlands-Indischee schrijfster Paula Gomes, voor het eerst publiekelijk uiting over de 
mentaliteitt en sfeer in die kring. Bij haar introductie van deze schrijfster merkt ze op: "Paula 
Gomess is een Indische, in Djakarta geboren. Zonder in de Tong tong mentaliteit te vervallen, 
diee juichkreten voortbrengt over iedere Indo, die zich een pietsie onderscheidt lijkt het mij zin 
hebbenn [ . .. ] daar de aandacht op te vestigen". Even later verklaart Beb het Indische motief 
inn het door haar besproken verhaal van Gomes niet uit de "de romantische semi-racistische 
bloedmengingsmythee [ . . . ] zo dierbaar bij de Tong-tongers".6 Wanneer Beb in 1982 door 
Joopp van den Berg wordt geïnterviewd over Nieuwenhuys, in het kader van de special over 
laatstgenoemdee van het kwartaaltijdschrift De engelbewaarder, associeert ze hem in een 
bewaardd gebleven concept van het interview met de in haar ogen verwerpelijke sfeer van 
'Tongg Tong'. Wellicht om de verschillen tussen Beb en Nieuwenhuys niet te sterk te 
accentueren,, is dit deel van het vraaggesprek vervallen in de gepubliceerde versie.7 Op de 
vraagg van Van den Berg wie de echte Rob Nieuwenhuys is, antwoordt Beb in het bedoelde 

11 Elma Drayer 'Rob Nieuwenhuys tachtig jaar' Vrij  Nederland2-7'-I988 
22 Idem 
'' Gesprek auteur met P. Sutikno (Utrecht 2-10-2000) 
44 Jaren later, in 1998. bij de herdenking van de doden die vielen tijdens de Japanse bezettingstijd in Nederlands-
Indiëë herhaalt Rob Nieuwenhuys voor het oog van de tv-camera zijn bagatelliserende woorden over de Japanse 
kamptijd.. Het leidt tot woedende reacties vanuit de Nederlands-Indische gemeenschap. 
55 Zikken 2000, pag. 64 
*Bebb Vuijk 'Paula Gomes: Indische motieven, maar geen voer voor Tong-Tongers' Vrij  Nederland 5-] 1-1966 

Intervieww Beb Vuijk door Joop van den Berg De engelbewaarder 7 (25, 1982). pag. 65-73. Het bewaard 
geblevenn concept van de interviewtekst berust in hel familiearchief. Van den Berg meldl in zijn hiervoor 
aangehaaldee necrologie van Beb Vuijk dal haar wens lot het volledig herschrijven van hel interview aanleiding is 
geweestt tot hun eerste perkara. 
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conceptt met de woorden, die Nieuwenhuys zelf een jaar daarvoor heeft gesproken: 'Toch 
voell ik mij - ik zeg het met nadruk - hier in Nederland een Indische jongen. En met een 
Indischee jongen bedoel ik een jongen die uit een mengras is voortgekomen [ . . . ] . Daardoor 
krijgg ik iets gespletens en dat voel ik in mij".1 In Bebs visie komt in deze woorden van 
Nieuwenhuyss de invloed van het sterk naar bloed en bodem neigende denken van 'Tong 
Tong'' tot uitdrukking. Beb heeft een andere verklaring dan Nieuwenhuys voor de grote 
mentalee en culturele verschillen tussen Nederlander en Indo-europeaan. Niet de raciale 
afkomstt is bepalend voor het verschil, maar het type samenleving waarin men is opgegroeid. 
Dee Nederlands-Indische samenleving is, zo stelt Beb, poly-raciaal, koloniaal en feodaal 
geweest.. Dit heeft het denken en doen van de mensen, in casu Indo-europeanen bepaald, niet 
dee rasmenging. Beb toont zich met deze verklaring nog steeds aanhanger van haar, al direct na 
dee oorlog in een aantal artikelen geformuleerde, opvatting, dat de mens een product van zijn 
omstandighedenn is. Als ze zich uitspreekt over 'Tong Tong' hanteert ze dit sociologische 
mensbeeldd evenwel niet. Immers, de Indo-europeanen in Nederland benadrukken het raciaal 
enn cultureel eigene van hun groep mede vanwege de achtergestelde positie die ze in hun 
nieuwee vaderland hebben en de niet altijd even welwillende bejegening die ze van de 
Nederlanderss ondervinden. 

Aann het einde van het niet gepubliceerde concept-interview memoreert Beb de speech 
diee Nieuwenhuys heeft gehouden over hun veertigjarige vriendschap bij het etentje ter 
gelegenheidd van Femands tachtigste en Bebs vijfenzeventigste verjaardag in 1980. Tot Bebs 
ergerniss staat hij hierin vooral stil bij zijn jonge jaren in de kolonie en niet bij zijn gehele, met 
hett ontstaan van Indonesië verbonden, leven. In contacten met haar andere, vooral 
Indonesische,, vrienden deelt Beb wel dat hele gemeenschappelijke verleden. Nieuwenhuys 
krijgt,, zoals ze opmerkt in de laatste zin, "voor ons tragische trekken. Hij schrijft en praat veel 
overr zijn jeugd en de invloed van zijn Javaanse lijfbaboe en zijn half Javaanse moeder. Maar 
watt hij daarvan overbrengt is alleen maar de hocus-pocus-kant [. . . ]". 

Nieuwenhuyss staat in de hang naar zijn jeugd in Nederlands-Indie niet alleen. In brede 
Indo-europesee kringen wordt het door Beb verfoeide heimwee naar het verleden in 
Nederlands-Indiëë gekoesterd. Over de door de VARA uitgezonden Late Lien-show met 
Wietekee van Dort, waarin het stereotype Indo-europese milieu wordt geschilderd, sneert ze: 
"Diee hele walgelijke troep. Racistisch en rechts als de pest waren ze. Ik begrijp niet dat de 
VARAA zulke mensen een programma geeft. Ik maak me daar zo kwaad over". Met haar 
opvattingenn maakt Beb zich niet populair in de Nederlands-Indische gemeenschap, die toch al 
argwanendd staat ten opzichte van Beb vanwege haar keuze voor het Indonesisch 
staatsburgerschap.. Beb zelf beseft ook haar geringe populariteit in Indo-europese kringen. In 
eenn interview uit 1985 merkt ze op dat het Indische publiek haar verfoeit en geeft ook aan 
waarom: : 

Ikk ben een landverrader. Ik ben immers Indonesiër geworden. En zij zijn, wat 
dee Duitsers noemen 'die Heimatsvertriebenen'. Zo voelen de Indo's zich. En 
wijj voelen ons helemaal geen Heimatsvertriebenen. En ik heb de reputatie dat 
ikk een blankenhater ben. Dat ben ik helemaal niet. Ik voel me hier best in 
Nederland.. Ik ben hier geboren en opgevoed. Ik ben van Indonesische 
bloedmenging,, maar dat zit niet in je bloedmenging. Mijn cultuur is de 

11 Concept (ongedateerd) van Interview Beb Vuijk door Joop van den Berg De engelbewaarder 7 (25, 1982), pag. 
65-73,, familiearchief 
:: Concept (ongedateerd) van Interview Beb Vuijk door Joop van den Berg 'Beb Vuyk over Rob Nieuwenhuys en 
Oriëntatie'' De engelbewaarder 7 (25, 1982), pag. 65-73, familiearchief 
55 Interview Beb Vuijk door Ineke Jungschlegel De volkskrant 25-4-1981 
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Nederlandsee cultuur, de westerse cultuur waarin ik ben opgevoed. Maar 
tegelijkk ken ik Indonesië, dat ken ik door mijn leven.1 

Eindd jaren zeventig, begin jaren tachtig moet de relatie tussen Beb en Rob Nieuwenhuys sterk 
zijnn bekoeld. Daarna volgt een definitieve breuk. In 1988, wanneer het eerder genoemde 
portrett van de tachtigjarige Nieuwenhuys in Vrij  Nederland verschijnt, wordt vermeld dat ze 
sindss enige jaren gebrouilleerd zijn. Die situatie bestaat nog steeds in dat jaar. Nieuwenhuys 
will wel vrede sluiten, Beb niet.2 Beb wil echter ook geen onaangename dingen over hem 
zeggen.. Ze prijst hem zelfs uitbundig voor zijn standaardwerk Oost-Indische spiegel over de 
Indisch-Nederlandsee literatuur, wel met de kritische toevoeging dat hij daarin vrouwen heeft 
opgenomenn die vanuit literair oogpunt niets voorstellen, "alleen omdat het Indische meisjes 
zijn".33 Toch worden ze enige tijd later op een begrafenis van een wederzijdse vriend, door 
toedoenn van Bernard van Tijn, met elkaar verzoend, maar van Bebs kant gebeurt dat niet van 
harte.. Eigenlijk komt het nooit meer goed tussen de twee. Beb krijgt daarna nog een keer 
bijnaa een appelflauwte van kwaadheid als Rob Nieuwenhuys zich tegen de achtergrond van 
eenn aantal Javaanse wajangpoppen laat fotograferen om daarmee te getuigen van zijn 
Indonesischee roots, reden voor Beb om hem (weer) een tijdje niet te willen zien. 

Mett haar Indonesische bekenden en vrienden blijven de contacten onverflauwd 
bestaan.. Wanneer deze Nederland visiteren, komen ze Beb en Fernand opzoeken. In de jaren 
zeventigg ontvangt ze onder meer Mochtar Lubis en Saubario. Ook verschillende kinderen van 
haarr overleden vriend, Abdoel Karim Pringodigdo, zijn te gast bij Beb. Op de foto's van de 
ontmoetingenn is altijd een blije Beb te zien.5 De indruk bestaat dat Bebs contacten met 
Indonesischee vrienden niet aan erosie onderhevig zijn geweest. Het heeft er alle schijn van dat 
zee met hen veel minder conflicten heeft gehad dan met haar Nederlandse vriendenkring. Toch 
moett ze zich bij haar Indonesische bekenden, ook toen ze nog in Indonesië woonde, vaak 
evenn conflictueus hebben opgesteld. Onduidelijk blijft waarom dat niet tot dezelfde ruzies als 
mett haar Nederlandse vrienden heeft geleid. Is Beb bij deze Indonesiërs veel meer een 
'autoriteit',, bovendien voorzien met het aureool van westerlinge? Bestaat bij Indonesiërs 
eerderr de neiging iemands nukken en grillen, zeker die van een autoriteit, te accepteren? Naar 
hett oordeel van haar schoondochter past Bebs persoonlijkheid eigenlijk niet in de 
Indonesischee cultuur en omgangsvormen, ze is 'kasar' (grof). Maar tegelijk is ze ook heel 
hartelijk.. Bebs persoonlijkheid heeft volgens haar schoondochter een grove én hartelijke 
kant.66 Heeft Beb dat gespletene in zichzelf onderkend? Het heeft er wel de schijn van. Op een 
leegg blad uit een bewaard gebleven agenda, dezelfde als die waarin haar borstkanker wordt 
vermeld,, staat een uitgebreide omschrijving van schizofrenie.7 Heeft Beb bij het lezen van een 
krantt of het luisteren naar de radio iets vernomen over deze persoonlijkheidsstoornis en dit als 
persoonlijkee overweging voor zichzelf opgeschreven? 

11 Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman De nieuwe gazet 7-2-1985 
22 Ook voor die tijd probeert Nieuwenhuys de verstandhouding goed te houden, In het familiearchief berust een 
niett gedateerd briefje van hem aan Beb, naar aanleiding van zijn opmerking over de deelname van Beb aan de 
redactiee van Oriëntatie. In het verleden, zo blijkt uit het briefje, heeft hij over deze kwestie wat verzwegen 
tegenoverr Beb. Dat komt uit in het eerder vermelde nummer van De engelbewaarder. Beb wordt kwaad, waarop 
Nieuwenhuyss schrijft: "Ik wilde je ontzien, ik wilde je noch irriteren noch onaangenaam zijn [ . . . ] . Ik heb niets 
verteldd juist omdat ik je als een van mijn beste vrienden niet onaangenaam wilde zijn". 
'' Elma Drayer 'Rob Nieuwenhuys tachtig jaar* Vrij  Nederland 2-7-1988 
44 Telefonisch gesprek auteur met W. Lekkerkerker (Loenen a'd Vecht 6-4-2002) 
** Fotoalbum Beb Vuijk 1970-1985, familiearchief 
** Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 27-3-2002) 
11 Agenda Beb Vuijk 1968. ON (doos 2465) 
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Dee aandacht voor haar als kookprinscs blijft door de jaren onveranderd. Op 21 januari 1979 
opentt ze het Indonesische restaurant Nusantara. Deze eetgelegenheid blijft ze daarna met 
enigee regelmaat bezoeken, ook met door haar uitgenodigde gasten. Op 18 oktober van dat jaar 
krijgtt ze van haar uitgever in restaurant Hilda aan de Wagenweg in Haarlem een verguld 
GrootGroot Indonesisch kookboek aangeboden ter gelegenheid van het honderdduizendste 
verkochtee exemplaar. Gelijktijdig houdt ze het Indonesisch menu kookboek ten doop. Speciale 
gastt is de cultureel attaché Hardjasumantri van de ambassade. Tijdens de bijeenkomst worden 
Bebb en Fernand uitgenodigd voor een speciale Indonesische avond ruim twee en een halve 
weekk later op 5 november, waarop Beb eregast zal zijn en de avond zal presideren." In die tijd 
iss ze ook weer aanwezig in het restaurant aan de Van Baerlestraat te Amsterdam, waar in 
19733 haar kookbijbel is gepresenteerd. 

Tochh wordt het leven er voor Beb niet plezieriger op. Naast haar slechte ogen heeft ze 
pijnlijkee artritis in nek en rug. Ook haar handen worden door deze ziekte aangetast, zoals 
blijktt uit haar beverige handschrift in de laatste levensjaren. Door beide kwalen komt ze 
nauwelijkss meer aan schrijven toe, hoewel ze nog wel het plan heeft een aantal verhalen over 
haarr kampjaren te publiceren.3 Ook foto's tonen een ouder wordende Beb, vaak met een stok. 
Vanwegee haar slechter wordende gezondheid krijgt ze eind jaren zeventig hulp van de 
thuiszorg.. Maar het botert niet russen Beb en de verschillende hulpverleners die over de vloer 
komen.. Over en weer vinden de partijen dat er teveel wordt bedisseld door de ander. Het is 
voorr Beb aanleiding in de supermarkt een advertentie voor een particuliere hulp op te hangen, 
diee leidt tot een reactie van Wilma Lekkerkerker uit Loenen. Zij wordt de hulp die Beb met 
raadd en daad de rest van haar leven bijstaat. In het begin bestaan er enige strubbelingen tussen 
beidee vrouwen, maar nadat Wilma kenbaar heeft gemaakt dat er een grens is aan Bebs 
eigenzinnigheidd en autoriteit, groeit er een vertrouwensband tussen beide vrouwen. 
Aanvankelijkk verricht Wilma voornamelijk huishoudelijk werk. Na enige jaren doet ze, 
behalvee Bebs persoonlijke verzorging, ook en vooral financieel-administratieve 
werkzaamheden,, zoals het regelen van bankzaken en het plegen van telefoontjes. Voor het 
ruwee huishoudelijke werk komt dan weer een andere hulp. Wilma wordt Bebs steun en 
toeverlaat,, haar vertrouwelinge. Naar het oordeel van Bebs schoondochter wordt ze 
onmisbaar;; zonder Wilma zou Beb "nergens zijn geweest".5 Ook in emotioneel opzicht 
ontstaatt er een hechte band. 

DeDe laatste maal Indonesië 

Inn 1981 besluiten de De Willigens nogmaals naar Indonesië te gaan. Niet uit nostalgie maar 
om,, zoals Beb in haar verslag van het bezoek in het in 1983 verschenen boek Reis naar het 
vaderlandvaderland 'm de verte meedeelt, "onze oude wat pijnlijke botten aan de zon te verwarmen".6 

Dezee opmerking komt wat merkwaardig over omdat ze, zoals in het begin van dit hoofdstuk is 
gememoreerd,, in 1974 afziet van een bezoek aan Indonesië vanwege de te grote belasting van 
hett klimaat. Beb noemt in Reis naar hei vaderland in de verte, waarvan eerder een acht 
afleveringenn tellende voorpublicatie in Trouw is verschenen,7 nog een andere reden om 

11 Fotoalbum Beb Vuijk 1970-1985, familiearchief. Niet bekend is in welke plaats het restaurant zich bevindt. 
"" Udo J. Buys 'Beb Vuyk eregaste op Indische avond' Haarlems dagblad 19-10-1979 

Intervieww Beb Vuijk door Hans SlemsdorfTZ)? Gelderlander 22-8-1981 
44 Het hierna volgende is in belangrijke mate gebaseerd op hel Telefonische gesprek auteur met Wilma 
Lekkerkerkerr (Loenen a/d Vecht 6-4 en 22-4-2002) 
"" Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Wrjlligen-Riekerk (Nuenen 5-3-2002) 
"Bebb Vuijk 1986. pag. 5 
'' Beb Vuijk 'Terug naar het vaderland in de vene' Trouv, 26-8, 28-8. 2-9. 4-9. 10-9. 11-9, 16-9 en 18-9-1982. De 
achtt afleveringen komen overeen met de eerste acht hoofdstukken in hel boek. Aan het boek zijn nog een 
negendee en tiende hoofdstuk toegevoegd, die niet zijn (voorgepubliceerd. De titel Terug naar het vaderland in 
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Indonesiëë te bezoeken: het voor de laatste maal opzoeken van oude vrienden met wie zo veel 
lieff en leed is gedeeld. Die behoefte moet echter vooral bij Fernand hebben geleefd, want in 
eenn later interview meldt ze dat de reis niet op haar initiatief heeft plaatsgevonden. Zij heeft 
tijdenss het bezoek van eind 1970 begin 1971 al afscheid genomen van het haar zo dierbare 
Indonesië.. Het is Fernand, zo merkt ze in hel interview op, die nog eenmaal naar zijn land en 
geboortegrondd wil.' Bebs opmerking over de oude botten van haar en Fernand is niet ver 
bezijdenn de waarheid. Het fotoalbum dat ze heeft samengesteld over deze Indonesiëreis toont 
hoee Beb op Schiphol in een wagentje wordt voortgeduwd. Uit haar reisverslag blijkt verder 
datt ze inmiddels een operatie voor staar heeft ondergaan en dat Fernand na de reis dezelfde 
ingreepp te wachten staat.2 

Voordatt Beb naar Indonesië vertrekt doet ze nog van zich spreken door ingezonden 
reactiee van 29 oktober 1981 in De volkskrant op een artikel van Pramoedya Ananta Toer in 
dezelfdee krant van 9 oktober. De laatste is in 1979 na veertien jaar gevangenschap, waarvan 
dee laatste tien jaar op Boeroe, door het Suharto-bewind vrijgelaten. In die veertien jaar heeft 
hijj zijn gezin nooit gezien. Bij zijn gevangenneming op 13 oktober 1965 is de kolossale 
bibliotheekk van Toer, onder meer bedoeld voor het samenstellen van een encyclopedie, 
verbrand.33 Zijn, tijdens het verblijf op Boeroe geschreven, boeken Aarde der mensen en Kind 
vanvan alle volken worden in 1981 onder Suharto verboden. In zijn artikel in De volkskrant doet 
Toerr zijn beklag over wat hem is aangedaan. Tevens gaat hij gedetailleerd in op zijn arrestatie 
enn gevangenneming onder Sukarno in 1960. 

Bebb opent haar reactie met de opmerking dat ze altijd veel bewondering heeft gehad 
voorr de korte verhalen van Toer, maar dan wel van voor de tijd dat hij lid is van de 
communistischee kunstenaarsorganisatie LEKRA. Daarna volgt er een reeks van verwijten en 
beschuldigingenn aan zijn adres, te beginnen met diens zwijgen over de vele duizenden 
opposantenn die door Sukarno zijn vastgezet. Vervolgens attaqueert ze hem op zijn uitspraak 
geenn voorstander te zijn van staatsbemoeienis in het maatschappelijk en culturele leven. Dat is 
volgenss haar een opvatting die moeilijk denkbaar is bij een lid van een organisatie die 
proclameertt dat kunst een politieke opdracht heeft te vervullen. In Bebs ogen heeft deze onder 
Sukarnoo geleidelijk zeer machtig geworden kunstenaarsbond eind jaren vijftig een zeer 
kwalijkee rol gespeeld door zijn intolerantie ten opzichte van de eigen leden, maar vooral 
'bourgeoiss schrijvers'. Ze herinnert zich dat op de door Takdir Alishabana in zijn buitenhuis 
gehoudenn literaire dagen sommige schrijvers van de LEKRA na 1955 niet meer durven te 
verschijnenn uit angst voor repercussies van hun bond.4 Toer, zo luidt Bebs beschuldiging, 
neemtt als lid en voorzitter van de sectie literatuur van de LEKRA deel aan de verkettering van 
dee burgerlijke schrijvers. Het meest kwalijk noemt Beb Toers houding tijdens en na de 
publicatiee eind '63 van het zogenaamde Culturele manifest MANIKEBU, waarin door aan 
universiteitenn verbonden letterkundigen en schrijvers gepleit wordt voor een open en 
humanistischee beoefening van literatuur. Met steun van Sukarno opent de LEKRA een 
heksenjachtt op de ondertekenaars van het manifest. Ze worden ontslagen uit hun functies en 
geïntimideerdd door een knokploeg. De musicoloog Bernard IJzerdraat wordt bewusteloos 
geslagenn en in een open riool gegooid, de schrijver Trisno Sumardjo zelfs vermoord. Beb 
beschuldigtt Toer niet van feitelijke deelname aan deze terreur, maar beschouwt hem als 
voorzitterr wel medeverantwoordelijk, Toers verweer in een interview ten tijde van zijn 

dede verte heeft Beb waarschijnlijk ontleend aan de biografische roman Vaderland in de verte van Annie Romein-
Verschoor.. Dit boek gaat over de gevangenschap en de ballingschap van de rechtsgeleerde Hugo de Groot. 
11 Radio-nterview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 en Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman De 
nieuwenieuwe gazel 7-2-1985 
22 Beb Vuijk 19867pag. 45 
'' Phil Kalpana en Eliis Elburg 'Gesprekken met Pramoedya Ananta Toer' Bzzllet'mn 10 (88, 1981), pag. 34-39) 
"" Zie ook hoofdstuk 'Een druk niet-literair bestaan1 
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gevangenschapp op Boeroe, dat hij niet op de hoogte was van deze activiteiten of onmachtig 
wass deze te stoppen, neemt Beb niet serieus. Hij had zich in ieder geval moeten distantiëren, 
zelfss wanneer dit verkettering en een sociaal isolement tot gevolg zou hebben gehad. In haar 
eigenn polemische stijl: 

Toenn en nu, in vrijwel alle hier te lande gepubliceerde interviews beroep je je 
opp je onmacht. Pram, de onmachtige blijft altijd één middel: zich openlijk 
distantiëren.. Ik ken tientallen schrijvers en intellectuelen, respectabele 
Nederlanders,, die lid van de Communistische Partij geworden er achter 
kwamenn hoe het communisme in de praktijk functioneerde en uittraden of om 
hunn afwijkende meningen door de partij werden geroyeerd. Gevolg: een sociaal 
vacuümm en lastercampagnes in de partij kranten. Alram jij trad niet af. 

Bebb eindigt haar artikel met de opmerking dat ze al tien jaar op de hoogte is van Toers 
houding,, voornamelijk door haar bezoek aan Indonesië in 1970-1971. Ze heeft er altijd over 
gezwegenn omdat hij zich niet in het openbaar kon verdedigen. Nu hij zelfde publiciteit heeft 
gezocht,, wil ze met een ingezonden brief haar verwondering erover uitspreken dat "iemand 
diee de democratische waarden bestreed en verkrachtte, nu een beroep op diezelfde waarden 
durftt te doen".2 

Eenn paar manden later wordt in een anoniem artikel in Vrij  Nederland nog eens 
ingegaann op de discussie rondom Toer, waarin zich inmiddels ook de journalist Kousbroek 
heeftt gemengd.3 De schrijver, die zich hierbij baseert op het in 1978 verschenen boek The 
IndonesianIndonesian tragedy van B. May, stelt dat Kousbroek en Beb de strijd tussen LEKRA en 
humanistischee schrijvers te simpel voorstellen. Naar zijn oordeel gaan de laatsten voorbij aan 
dee ingewikkelde Indonesische politieke constellatie, waarin achter de schermen steeds 
ondoorzichtigee en wisselende coalities en machtsconfiguraties ontstaan. In het ondoorzichtige 
spell om de politieke macht is niet alleen de LEKRA een werktuig geweest, maar de 
MANIKEBUU evenzeer. Met de laatste organisatie bedrijft het leger een politiek spel. Met al 
haarr zichzelf toegedachte deskundigheid heeft Beb, in afwijking van andere Indonesië-
watchers,, in haar artikelen nooit gewezen op het zeer ondoorzichtige en complexe politieke 
systeemm van het land, waarin, behalve ideologische tegenstellingen, zakelijke en persoonlijke 
belangenverstrengelingg minstens een even belangrijke rol spelen. De auteur van het artikel in 
VrijVrij  Nederland geeft en passant ook nog wat aanvullingen en correcties op de door Beb 
verstrektee informatie. De door haar, om zijn apolitieke en sociaal bewogen opstelling, zo hoog 
geprezenn MANIKEBU-schrijver Sastrowardojo heeft nu een zeer hoge positie op de politiek 
gecontroleerdee staatsuitgeverij. Hij maakt bovendien zijn voormalige vriend en dichter 
Rendra,, die onder Sukarno én Suharto heeft vastgezeten, openlijk belachelijk. Bebs suggestie 
datt Toer medeverantwoordelijk is voor de dood van de schrijver Sumardjo komt in een ander 
daglichtt te staan wanneer de onbekende auteur opmerkt dat deze overleden is in 1969, vier 
jaarr na de gevangenneming van Toer. Volgens een voormalige LEKRA-schrijver is hij ook 
niett vermoord, maar overleden aan een hartaanval. 

Toer,, die over zijn detentiejaren op Boeroe eind jaren tachtig een boek publiceert, in 
hett Nederlands in 1990 verschenen onder de titel Lied van een stomme: Gevangene op Burn, 

11 Beb Vuijk 'Organisatie rond Toer niet vrij van schuld' De volkskrant 29-10-1981 
22 Idem 
33 Vrij  Nederland 30-1-1982. In NRC handelsblad van 26-10-1981 trekt Kousbroek de discussie in een breder 
vlak.. Hij verwijl bijvoorbeeld de schrijver Harry Mulisch en de al eerder genoemde Wertheim om het hardst te 
protesterenn tegen de verbranding van Toers boeken, maar te zwijgen over de vervolging van schrijvers in China 
(Wenheim)) en Cuba (Mulisch). 
44 Zijn beschrijving van de omstandigheden in de kampen op Boeroe wijkt, zacht uitgedrukt, nogal af van de 
voorstellingg die Beb ervan geeft in haar eerder behandelde verslag van haar bezoek in 1970-1971. Veelmeer 
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heeftt niet gereageerd op Bebs ingezonden brief. Wel gaat hij in het boek en in een gesprek 
mett de later nog ten tonele te voeren Kees Snoek in op de LEKRA en zijn rol hierbinnen. 
Zekerr voor een buitenstaander van de Indonesische wijze van uiten en argumenteren komen 
zijnn opmerkingen nogal verhullend en relativerend, om niet te zeggen bagatelliserend, over. 

Hett ligt buiten het bestek van de biografie nader in te gaan op deze materie, waarover 
bovendienn onvoldoende kennis en onderzoek bestaat. Wellicht is Teeuw in zijn boek 
PramoedyaPramoedya Ananta Toer: De verbeelding van Indonesië het meest treffend in de 
karakteriseringg van Toers politieke opstelling en verleden: 

Datt hij door het verbale geweld, waarvan hij zich met zijn scherpe én 
gezaghebbendee pen bediende, in die periode [begin jaren zestig] zeer 
invloedrijkk geweest is, staat vast. Dat hij ook gebruikt en misbruikt is of zich 
heeftt laten gebruiken, staat voor mij ook buiten kijf, zoals ik er ook van 
overtuigdd ben dat wat hem vroeger en later door Nederlanders en mede-
Indonesiërss is aangedaan in afschuwelijkheid vele malen overtreft wat anderen 
doorr zijn toedoen hebben moeten ondergaan." 

Voorafgaandd aan het vertrek naar Indonesië wacht Beb en Fernand een bijzondere verassing-
Tijdenss een feestje in de woning van Annet Blauenraat worden ze uitgeluid door hun 
Loenensee vrienden. Deze hebben een soort liber amoricum samengesteld, getiteld 'Verzameld 
werkk voor Beb en Boet', waarin ieder lid van de hofhouding iets schrijft, dicht, plakt of 
tekent.33 Het huis van de De Wiligens wordt gedurende hun verblijf verhuurd aan een 
advocaat,, op één voorwaarde. Hij moet Wilma Lekkerkerker in dienst nemen, respectievelijk 
doorbetalen,, opdat Wilma "geen gelegenheid zou krijgen een andere baan te zoeken". 

Overr Bebs tweede Indonesiëreis is, behoudens haar eigen reisverslag en het bewaard 
geblevenn fotoalbum, relatief weinig bekend. Precieze gegevens over vertrek uit en aankomst 
inn Nederland en in Indonesië ontbreken, alsmede data over haar verblijf op verschillende 
plaatsenn in Indonesië. Wel kan uit haar verslag worden opgemaakt dat het vertrek half 
novemberr 1981 plaatsvindt.5 Daarnaast is er nog lange brief van haar aan Joop van den Berg 
uitt Jakarta.6 Daaruit blijkt dat zich bij aankomst in de Indonesische hoofdstad een zelfde soort 
patroonn aan sociale contacten ontwikkelt als tijdens haar eerste bezoek. Ze wordt zeer 
hartelijkk ontvangen door haar Indonesische vrienden, voorop Mochtar Lubis die de tweede 
dagg al een etentje ter gelegenheid van haar komst organiseert. Ook heeft ze contacten met het 

komtt zijn schets overeen met die van Emst Utrecht. Vanwege onvoldoende voedsel is sprake van structurele 
ondervoeding,, met als gevolg een bij vrijwel alle gevangenen optredende zwakke lichamelijke conditie en 
gezondheidstoestand.. Dit resulteert in nogal wat slachtoffers aan bekende tropische ziekten als malaria, 
hongeroedeemm etc. Lijkt van structurele mishandeling geen sprake, wel wordt incidenteel door bewakers geweld 
gebruikt.. Ernstiger is de voortdurende uitbuiting van gevangenen door bewakers en kamppersoneel. Beb Vuijk, 
diee in haar verslag zo graag een parallel trekt met haar eigen kampervaring én met haar kennis van de 
Indonesischee verhoudingen, oppert nergens de mogelijkheid dat een dergelijke misstand zich in de kampen zou 
kunnenn voordoen. 
11 Zie achtereenvolgens Toer 1990, pag. 120-121 en Den Boef en Snoek 1992, pag. 48. In het gesprek met Snoek 
gaatt Toer ook in meer algemene zin in op zijn politieke opvattingen respectievelijk zijn houding ten opzichte van 
hett communisme en de invloed hiervan op zijn literaire werk. Zijn opmerkingen hieromtrent zijn moeilijk 
eenduidigg te interpreteren (zie Den Boef en Snoek 1992, pag. 46-48). Uit zijn boek Lied van een stomme: 
GevangeneGevangene op Bum blijkt tevens dat hij weinig op heeft met Beb Vuijks politieke vrienden Sjahrir en Mochtar 
Lubis. . 
:: Teeuw 1993, pag. 41 
33 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willi gen-Riekerk (Nuenen 8-5-2002) en Fotoalbum Beb Vuijk 
Indonesiëreiss 1981-1982. familiearchief. Het liber amoricum bevindt zich eveneens in het familiearchief. 
JJ Telefonisch gesprek auteur met W. Lekkerkerker (Loenen a'd Vecht 22-4-2002) 
55 Beb Vuijk 1986. pag. 25 
bb Brief Beb Vuijk aan J. van den Berg (Jakarta 11-12-1981), ON (doos 2466) 
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ambassadepersoneel.. De ambassadeur zelf loopt ze mis vanwege diens verblijf in het 
buitenland.. Wel hoort ze van Lubis dat de vertegenwoordiger van de Nederlandse regering 
bijzonderr ingenomen is met haar ingezonden stuk over Toer, "omdat er eindelijk in Holland 
tegenwindd tegen de Wertheim es roddel werd gegeven".1 Van een bevriende 
ontwikkelingsdeskundigee hoort Beb dat ze volgens de culturele attaché van de ambassade 
doorr haar artikel een omstreden figuur in Indonesië" is geworden. Beb zoekt de oorzaak bij 
iemandd die ze tien jaar daarvoor bij haar bezoek de mantel heeft uitgeveegd: Resink. 
Ondankss "de manipulaties, intimidaties en intriges die Resink hanteert" neemt ze de volgende 
dagg diens "Judaskus [ . . . ] beminnelijk in ontvangst".3 De rest van Bebs brief is ruim twee 
pagina'ss gevuld met de letterlijke weergave van het gesprek dat zich tussen haar en Resink, 
naarr het schijnt een goede bekende van Toer, op uiterst 'vriendelijke wijze' ontspint. De 
kwestiee Toer is voor Resink aanleiding Beb het een en ander voor de voeten te gooien. Hij 
beweertt dat ze in de ogen van Indonesische intellectuelen door het vertrek in 1958 een 
verraadsterr is geworden, een opvatting die bij hen verder is gestaafd door het in de De 
telegraaftelegraaf verschenen (onjuiste) bericht over haar nationalisatie tot Nederlandse. Als we Beb 
moetenn geloven, reageert hij op haar vragen tot nadere onderbouwing en tegenwerpingen 
besmuikt,, ontwijkend en ongeloofwaardig. De toon in de briefen de zo uitgebreide weergave 
vann het gesprek doen evenwel ook de vraag rijzen of niet een vlekje op Bebs blazoen in 
Indonesiëë bestaat of is gekomen. In ieder geval blijkt dat kritiek op 'Bebs Indonesische 
zelfbeeld** bij haar hevige emoties oproept. 

Bebss reisreportage begint met een soortgelijke passage als in het reisverslag van haar 
bezoekk in 1970-1971: de Nederlandse journalistiek blijft in gebreke blijft bij het weergeven 
vann een juist beeld van het huidige Suharto-regime. De lezer hoeft eigenlijk niet te gissen over 
wiee dat wel kan.4 Haar deskundigheid adstrueert ze met het memoreren van haar verleden in 
dee koloniale tijd en onder Sukarno, alsmede door het vermelden van haar bezoek aan 
Indonesiëë tien jaar daarvoor als Suharto vier jaar aan het bewind is. Op basis van deze, niet 
miss te verstane, ervaring, stelt ze een vergelijking in het vooruitzicht van de huidige situatie 
mett die in eerdere perioden. 

Dee vergelijkende analyse begint met Jakarta. De stad is sinds haar bezoek in 1970-
19711 nog moderner, de skyline van de gebouwen nog hoger geworden. De betja's in de 
binnenstadd zijn allemaal gemotoriseerd, onder gelijktijdige verbanning van de oude fietstaxi's 
naarr de buitenwijken. Menteng, de wijk waarin de De Willïgens na de oorlog altijd hebben 
gewoond,, heeft zijn open, groene en gezellige karakter verloren en is een halve vesting 
geworden.. Vanwege de onveiligheid zijn de hekjes en struiken die vroeger de afscheiding 
tussenn de tuinen vormen, vervangen door hoge omheiningen van bamboe, die Beb weer eens 
doenn denken aan haar kamptijd. De hekken bieden vanwege hun constructie en stevigheid 
louterr symbolische veiligheid, maar in Indonesië, zo merkt Beb op, "is men geneigd genoegen 
tee nemen met het symbool alleen, zonder fundamenten in de werkelijkheid"/ Beb kan zich 
maarr moeilijk verplaatsen in het gevoel van onveiligheid, dat de bewoner van de metropool 
Jakartaa ervaart. Die verschilt volgens haar bovendien niet zoveel van die in Nederland, 
waarbijj ze als voorbeeld de tasjesdieven en zakkenrollers op Hoog Catharijne noemt. Ze 
constateertt dat alleen de huizen in de buitenwijken van Jakarta, waarnaar vele rijken vanuit 

'' Brief Beb Vuijk aan J, van den Berg (Jakarta lt-12-1981), ON (doos 2466) 
:: Zie hoofdstuk 'Indonesië revisited' 
•• Brief Beb Vuijk aan J. van den Berg (Jakarta 11-12-1981), ON (doos 2466) 
'' Een paar jaar eerder laat ze ook een keer blijken zichzelf als dé deskundige len aanzien van Indonesië te 
beschouwen.. Wanneer ze aan de hoofdredacteur Max den Rooy van het literaire tijdschrift Hollands diep haar 
recensiee van Heyboers boek Klamboes, klewangs. klapperbomen toezendt, merkt ze op dat de bespreking langer 
iss uitgevallen dan de bedoeling was vanwege "de geringe kennis van zelfs ontwikkelde Nederlanders over 
Nederlands-Indie"" (Brief Beb Vuijk aan M. den Rooy (Loenen a'd Vecht 28-2-1977)). 
-- Beb Vuijk 1986, pag. 12 
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Mentengg zijn verhuisd, werkelijk beveiligd zijn. Daar heeft de elite onder Suharto zich 
verschanstt achter hoge stenen muren met aan de bovenkant prikkeldraad of glasscherven, en 
niett zelden ook bewakers aan de poort. Ook andere aspecten van het grotestadsleven laat Beb 
dee revue passeren. Vergeleken met tien jaar geleden functioneren de water- en 
elektriciteitsvoorzieningg alsmede het telefoonnet voortreffelijk. Alleen de vuilnisophaal 
gebeurtt nog allerbelabberdst, maar als straatbewoners de ophalers wat toestoppen wordt het 
probleemm opgelost. De censuur, onder Sukarno misschien wel de grootste doom in Bebs oog, 
wordtt afgedaan met vier zinnen; volstaan wordt met de vermelding dat onder intellectuelen 
grotee verbittering bestaat over de in kranten uitgewiste passages. Tenslotte signaleert Beb in 
Jakartaa de grote, nog steeds toenemende Japanse invloed op het economisch en 
maatschappelijkk leven. 

Halff december vertrekken de De Willigens naar Boeroe. Beb heeft eigenlijk weinig 
animoo om te gaan vanwege de informatie die ze over het eiland heeft ontvangen van Johannes 
Limbaa ('Nanni'), de zoon van Heintje. Hij schrijft elk jaar met Kerstmis een ontroerende brief 
waarinn het wel en wee van de uitgebreide familieclan wordt beschreven en zijn genegenheid 
tott uitdrukking komt voor Beb en Fernand, Hans en kleinkinderen. De laatste brief van Nanni 
iss evenwel veel uitgebreider dan doorgaans, omdat hij daarin vertelt over de grote 
veranderingenn die hebben plaatsgevonden op het eiland. Zo zijn de politieke gevangenen 
vrijgelatenn en is hun plaats ingenomen door vrijwillige transmigranten. Namlea is 
volgebouwdd en het eiland ondergaat een snelle modernisering door onder meer de aanleg van 
autowegen.. De woning van Nanni, het vroegere gastenverblijf van 'het laatste huis van de 
wereld',, is ook van een moderner uiterlijk voorzien. Wanneer Beb deze laatste brief leest, wil 
zee aanvankelijk niet terug naar de plaats waaraan ze zulke dierbare herinneringen heeft, maar 
Fernandd wil graag en Beb moet 'noodgedwongen' zijn gezelschap houden. 

Vanaff de aanvang van de reis naar de Molukken is Bebs reisverslag voortdurend een 
mengelingg van heden en verleden. Veel wat de lezer al weet over Bebs vroegere leven komt 
terug:: de bootreis naar Boeroe met de KPM, het familieleven op de Molukken met de sterke 
onderlingee sociale en economische verplichtingen van de leden ten opzichte van elkaar, haar 
verblijff in het militaire hospitaal op Ambon tijdens de geboorte en ziekte van Hans en 
benauwendee sociale leven van de koloniale gemeenschap aldaar etc. Ze staat echter ook 
uitvoerigg stil bij de vliegreis vol ongemak en rompslomp vanuit Jakarta via Bali naar Ambon. 
Tott grote verrassing van Beb en Fernand worden ze op het vliegveld afgehaald door Nanni, 
bijj wie ze op Boeroe ook zullen logeren. 

Bebb en Fernand kunnen niet direct doorreizen naar laatstgenoemd eiland omdat ze 
vergetenn zijn een kaartje te kopen voor de aansluitende vliegverbinding. Tijdens hun 
oponthoudd van een week in Ambon ziet ze de haar somber stemmende veranderingen die de 
modernee tijd hier teweeg heeft gebracht. Haar eerste ergernis geldt de overal aanwezige herrie 
enn het nooit ophoudende verkeerslawaai. Wat Beb in het bijzonder stoort, is de uit elke winkel 
luidd schallende popmuziek. De tijd dat in de binnenstad af en toe een bamboefluit of gamelan 
konn worden gehoord, is voorbij, zo verzucht Beb. Ze constateert dat de specifieke Ambonese 
cultuurr aan het verdwijnen is omdat de levenswijze op Java de maatstaf is geworden. Dat 
blijktt onder meer uit het door vrijwel elke Molukker gedragen Javaanse batikhemd en het 
gemeengoedd worden van een Javaans type bankstel in Molukse huishoudens. Batikhemden en 
bankstellenn symboliseren de groeiende eenheid van Indonesië, aldus Beb. Zoals overal op de 
wereldd rebelleren jongeren tegen de ouderwetse opvattingen van hun ouders en klagen 

Heii lijkt erop dat Beb, al of niet te goeder trouw, de werkelijkheid ietsje verdraait. Nanni's brief zou moeten 
daterenn van november of december 1980. Er is evenwel in het familiearchief een brief van Nanni van 22-10-
1979,, waarin deze informatie (ook) wordt verstrekt. Nanni spreekt Beb en Fernand in de brief nog steeds aan met 
hunn oude namen 'sinjo' en 'nonni'. Ook uit de wijze waarop hij over Bebs zoon Hans en zijn kinderen praat 
getuigtt van de grote sociale afstand tussen hem en de De Willigens. 
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ouderenn over de gemakzucht van hun kinderen. Eén van de afwijkende voorkeuren van de 
jongerenn heeft Bebs nadrukkelijke goedkeuring, het onderling huwen van christelijke en 
islamitischee jongens en meisjes. 

Bijj haar beschrijving van Ambon maakt Beb ook nog gewag van een noviteit in haar 
literairee opvattingen. Ze noemt de op het eiland spelende roman Tienduizend eilanden van de 
schrijfsterr Maria Dermoüt "één van de mooiste boeken ooit in het Nederlands geschreven", 
eenn in Bebs mond nogal bijzondere opmerking.' De kwalificatie over het boek van haar 
collegaa komt niet alleen nergens anders voor in haar recensies of lezingen, maar is ook 
ongekendd complimenteus tegen de achtergrond van Bebs gebruikelijke kritische beoordeling 
vann andere schrijvers. 

Dee hernieuwde kennismaking met Namlea is evenmin geslaagd. Vergeleken met het 
vorigee bezoek in 1970-1971 is het stadje weer groter geworden, maar ten koste van het groen 
enn de bomen: 

Dee huizen vermeerderden zich, alleen maar nette keurige huizen, maar het 
groenn verdween, hel hoge groen, het dominerende groen. De tjemarabomen 
waarr ik overvliegend naar zocht, de antjaks en de roodbladige ketapangs langs 
hett strand. De zware manggakruinen, broodbomen, veertig, vijftig jaar oud. In 
Indonesiëë kapt men bomen alsof het grassprieten zijn [ . . . ] . Het gevoel dat 
onss nu overheerst is hetzelfde als toen we Menteng niet herkenden, 
vervreemdingg en verwondering. 

Namleaa is zo opgestoten in de vaart der volkeren dat er zelfs een coffeeshop te vinden is. De 
welvaartt is te danken aan de tot recordhoogte gestegen prijzen van de Molukse 
exportproducten,, zoals damar, looibast, kopra en de kajoe-poetiholie. Ook Nanni is het voor 
dee wind gegaan. Nadat Fernand in 1971 aan hem de rechten op de kajoe-poetihgronden heeft 
overgedragen,33 krijgt hij in 1978 feitelijk de beschikking over de betreffende percelen. 
Daaraann is een lange weg voorafgegaan. In 1974 vraagt hij formeel om teruggave van de 
gronden,, nadat ook in 1968 al een soortgelijk verzoek is gedaan, toen nog in zijn 
hoedanigheidd als mede-eigenaar. Het gewestelijk bestuur stelt daarop een 
onderzoekscommissiee in, die in 1978 met zijn bevindingen komt en Limba in het gelijk stelt. 
Langg zwaait Limba niet de scepter over het nieuw verworven bezit want in hetzelfde jaar is de 
erfpachttermijnn van 70 jaar verlopen. Dat geldt ook voor de andere, in Chinese en Arabische 
handenn zijnde, erfpachten. Vervolgens wordt Nanni door de autoriteiten aangesteld als 
beheerderr over alle vervallen kajoe-poetiherfpachten.5 

Bebb wordt zeer hartelijk ontvangen door de Limba's. Het huis waarin ze wonen, heeft 
eenn minder ingrijpende transformatie ondergaan dan Beb had gevreesd. Op de plek waar 'het 
laatstee huis van de wereld' heeft gestaan, bevindt zich nu een school. De Limba's vormen 
eenn driegeneratie gezin. Vader, moeder, drie zonen met hun vrouwen, een dochter met haar 

'' BebVuijk 1986, pag. 36 
~~ Idem, pag. 50 
33 Zie hoofdstuk 'Uit evenwicht' 
44 Zie verschillende gronddocumenten ON doos (2464) 
55 Beb Vuijk 1986, pag. 69. Beb maakt op deze pagina ook nog melding van een schenking van landbouwgronden 
inn de deltavlakte van de Batoeboi-rivier aan kinderen van de oude ketetstokers, die voor de oorlog bij hen in 
dienstt waren. Dit is in hetzelfde jaar gebeurd als de overdracht van de grondrechten aan Johannes Limba. In de 
bewaardd gebleven gronddocumenten is hiervoor overigens geen aanwijzing te vinden. 
66 Beb maakt hier geen melding van in het boek. Maar wel blijkt dit uit de fotoreportage die ze maakt van haar 
bezoek.. Overigens staat onder één van de betreffende foto's abusievelijk 'Katholieke kerk op de fundamenten 
vann het Laatste huis van de wereld'. Het is evenwel geen kerk, maar een school, zo blijkt bij nadere bestudering 
vann de foto en uil de verstrekte informatie van Hans de Willigen. 
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mann en de twaalf kleinkinderen wonen bij elkaar, Beb beschrijft het familieleven en de grote 
huishoudelijkee bedrijvigheid rondom hoofd- en bijgebouwen. Ze kijkt met enige verbazing en 
ergerniss naar de drie inwonende zonen, die door de welvaart van hun vader een nogal 
makkelijkk leventje kunnen leiden. 2e helpen hun vader een beetje, maar voor de rest van de 
tijdd lummelen ze wat rond of vissen met grote speedboten in de baai. Het is de makkelijke 
Moluksee levenshouding die Beb voor de zoveelste keer constateert. Ze vraagt zich af wat van 
dee zonen terecht zal komen als de kajoe-poetihprijzen zakken. De betekenis van het, door Beb 
dikwijlss beschreven, Kerstfeest is voor de christelijke Limba's onveranderd gebleven. De hele 
familie,, vader, moeder, kinderen en kleinkinderen, gaat in vol, zij het enigszins 
gemoderniseerd,, kerstomaat ter kerke voor het vieren van het religieuze feest. 

Bebb wil ook het Wai Apoe-gebied bezoeken, waarin ten tijde van haar bezoek in 1970-
19711 het strafkamp voor politieke gevangenen is gevestigd. Het kamp is enige jaren daarvoor 
opgeheven,, slechts 90 gezinnen van de politieke gevangenen zijn niet teruggekeerd naar Java. 
Bebb rept er niet over dat dit voor haar een teleurstellend aantal geweest moet zijn.' Ze 
probeertt er nog een positieve draai aan te geven door op te merken, dat onder de vrijwillige 
transmigrantenn uit Midden- en Oost-Java die het gebied nu bevolken, zich ook voormalige 
geïnterneerdenn bevinden. Het voornemen om het gebied van de vroegere strafkolonie te 
bezoekenn strandt. De urenlange wandeling die de De Willigens moeten maken van de rivier 
naarr het binnenland kunnen ze door de hitte niet meer opbrengen. Wel maken ze nog de 
overtochtt over de baai naar de rivier, maar keren daarna "naar huis terug, ziek en veel 
ouder".22 Door de hitte en hun fysieke conditie kunnen Beb en Fernand evenmin Batoeboi 
bezoeken.. Maar als pleister op de wonde zenden "de teleurgestelde ketelstokers [ . . . ] een 
delegatiee om de Toean Moeda, de jonge baas, te ontmoeten. De jonge baas van 82 jaar die 
hunn baas niet meer is",3 Wel zien Beb en Fernand elders op het eiland nog kajoe-
poetihplantagess getuige de foto's die ze maken van plukkers en ketelhuizen.4 

Bijj de overtocht naar de Wai Apoe rivier ziet Beb tot haar verrassing dat aan de 
mondingg nog steeds Boetoenese gemeenschappen wonen, voor haar aanleiding nog eens 
enthousiastt over de geschiedenis van dit volk van zeevaarders te vertellen. Het verwondert 
haarr niet dat de Boetoenezen zich de verworvenheden van de moderne techniek eigen hebben 
gemaakt,, waardoor ze na de nationalisatie van de KPM hun vroegere positie van 
vrachtvaarderss en handelaren tussen de Molukse eilanden en Java weer ten dele hebben 
heroverd.. Ze bezitten zelfs scheepswerven waarop hun van motoren voorziene prauwen 
wordenn gebouwd. Enthousiast merkt Beb op: 

Zonderr ontwikkelingshulp, geheel op eigen krachten, hebben Boeginezen 
zeevaarderss die voor de oorlog op enkele na teruggedrongen waren tot het 
vrachtvervoerr in eigen wateren [ . . . ] , zich weten aan te passen. Met behoud 
vann het oude, en het nieuwe aanvaard.5 

Bijj het vertellen over de veranderingen die Boeroe heeft doorgemaakt, staat Beb ook nog stil 
bijj haar oude stokpaardje: de medische zorg. Ze vertelt dat ten tijde van haar verblijf pas in 
19366 de eerste dokter op het eiland is gearriveerd.6 Nu zijn er tien doktoren op het eiland, 

11 In het verslag van haar bezoek aan hel kamp in 1970-1971 suggereert ze, dat veel gevangenen na hun vrijlating 
hett eiland als hun definitieve vestigingsplaats zullen kiezen. 
22 Beb Vuijk 1986(pag. 65 
'Idem m 
JJ Fotoalbum Beb Vuijk Indonesië-reis 1981-1982, familiearchief. Hoewel ze Batoeboi door Beb en Fernand zelf 
niett wordt bezocht, bestaan in het fotoalbum wel foto's van de op het terrein verrezen gelijknamige kampong. 
Vermoedelijkk heeft één van de Limba's de foto's genomen. 
'' Beb Vuijk 1986, pag. 64 
Ziee hoofdstuk 'Een moeilijk en angstig jaar' 
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waarvann vier voor de tienduizend transmigranten in het Wai Apoe-gebied. Voor Beb een 
tekenn van enorme vooruitgang. Die opvatting wordt wat afgezwakt als ze hoort dat het niveau 
vann de afgestudeerde doktoren abominabel is. Ze blijft echter van oordeel dat het een 
vooruitgangg is vergeleken met vroeger. 

Dee dag voor oudjaar vertrekken Beb en Fernand weer, nadat ze anderhalve week bij de 
Limba'ss hebben verbleven. Ze gaan via Ambon naar Ujang Pandang,1 waar ze logeren bij een 
Nederlandsee vriend, "een van de boeiendste personages uit onze zeer gevarieerde 
vriendenkring".22 Hoe daarna Bebs reis precies verloopt, is niet bekend. Beb meldt in Terug 
naarnaar het vaderland in de verte nog dat ze drie weken na de logeerpartij in Ujang Pandang per 
treinn naar Bandung reist en voorts dat ze in Yogyakarta is geweest. De fotoreportage die Beb 
vann haar reis maakt toont haar ook bij een bezoek aan de kraton van de sultan van 
Yogyakarta.. Het merendeel van de foto's in het album laten de De Willigens zien bij 
bezoekenn aan oude vrienden, het eigenlijke doel van hun Indonesië-reis. Er zijn onder meer 
kiekjess van een bezoek aan de vrouw van Takdir Alishabana in haar buitenhuis en aan Jacob 
Vredenbregll in zijn woning vol Indonesische kunst. De Indonesische vrienden bezorgen Beb 
enn Femand bij hun vertrek uit Indonesië dezelfde verrassing als de Loenense vriendenkring 
bijj het afreizen naar Indonesië: een afscheidsfeestje, georganiseerd in het huis van Takdir 
Alishabana.33 Vele bekenden uit Bebs 'Indonesische hofhouding' geven acte de presence zoals 
Gadiss Rashid, Sam Udin, de kinderen van Abdoelkarim Pringodigdo en de vrouw van 
Mochtarr Lubis. Maar ook niet eerder genoemde personen als Jasir Marsuki, Pohan en 
Nagronoo en zijn vrouw bezoeken de afscheidsreceptie. De weduwen van Sjahrir en Hatta 
vererenn de bijeenkomst eveneens met hun aanwezigheid, hoewel ze niet behoren tot Bebs 
Indonesischee kennissen- of vriendenkring. De Indonesische wellevendheid kent evenwel geen 
grenzenn als het gaat om een eerbetoon te brengen aan iemand die wordt gewaardeerd, ook als 
slechtss indirecte of verre contacten bestaan met de betreffende persoon. Bijzonder is de 
aanwezigheidd van Riek Walraven, een dochter van Willem Walraven en de enige van 
Walravenss kinderen die voor de Indonesische nationaliteit heeft gekozen. Voorzover bekend 
heeftt Beb haar niet meer dan oppervlakkig gekend. Toch komt ook deze dochter naar de 
receptiee als blijk van waardering. 

Aprill 1983 verschijnt Terug naar het vaderland in de verte bij uitgeverij Veen in 
Utrecht,, twaalf jaar na haar vorige boek Een broer in Brazilië. Het mag een wonder heten dat 
Bebb met haar fysieke handicaps het boek, weliswaar met de beperkte omvang van negentig 
pagina's,, in ruim een jaar heeft voltooid. Het kan bijna niet anders of Femand moet een zeer 
belangrijkee steun zijn geweest bij het concipiëren van het boek. Door haar beperkingen heeft 
zee maar drie manuscript versies kunnen maken. In Bebs ogen heeft het geringe aantal 
conceptenn tot een niet optimaal resultaat geleid.4 

Dee literaire kritiek heeft een positiever oordeel over het boek dan Beb zelf. Veenstra is 
vann mening dat Beb met een pakkende verteltrant een scherp beeld van de Indonesische 
samenlevingg geeft.5 Waarop hij dat baseert is onduidelijk. Zijn recensie behelst in feite een 
globalee samenvatting van de inhoud van Bebs boekje. Ook de recensies van Aad Nuis en 

11 Beb gebruikt niet de na de onafhankelijkheid geldende naam Ujang Pandang, maar de oude naam Makasser. 
Ookk andere plaatsnamen worden door haar in hun oude spelling aangeduid (onder meer Bandoeng). Overigens is 
naa de val van Suharto Ujang Pandang weer omgedoopt in Makasser. Deze plaatsnaam Beb gebruikt in haar 
reisverslag. . 
:: Beb Vuijk 1986, pag. 66-67. Bedoeld wordt de eerder genoemde Prof. G.H.M. Riekerk. 
11 Alinea is ontleend aan het fotoalbum Beb Vuijk Indonesië-reis 1981-1982. waarin zich vele foto's van de 
afscheidsreceptiee bevinden. Op de achterkant van de foto's staan de namen van de betreffende personen. 
44 Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van Soest Sarafaan 1(1, 1985/1986), pag. 3-12. In de ON 
bevindtt zich overigens maar één (min of meer volledig) manuscript van Terug naar het vaderland in de verte. 
eenn versie die sterk afwijkt van de uiteindelijke editie. 
?? J.H.W. Veenstra 'Een wintervlucht naarde Molukken" Ons erfdeel26 (1983). pag. 758-759 
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Gerritt Jan Zwier zijn in feite niet meer dan een inhoudsopgave, waarin tussen de regels een 
positieff oordeel is te lezen.' Zwier maakt een vergelijking tussen Terug naar het vaderland 'm 
dede verte en het volgens hem sterk nostalgisch getinte Tussen twee vaderlanden van Rob 
Nieuwenhuys,, dat ongeveer tegelijkertijd is verschenen. Hem valt vooral het verschil in toon 
enn schrijfstijl tussen beide boeken op, dat hij herleidt tot de andere houding die Beb en Rob 
Nieuwenhuyss tegenover Indonesië innemen. De laatste leeft tussen twee vaderlanden, Beb, 
zoalss ze ook opmerkt in Terug naar het vaderland in de verte, in twee vaderlanden. 
Nieuwenhuyss kan niet kiezen tussen Indonesië en Nederland, Beb kiest voor Indonesië én 
Nederland.. Onverdeeld positief in zijn beoordeling van Bebs boek is Rob Schouten.2 Hij 
noemtt haar reisverslag uniek omdat het een mengeling is van persoonlijke impressies en een 
scherpee analyse van de Indonesische maatschappij. Bebs houding ten opzichte van Indonesië 
iss er daarbij één van kritische liefde. Met hart en ziel verknocht aan het land, spaart ze haar 
kritiekk niet. Schoutens beoordeling getuigt van zijn onbekendheid met het land, zoals hij in 
hett begin van de recensie zelf ook toegeeft. Men behoeft maar een flauwe notie te hebben van 
dee sociale, economische en politieke constellatie van Indonesië, om te kunnen weten dat Bebs 
beschrijvingg van de moderne Indonesische samenleving slechts de oppervlakte raakt. En dat 
haarr kritiek op het land blijft steken in staccato opmerkingen, niet zelden nog van zijn 
scherptee ontdaan door tegelijk te wijzen op het slechte functioneren van de Nederlandse of 
West-Europesee samenleving. Gerard Termorshuizen heeft meer oog voor de tekortkomingen 
vann Bebs boek. Omdat Beb zoveel aan de orde stelt in een gering aantal bladzijden, ontkomt 
volgenss hem Beb niet aan simplificering van complexe verschijnselen. Niettemin vindt ook 
hijj het een aantrekkelijk boekje, omdat met een levendige presentatie een beeld wordt 
geschetstt van het moderne Indonesië. Hadden we echter van deze Indonesië-kenner niet de 
opmerkingg mogen verwachten dat Beb volkomen voorbij gaat aan het door en door corrupte 
enn ondemocratische karakter van het Suharto-regime? Het meest genuanceerd in de 
beoordelingg is nog Joke Linders-Nouwens.4 Ze noemt de combinatie in het boek van 
persoonlijkee observaties en van politiek-maatschappelijke beschouwingen niet, zoals Rob 
Schouten,, uniek, maar merkwaardig. Ze mist in Bebs analyse van de Indonesische 
maatschappijj diepgang. Sterke punten in het boek zijn daarentegen de mooie beeldende 
beschrijvingenn van de natuur en Bebs verleden op Boeroe. Maar over de vele dingen die Beb 
aanroert,, had Linders-Nouwens graag meer gehoord, bijvoorbeeld hoe het nu precies is 
vergaann met het kamp voor politieke gevangenen in het Wai Apoe-gebied. Voorts doen, naar 
haarr oordeel, Bebs hapsnap opmerkingen over milieuverontreiniging, ontbossing en de 
schijndemocratiee in West-Europa afbreuk aan het boek. Met haar opmerkingen over het 
weinigg evenwichtige karakter van het boek geeft Linders-Nouwens een rake karakteristiek. 
Bebb toont niet voor het eerst dat ze de persoonlijkheid mist om zorgvuldige en doorwrochten 
analysess te maken; haar maatschappelijke en politieke beschouwingen vormen, met 
uitzonderingg van die in Een broer in Brazilië, niet haar sterkste kant. Dat geldt zeker wanneer 
zijj zich uitspreekt over situaties die haar direct raken. Beschouwingen zijn dan eerder 
emotioneell gekleurd dan rationeel doordacht. 

Inn hetzelfde jaar dat Terug naar het vaderland in de verte verschijnt, komt ook de 
eerstee Engelse vertaling van hel Laatste huis van de wereld uit. Daarvoor is haar verhaal 'All 
ourr yesterdays' al tweemaal in een Engelse vertaling verschenen.5 De vertaling van haar boek 
verschijnt,, tezamen met Friedericy's roman De raadsman, in Two tales of the East Indies bij 

Respectievelijkk Gerrii Jan Zwier 'Weerzien met Indië' Leeuwarder courant 29-4-183 en Aad Nuis 'Bep Vuyk 
enn de kajoepoetiholie' Vrij  Nederland 30-4-1983 
;; Rob Schouten 'De kritische liefde van Beb Vuyk* Trouw Rob Schouten 9-7-1983 
33 Gerard Termorshuizen 'Het vaderland in de verte' Orion 1 (1984), pag. 62. 
JJ Joke Linders-Nouwens 'Boeiende reis naar het vaderland van Bep Vuyk' Haarlems dagblad21-5-1983 
55 Respectievelijk Angaff 1972, pag. 97-104 en Moore 1978, pag. 136-143 
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iss Beb zeer tevrederi over Beekman. 

enn de 
doorr Bet» met zo serieus genomes wat 
igg is van A. Lefèvere. Vanuit een ander 

titWÜffi; titWÜffi; 

hett als een enn rehabilitatie. 

L L 
ZiéhoQfdöuk'hMkmesiee «visited* 

enn Marjo vap Soest Sarq^H 1 (1,1985/198^), pag.>IZ 

- L i . . 



Bebb en Fernand tijdens een vermoedelijk 1972 gehouden receptie op de Indonesische ambassade te Den 
Haagg (bron: familiearchief) 

Bebb en Fernand tijdens hun bezoek aan Sail Amsterdam 1980 (bron: familiearchief) 



I I 

--





Ti i 

--

L L - - *  ^ - - _~bi i 



300 0 

// 1. HET LA A TSTE HOOFDSTUK 
(1983-1991) (1983-1991) 

FernandsFernands dood 

Dee verschijning van Terug naar het vaderland in de verte heeft wellicht de media weer 
geattendeerdd op Bebs bestaan, want in 1983 en volgende jaren vervoegen zich nogal wat 
interviewerss bij haar.' Beb heeft op dat moment alles om een aantrekkelijk object voor 
krantenn en radio te zijn. Een geestelijk vitale dame, bijna op de leeftijd van de sterken, met 
tegendraadsee opvattingen en met een zeer enerverend leven achter de rug. Opvallend is dat de 
mediabelangstellingg zich niet beperkt tot Nederland. Ook in België tonen pers en radio zich 
geïnteresseerd.. Een doctoraalscriptie van betekenis over leven en werk van Beb is van de 
handd van de Belgische Maria Melfeyt, studente aan de Universiteit van Gent.2 

Dee gesprekken staan in het teken van het terugblikken op Bebs leven en werk. Meer 
dann in haar nog te behandelen laatste interviews staat de interpretatie en duiding van haar 
romanss en verhalen centraal. Veelvuldig komen in de gesprekken dezelfde of vrijwel 
identiekee passages over haar werk terug, die vaak ook zijn te vinden in de eerder behandelde 
autobiografischee terugblikken in De Indische courant (1941), de autobiografische schetsen 
'Mijnn grootmoeders' en 'De vervulling en de terugkeer' (respectievelijk uit 1961 en 1962) en 
dee 'Lezing uit eigen werk' (1974). Vermoedelijk autoriseert Beb de interviews en maakt 
daarbijj gebruik van eerder geformuleerde opvattingen. Ze 'standaardiseert' haar leven en 
werk. . 

Ondankss haar beperkingen heeft ze nog geen definitief punt achter haar 
schrijfactiviteitenn gezet. In 1985 is ze samen met haar schoondochter bezig met het 
verzamelenn van verspreid werk dat na haar dood in boekvorm moet verschijnen. In een 
intervieww merkt ze op dat wat met het nagelaten werk van Maria Dermoüt is gebeurd, haar 
niett zal overkomen. Beb is van mening dat na Dermoüts dood erven en de uitgever verhalen 
inn haar Verzameld werk hebben uitgegeven, die ver beneden het gebruikelijke niveau van deze 
schrijfsterr liggen. Beb toont op haar oude dag nog eens haar eigenzinnigheid als ze hierover 
opmerkt:: "Het kan best zijn dat literatuur wetenschappers het interessant vinden om minder 
goedee verhalen te onderzoeken, maar daar heb ik geen boodschap aan. Wat niet goed is, 
verscheurr ik".J Welke verhalen Beb nog in portefeuille heeft, is niet helemaal duidelijk. 
Buitenn Kampdagboeken dat een paar jaar later verschijnt, bevinden zich in haar nalatenschap 
geenn ongepubliceerde verhalen. Of doelt Beb op eerder behandelde dagboekfragmenten van 
vlakk voor haar internering en tijdens de bersiap-tijd?4 Mogelijk is ook, zoals ze in het citaat 
oppert,, dat een aantal verhalen zijn vernietigd. Bekend is dat ze veel stukken uit haar archief 
niett aan de blikken van toekomstige generaties heeft willen blootstellen.5 

11 Het betreft de volgende interviews: Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 5-
2-1983.. Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985, Interview Beb Vuijk door Cees Veltman HN 
magazinemagazine 25-2-1984. Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman De nieuwe gazel 7-2-1985, Interview Beb 
Vuijkk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13, Interview Beb Vuijk door ElmaDrayer 
enn Marjo van Soest Sarafaan 1(1, 1985/1986), pag. 3-12 en Interview Beb Vuijk door Kees den Bakker 
HoekbladHoekblad2-5-1986.2-5-1986. Opvallend is dat hel interview van de Vlaamse literator Willem M. Roggeman voorde 
VlaamseVlaamse gids wat betreft opbouw en inhoud een opvallende gelijkenis vertoont met dat voor de BRT, waarvan 
dee interviewer onbekend is. Vermoedelijk heeft Roggeman ook het laatste interview verzorgd. 
;; Maria Melfeyt 'De wilde groene geur van het avontuur: Leven en werk van Beb Vuyk' Rijksuniversiteit Gent 
academiejaarr 1984/1985. 

Intervieww Beb Vuijk door Kees den Bakker Buekblad 2-5-1986. Een soortgelijke opmerking maakt ze in het 
Intervieww Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13 
44 Zie de hoofdstukken 'De internering' en 'Bersiap' 
'' Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 24-10-2000) 
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Inn hetzelfde jaar wordt ze ook gevraagd mee te werken aan de afleveringen over Nederlands-
Indiëë in de TV-documentaire 'De bezetting' over Nederland in de Tweede Wereldoorlog, 
gebaseerdd op het gelijknamige boek van L. de Jong. Ze leest in de serie gedurende een halve 
minuutt een passage voor uit haar dagboek in ICampong Makassar. In verband met haar slechte 
ogenn wordt haar de tekst in grote letters aangeleverd. 

Medee vanwege hun geleidelijk verslechterende gezondheidssituatie verloopt het leven 
vann Beb en Femand minder enerverend. Hun leven wordt meer en meer gevuld met bekenden 
enn activiteiten in hun directe omgeving. Hoewel ze ingeschreven staan voor het Rosa 
Spierhuis,, willen ze toch zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Met de hulp van vrienden en 
bekendenn in Loenen lukt dat aardig. Een interview met het literaire vrouwentijdschrift 
SarafaanSarafaan toont dat haar behoefte aan theater nog volop aanwezig is. Ze deelt mee problemen 
tee verwachten bij een eventuele verhuizing naar het Rosa Spierhuis omdat daar ook de 
schrijfsterr Clara Eggink zit. De laatste kan volgens Beb haar bloed wel drinken omdat ze ooit 
eenn slechte kritiek op één van haar boeken heeft geschreven." Door de interviewsters van 
SarafaanSarafaan gevraagd naar hoe ze het vindt om tachtig te zijn, antwoordt Beb onder meer: "Het 
staatt in de advertentie ook zoveel beter: "Op de leeftijd van tachtig jaar is van ons heengegaan 
[ . . . ] .. Negenenzeventig is maar niks, iedereen wordt negenenzeventig"." 

Mett name Fernand wordt steeds meer hulpbehoevend. Door staar is zijn 
gezichtsvermogenn sterk achteruitgegaan. Toch wil hij elke dag zijn wandeling door het dorp 
maken.. De jas kan hij nauwelijks meer dichtknopen. Zijn trots verhindert hem daarbij hulp te 
vragen.. Wanneer Wilma Lekkerkerker eigener beweging toch op een gegeven moment helpt 
bijj het dichtknopen, accepteert hij dat enigszins beschaamd, zonder woorden. Wilma's hulp is 
vanaff dat moment een stilzwijgende afspraak tussen beiden. 

Hoewell haar eigen fysieke conditie niet florissant is, wil Beb graag nog eenmaal een 
zeereiss maken. Ze heeft wel enige aarzeling om Fernand met zijn slechte gezondheid alleen te 
laten,, maar toch neemt ze de stap.4 Samen met haar schoondochter en haar oudste kleinzoon 
Rudolff maakt ze in de zomer van 1986 een trip met het vrachtschip 'Lindeberg' dat hout 
vervoertt naar Scandinavië en Schotland. Hans en de andere kleinzoon Fernand blijven 
vanwegee hun extreme gevoeligheid voor zeeziekte thuis." Waar en wanneer het vertrek 
plaatsvindtt is niet bekend. De terugkomst in Nederland wel: op 31 juli 1985 komt Beb weer 
aann in Delfzijl.6 Beb heeft met volle teugen genoten van de reis. Ze maakt op de boot ook 
enkelee handgeschreven dagboekaantekeningen, die bewaard zijn gebleven in haar 
onverwerktee nalatenschap. Ze zijn nauwelijks te lezen, niet alleen door het zeer slechte 

11 Brief J. van Meekeren aan Beb Vuijk (Hilversum 29-11-1985). ON (doos 2465) 
:: Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid doelt Beb op de niet gesigneerde kritiek 'Een Rotterdams kind 
enn andere ontmoetingen' in Vrij  Nederland 17-11-1962. De literatuurbronnen (o.m het BNTL) vermelden voor 
hett overige geen recensies van Beb Vuijk over Clara Egginks werk. Dat genoemde recensie welhaast van Beb 
afkomstigg moet zijn, blijkt uit het volgende citaat: "Hel Rotterdam van haar [Egginks] jeugd, dat in zelfde tijd 
ookk het Rotterdam van mijn jeugd is geweest en gedeeltelijk zelfs hetzelfde deel van Rotterdam, Delfshaven 
inclusieff het Heen en weertje, Piet Hein, het oude kerkhof en de straten beneden aan de dijk [ . , . . }". }".  Bebs niet 
malsee kritiek op het boek blijkt uit de volgende opmerkingen: "Het lijkt mij dat ze deze afrekening zo heeft 
gechargeerdd dat er meer een grotesk toneeldecor dan atmosferische herinnering [ . ., ] is ontstaan" en "Het is 
allemaall te veel en te luid en te overdadig". 
33 Interview Beb Vuijk door Elma Drayeren Marjo van Soest Sarafaan 1(1, 1985/1986), pag. 3-12 
44 Niet lang voor de zeereis is nog een andere wens in vervulling gegaan: een laatste keer in zee liggen. Ze gaat 
daarvoorr samen met haar vriendin Lies Walraven een paar dagen logeren in het hotel Belvedère te Noordwijk 
aann Zee (Gesprek auteur met L. Walraven (Noordwijk aan Zee 28-8-2001)). 
55 Gesprek auteur met J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 27-3-2002) en Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de 
Willigen-Riekerkk (Nuenen 5-3-2003), zie ook Interview Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990 
** Ansichtkaart Beb Vuijk aan Fam. Strik (Bergen (Noorwegen), niet gedateerd), familiearchief. De kaart is 
geadresseerdd aan Bebs huis. Vermoedelijk woont het bevriende echtpaar Karel en Padmi Strik tijdelijk in het 
huiss van de De Wlligens omdat Fernand bij zijn zoon verblijft. 
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handschriftt maar ook door het erg onsamenhangende karakter. Beb heeft met de gedachte 
gespeeldd deze later te verwerken in een reisverhaal.' 

Driee dagen na haar terugkomst krijgt Femand een hartaanval. Hij wordt naar het 
verpleeghuiss Zonnestraal in Hilversum gebracht, waar hij drie dagen later, op 20 augustus 
1986,, overlijdt. Er komt een einde aan een bijzondere, in de ogen van een buitenstaander 
wonderlijke,, relatie. In het hiervoor gememoreerde interview in Sarafaan geeft Beb op 
tweeërleii wijze aan wat de betekenis van Fernand voor haar is geweest. Aan het begin van het 
intervieww wordt hij naar de voorkamer gestuurd. Daar zit hij te lezen en te dommelen. Af en 
toee wordt hij, zo merken de twee interviewsters op, voor de verzorging van de interne mens 
weerr opgetrommeld door Beb. Vanwege het weinig gebruikelijke karakter van deze echtelijke 
omgang,, zullen ze vermoedelijk met enige verwondering de situatie hebben aanschouwd. In 
dee loop van het interview maakt Beb een opmerking waaruit meer waardering voor Fernand 
blijkt: : 

Mijnn man is geweldig stimulerend voor me geweest. Hij heeft me altijd 
ontzettendd geholpen. Hij las mijn stukken kritisch door en tikte alles voor me 
uit,, want hij heeft geen last van woordblindheid. Hij heeft ook altijd een grote 
bewonderingg voor mij gehad. Mijn man is iemand - en dat is heel bijzonder -
diee het kan hebben om de man te zijn van een vrouw die een zekere 
bekendheidd heeft. 

Mett deze woorden geeft Beb eigenlijk voor het eerst en volmondig de betekenis toe, die 
Fernandd voor haar schrijverschap heeft betekend. Uit het citaat en uit het wegsturen van hem 
aann het begin van het interview laat zich tevens de rol afleiden die hij bij Bebs openbare 
optredenn vervult: de figuur op de achtergrond. Misschien moet nog wel in sterkere termen 
wordenn gesproken: Fernand is non-existent in Bebs aanwezigheid. Grotere contrasten in 
karakterr zijn bijna niet denkbaar. Iedere bekende spreekt zijn bewondering en waardering uit 
voorr Femands zachtaardige en innemende karakter. Door zijn rustige wijze van optreden 
wordtt hij niettemin als een persoonlijkheid ervaren. De schetsen die Beb van hem geeft in 
onderr meer Het laatste huis van de wereld. Het hout van Bara en 'Verhaal van een 
toeschouwer'' moet, afgezien van de romantische accentueringen, sterke overeenkomsten 
hebbenn met de werkelijke Fernand. Zijn aanwezigheid is voor sommige vrienden en bekenden 
eenn belangrijke reden bij de De Willigens op bezoek te gaan. Bij één bevriend echtpaar 
verflauwenn de contacten met Beb na Fernands dood, zonder dat overigens sprake is van een 
conflict.2 2 

Hett is bijna onbegrijpelijk wat Fernand zich heeft laten welgevallen door Beb. Niet 
alleenn in de gezinssituatie, maar ook in aanwezigheid van bezoek verstrekt ze hem opdrachten 
enn wordt hij gekleineerd. Zoon Hans lopen nog steeds de rillingen over de rug als zijn vrouw 
mett een harde, onaangename stem Bebs bevel imiteert: "Boet waar is mijn bril".3 Overburen 
voelenn plaatsvervangende schaamte als ze 's zomers Beb met een harde stem op Femand 
horenn foeteren. Tijdens bezoek of op een feestje staat Fernand aan de zijlijn en neemt weinig 
deell aan het gesprek. De zojuist genoemde overburen hebben in hun bijna twintigjarige 
contactt met Beb en Fernand, de laatste maar eenmaal over zijn leven en werk horen vertellen. 
Datt gebeurt tijdens een etentje met de De Willigens in een Hilversums restaurant. Zijn verhaal 
wordtt door hen als zeer boeiend ervaren, een openbaring bijna. In vrijwel alles is Fernand 
loyaall aan Beb. Eerder is al gememoreerd dat Fernand Beb volgt in de keuze voor het 

11 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 5-3-2003) 
"" Gesprek auteur met H. en E. Sillevis (Loenen a/d Vecht 18-3-2003) 
33 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 5-3-2003) 
Gesprekk auteur met B. en M. Bal (Loenen a/d Vecht 23-2-2003) 
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Indonesischh staatsburgerschap. Hij is met haar naar Nederland gegaan, een land waarin hij 
zichh als planter en natuurmens nooit heeft thuis gevoeld. In de conflicten tussen Beb en haar 
zoonn Hans kiest hij, als zijn bemiddeling geen resultaat afwerpt, uiteindelijk Bebs zijde. 
Wanneerr Beb weer onenigheid met vrienden of bekenden heeft en zoals gebruikelijk zelf 
weigertt het initiatief tot verzoening te nemen, fungeert Boet meestal als postillon d'amour 
onderr het motto 'Beb bedoelt het niet zo'. Met wat Fernand heeft moeten verdragen en 
accepterenn lijkt een boek te vullen, maar hij zwijgt. Slechts eenmaal heeft hij zich hierover, en 
dann nog slechts in beperkte mate, geuit. Dat is wanneer Fernand tijdens Bebs zeereis naar 
Scandinaviëë bij zijn zoon logeert.2 Zijn opofferingsgezindheid geldt overigens niet alleen Beb. 
Inn zijn jeugd heeft hij zichzelf tweemaal opzij gezet ten behoeve van het ouderlijk gezin. De 
eerstee maal, zoals Beb in De kinderen van Boeton Leon vermeldt, onderbreekt hij zijn 
middelbaree schoolopleiding op Java om zijn zieke vader op Boeroe te helpen. Wanneer hij op 
lateree leeftijd de opleiding voor inlands arts volgt, beëindigt hij zijn studie als zijn vader 
overlijdtt omdat de kosten te zeer een belasting voor zijn moeder betekenen. 

Dee relatie tussen Fernand en Beb heeft echter ook andere kanten. Een aantal intimi 
bewerenn met grote stelligheid dat Fernands oordeel in wezenlijke aangelegenheden 
doorslaggevendd is.' Onduidelijk blijft echter bij welke zaken dit het geval is geweest. Beb 
toontt op schaarse momenten een grote zorgzaamheid voor Boet. Ze is blij wanneer Hans in 
zijnn huis een kamer voor Fernand inricht. Beb gaat er namelijk vanuit dat ze als eerste 
overlijdtt en is zeer bezorgd over Fernands achterblijven.6 Een ander voorbeeld van Bebs 
betrokkenheidd blijkt wanneer haar vriendin Els Sillevis tijdens het wekelijkse bezoek van haar 
enn Femand aan de markt in Breukelen, de laatste kwijtraakt. Na lang zoeken besluit ze zonder 
Fernandd terug te gaan. Bij terugkomst ontstaat bij Beb een hysterische paniek. Els krijgt met 
overslaandee stem te horen a la minute terug te keren om hem op te sporen.7 Ook al toont Beb 
datt zelden, zeker niet publiekelijk, ze moet in emotionele zin zeer zijn gehecht aan Fernand. 
Hett moet ondanks alles een huwelijk zijn geweest waarin beiden emotionele geborgenheid en 
betrokkenheidd bij elkaar hebben gevoeld. Dat kan bijna ook niet anders bij een huwelijksband 
vann 53 jaar. Vermoedelijk heeft hun relatie veel meer in het teken gestaan van een zwijgzame 
verbondenheidd dan van een emotionele uitwisseling van gevoelens. Beb geeft hiervan zelf een 
voorbeeld.. Als Femand terugkomt uit zijn internering in Birma vertelt hij heel weinig over 
zijnn kamptijd. Slechts bij stukjes en beetjes laat hij wat los. Wanneer in een interview na 
Fernandss dood haar wordt gevraagd of ze niet veel meer met Femand had willen praten over 
ervaringenn in die tijd, antwoordt Beb resoluut: "Nee, dal hoeft niet. Als de verhoudingen goed 
zijnn hoefje niet alles te vertellen"." Literair kun je dat volgens Beb uitdrukken met "zwijgen 
iss gemeenzaamheid", in Indonesië aangeduid met 'Javaans zwijgen'. In het verhaal 
'Ngawang'' drukt Beb zich in dezelfde bewoordingen uit om de relatie tussen Emie en haar 
moederr te typeren. 9 

Volgenss Beb treft Fernands dood haar niet zo als die van Ru. Is de dood van haar 
jongee zoon voor haar altijd onbegrijpelijk gebleven, het overlijden van Fernand met zijn 86 

11 Gesprek auteur mei J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 27-3-2002) 
"" Idem 
yy Zie hoofdstuk 'De kinderen van Boeton Leon' 
JJ Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 5-3-2003) 
55 Gesprek auteur met L. Walraven (Noordwijk aan Zee 27-10-2001) en Gesprek auteur mei P. Sutikno (Utrecht 
2-10-2001).. Eerstgenoemde noemt als adstructie de eerdergenoemde ruzie die haar broer hoort wanneer hij bij 
Bebb en Fernand in huis woont. Na de ruzie huilt Beb urenlang hysterisch omdat ze haar zin niet krijgt, zie 
hoofdstukk 'Journaliste en redactrice'. 
** Telefonisch gesprek auteur met W. Lekkerkerker (Loenen a'd Vecht 22-4-2002) 
11 Gesprek auteur met H. en E. Sillevis (Loenen a/d Vecht 18-3-2003) 
66 Radio-interview BebVuijk door Margot Hopman 'Camera obscura' K.RO 18-12-1989 
** Zie hoofdstuk 'Het laatste literaire werk: De eigen wereld en die andere' 
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jaarr is, zoals ze opmerkt, normaal, het bij die leeftijd te verwachten sluitstuk. Ze is blij dat ze 
samenn oud zijn geworden. Ze heeft zich zijn wankele gezondheid de laatste jaren sterk 
aangetrokkenn en zichzelf achteraf kwalijk genomen in die omstandigheden op reis te zijn 
gegaan.22 Zeer ongebruikelijk is dat de rouwkaart die wordt verstuurd ook de naam van Ru 
vermeldt.. Beb wil dat persé. Op 25 augustus wordt Fernand gecremeerd. De dag ervoor wordt 
naarr Indonesisch gebruik een selamatan (een offerfeest ter nagedachtenis van de overledene) 
gehouden,, waarbij alleen Indonesische vrienden aanwezig zijn en Hollanders voorzover deze 
zijnn getrouwd met Indonesiërs.3 In een Indonesische krant verschijnt een in memoriam van 
studentenn die vroeger bij de De Willigens gastvrij zijn ontvangen. Fernands as wordt 
uitgestrooidd over het graf van Ru. Op de rouwkaart staat een citaat uit het verhaal 'De goede 
slang'' van Maria Dermoüt staan: "Stil, stil, het is alles goed. Het verhaal is uit en we gaan 
slapenn op Hila".5 Op de berg Hila van het eiland Ambon bestaat een schitterend panorama van 
dee kust en de Molukse zee, met in de verte het eiland Seram. Eigenlijk had Fernand, zo vertelt 
Beb,, evenals zijzelf, op Boeroe begraven willen worden. Als grafschrift had ze een citaat van 
dee door haar bewonderde Kipling voor ogen: "Home is the sailor, home from the seas and the 
hunterr home from the hills". Beide citaten zijn een mooi, laatste eerbetoon aan Fernand. 

BebsBebs dood 

Ogenschijnlijkk krabbelt Beb na Femands dood mentaal vrij snel op, maar in haar fysieke 
conditiee zet zich de verslechtering door.7 Er wordt bij haar longemfyseem geconstateerd. Het 
zall de gang naar de dorpskern om een boodschapje nog vermoeiender hebben gemaakt. De 
dokterr verbiedt haar het roken. Beb laat zich echter niet bevelen. Wel is ze bereid tot een 
compromiss met de huisarts: vijf sigaretten per dag. Ze steekt de sigaretten in een bekertje 
bovenn haar hoofd achter haar stoel. Af en toe voert ze een toneelstukje op door boven haar 
hoofdd te reiken en spottend op te merken dat ze zo'n zin heeft in een rokertje.8 

Eenn steeds belangrijker deel van haar tijd zal gevuld zijn met het bijkomen van 
lichamelijkee vermoeienis, 's Middags rust ze.9 Daarnaast luistert Beb veel naar de radio, in het 
bijzonderr naar het nieuws en de actualiteitenrubriek. Naar vrijwel elke uitzending wordt 
geluisterd.. Omgekeerd evenredig met de aandacht voor het nieuws is haar belangstelling voor 
muziek,, van welk genre ook. Wanneer na een nieuwsuitzending muziek uit de radio klinkt, 
wordtt met een resoluut gebaar de knop omgedraaid. Haar aversie dateert, zoals ze één keer 
heeftt opgemerkt, uit haar jeugd.10 Beb is volstrekt onmuzikaal en kan bijvoorbeeld absoluut 
geenn wijs houden. Dit in tegenstelling tot Wilton en Doll die op bieden op muziekles zitten. 
Haarr broer en zuster worden door de ouders luidruchtig geprezen om hun muzikale 
kwaliteiten,, Beb daarentegen gepest. Naar eigen zeggen wordt het haar "bijna als een moreel 
defect"" aangerekend.1' Beb heeft nooit een concert bijgewoond. Ook op dit punt is zij 

11 Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Camera obscura' KRO 18-12-1989 
22 Respectievelijk Gesprek auteur met L. Walraven (Noordwijk aan Zee 28-8-2001) en Interview Beb Vuijk door 
Bibebb Vrij  Nederland 10-2-1990 
33 In één van de brieven van de hierna te behandelen correspondentie van Beb Vuijk met K. Snoek merkt ze op 
datt de vrienden behoren tot de (voormalige) vriendenkring van haar overleden zoon Ru. met wie een blijvende 
bandd is bestaan (BrierBeb Vuijk aan K. Snoek (2-10-1986), ON (doos 2466), geen plaatsaanduiding) 
"" Interview Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990 
55 Idem 
bb Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Camera Obscura' KRO 18-12-1989, zie ook Interview Beb 
Vuijkk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13 
Telefonischh gesprek auteur met W. Lekkerkerker (Loenen a/d Vecht 22-4-2002) 

ss Gesprek auteur met L. Walraven (Noordwijk aan Zee 28-8-2001) 
"" Telefonisch gesprek auteur met W, Lekkerkerker (Loenen a'd Vecht 22-4-2002) 
1,11 Radio-interview Beb Vuijk door Betty van der Laan en Joop Groesz "Stoomradio' VARA 26-3-1975 
"" Idem 
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Femandd nooit tegemoet gekomen. Femand, afkomstig uit een zeer muzikale familie, is een 
groott muziekliefhebber, maar hij zal hoogstzelden in Bebs aanwezigheid van zijn liefde 
hebbenn kunnen genieten. Zijn zoon herinnert zich nog hoe intens Femand geniet als hij in zijn 
laatstee levensjaren, zonder Beb, een concert van de violiste Emmy Verheij bijwoont.1 Een 
anderee afleiding voor Beb vormt het wekelijkse scrabbelavondje. In de jaren zeventig wordt 
err met vier personen gescrabbeld, maar eind jaren tachtig zijn alleen Beb en haar buurvrouw, 
'mevrouww De Haan', nog over.2 Ook in deze activiteit is Beb, en met haar mevrouw De Haan, 
consequent:: er wordt nooit een week overgeslagen. 

Ookk in ander opzicht verveelt Beb zich nog niet. Als nog levende vertegenwoordigster 
vann de uitstervende eerste generatie Indisch-Nederlandse schrijvers, trekt ze de aandacht van 
jongeren,, vooral uit Indo-europese kring, vermoedelijk vanwege de onder hen opkomende 
belangstellingg voor hun 'roots'. Eén van deze jongeren is Kees Snoek, die Beb een brief 
schrijftt uit Jakarta waar hij werkt aan zijn, later in boekvorm verschenen, promotie De 
IndischeIndische jaren van E. du Perron. Snoek vraagt Beb om de door haar bewaarde brieven aan Du 
Perron.. Er ontstaat tussen hen een tamelijk uitvoerige briefwisseling.4 Hoezeer ze het contact 
mett Snoek op prijs stelt, blijkt uit de moeite die het haar kost een briefte schrijven. Ze heeft 
bijj stukjes en beetjes enkele weken gedaan over tien kantjes, waarvan het laatste deel 
bovendienn in een zeer bibberig handschrift. Tot overmaat van ramp is bovendien de brief zoek 
geraakt.. Het laatste deel heeft ze echter teruggevonden en een vriendin heeft haar geholpen de 
brieff uit te typen. Beb noemt de naam van de vriendin niet, maar dat is Loes Timmers, een 
jongee vrouw van Nederlands-Indische afkomst met wie Beb al jaren in Loenen bevriend is. 
Bebb gebruikt in haar brief het woordje 'helpen'. Dat lijkt nogal eufemistisch: het kan bijna 
niett anders of de vriendin heeft de brief feitelijk getypt. 

Bebb is in haar brieven aan Snoek openhartig over haar persoonlijke situatie. Ze is toch 
veell sterker geraakt door Fernands dood dan ze dacht: "Hoe verder Boets sterven achter mij 
komtt te liggen hoe meer ik hem mis. In het begin had ik het gevoel dat het niet waar was. 
Bovendienn was er de eerste maanden veel te regelen".5 Beb lijkt ruim een jaar na hel 
overlijdenn niet in goeden doen. Ze klaagt over de koude en regenachtige zomer en haar steeds 
verderr achteruitgaande ogen, die het haar onmogelijk maken alleen op stap te gaan en te gaan 
logerenn bij één van de kinderen van Moeljono in Indonesië. Als ze hel begin van haar brief 
overleest,, vindt ze zich een zeurpiet en wil de brief verscheuren. Maar ze herpakt zich, want: 
"Err zijn toch veel leuke dingen gebeurd het afgelopen jaar. Verheugend is de warme 
vriendschapp van buren links en rechts [ . . . ] , die mij opzoeken en uitnodigen bij hen of 
meenemenn op uitstapjes. Verder veel contact met jongeren, Belgen die Nederlands studeren in 
Gentt en vooral Antwerpenaren".6 Daar blijft het niet bij. Ze wijst op hel artikel dat de 

11 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Rickerk (Nuenen 5-3-2003) 
"" Telefonisch gesprek auteur mei W. Lekkerkerker (Loenen a/d Vecht 22-4-2002) en Gesprek auteur met B. en 
M.. Bal (Loenen a/d Vecht 23-2-2003). De relatie tussen Beb en het ander overgebleven lid van hel 
scrabbledubje,, mevrouw De Haan was afstandelijk. De dames spreken elkaar consequent met 'mevrouw' aan. 
Dee oorzaak hiervoor ligl primair bij mevrouw De Haan. De laatste beschouwt zichzelf van 'mindere stand' als 
Bebb en dan past in haar opvatting het tutoyeren niet, 
11 Brief K. Snoek aan Beb Vuijk (Jakarta 20-10-1986), ON (doos 2465) 
Totaall telt de in de ON aanwezige correspondentie tussen Beb Vuijk en Snoek negen brieven, één in doos 2465 

enn acht in doos 2466. Twee ervan zijn ook aanwezig in het familiearchief, dal bovendien nog een brief bevat van 
Snoekk aan Beb Vuijk. die niet aanwezig is in de ON. 
;; Brief Beb Vuijk aan K. Snoek (Loenen a/d Vecht 6-12-1987). ON (doos 2466) 

Idem.. Later meldt ze Snoek trots dat een niet bij naam genoemde student Nederlandse letteren wil afstuderen 
opp haar leven en werk. Deze student is al tweemaal bij haar op bezoek geweest. Een andere jongere die haar af 
enn toe bezoekt is de jeugdige literator Kester Freriks (Brief Beb Vuijk aan K. Snoek (Loenen a/d Vecht 6-12-
1987).. ON (doos 2466)). 
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vrouwenbewegingg aan haar heeft gewijd,1 een interview met de NCRV2 en een uitgebreid 
contactt met een historicus die wil promoveren op de positie van de Indo-europeaan in de 
kolonialee samenleving. Uiteraard is er ook nog kritiek: de promovendus heeft geen enkel 
beseff van de materie waarmee hij bezig is. En dan is er nog steeds het plan haar nagelaten 
werkk uit te geven, waarvan Joop van den Berg de redactie moet gaan voeren. Ze eindigt de 
brieff met een sneer naar en een roddel over Resink, wel "de grootste dichter uit Indische 
belletrie".. In een volgende brief getuigt ze nog eens van haar liefde voor Indonesië: 
"Indonesiëë is een heerlijk land en Indonesiërs zijn zulke aardige mensen, zelfs de niet aardige, 
dee schurken zijn dikwijls nog heel erg aardig".4 Als voorbeeld van zo'n schurk noemt ze 
Roeslamm Abdulgani met wie ze jarenlang bevriend is geweest en aan wie ze nog steeds met 
diepee genegenheid terugdenkt. 

Uitt de brieven aan Snoek blijkt dat Bebs mentale vitaliteit misschien wel vermindert, 
maarr zeker niet is verdwenen. Van dat laatste getuigen ook de literaire activiteiten, die ze nog 
steedss ontplooit. Begin maart leest ze uit eigen werk vijftien minuten voor tijdens een festival 
overr Nederlands-Indonesische cultuur 'De dingen die niet voorbijgaan1. Ze ontmoet er Sitor 
Sitoemorang,, een fervent aanhanger van Sukarno. Beb meent deze schrijver-journalist tot haar 
vijandenn te moeten rekenen na haar open brief aan Toer in De volkskrant. Maar wat gebeurt, 
Bebb en Sitor vliegen elkaar om de hals. Tijdens een andere culturele activiteit, het symposium 
'Dee kolonisatie in de Nederlands-Indische en Indonesische literatuur', wordt Beb in het 
zonnetjee gezet door de al eerder genoemde journalist en kenner van de koloniale literatuur 
Joopp van den Berg. 

Hett literaire tijdschrift De tweede ronde nodigt Beb uit een verhaal te schrijven in een 
themanummerr over Indonesië. Beb gebruikt hiervoor het eerder in het tijdschrift Baanbreker 
gepubliceerdee artikel 'In de bescherming van Nippon'. In bewerkte en uitgebreide vorm wordt 
hett als 'De uittocht' in genoemd tijdschrift gepubliceerd.5 Wanneer Beb ten behoeve van de 
bewerkingg haar kampdagboek leest, krijgt ze weer de smaak van het schrijven te pakken. Ze 
besluit: : 

Hett in z'n geheel over te tikken, met de hulp van een vriendin, er is haast bij 
wantt het is met potlood geschreven en bijna onleesbaar, dat bracht mij op het 
ideee om een aantal kampverhalen te gaan schrijven, afgewisseld met de 
fragmentenn van het dagboek, ook hier is haast bij, want mijn ogen worden 
onrustbarendd slechter. 

Hett "met behulp van een vriendin" is als correctie tussen de getypte regels gevoegd. 
Wederomm lijkt Beb geen recht aan de werkelijkheid te willen doen. Niet zijzelf maar haar 
vriendin,, de eerder genoemde Loes Timmers, heeft het leeuwendeel van het typewerk voor 
haarr rekening genomen. De verdergaande verslechtering van haar ogen, zo blijkt even later in 
dee brief, wordt veroorzaakt door ooggruis, een ziekte die vaker optreedt op hoge ouderdom. 

Eenn nog aardige wetenswaardigheid in Snoeks brieven is zijn mededeling dat 
Vredenbregtt hoogst verbolgen is over het feit dat hij, in afwijking van anderen in Jakarta, 

11 Het al vaak aangehaalde Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van Soest Sarafaan I {1, 
1985/1986),, pag. 3-12 
22 Hoogstwaarschijnlijk het al meermalen aangehaalde Radio-interview Beb Vuijk 'De tachtigers' NCRV 21 -6-
19900 (interviewster onbekend) 
33 Brief Beb Vuijk aan K. Snoek( Loenen a/d Vecht 6-12-1987). ON (doos 2466) 
44 Idem (16-5-1988) 
-- Beb Vuijk 'De uittocht' De tweede ronde 9 (1988) pag. 37-44, In de brief aan Snoek merkt Beb overigens zelf 
abusievelijkk op dat ze voor haar verhaal in De tweede ronde een twintig jaar geleden in Vrij  Nederland 
gepubliceerdd artikel gebruikt. 
** Brief Beb Vuijk aan K. Snoek (Loenen a/d Vecht 16-5-1988) 
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geenn rouwkaart bij het overlijden van Fernand heeft ontvangen. Tijdens een literaire salon bij 
Snoekk overweegt hij publiekelijk de verschillende methoden om wraak op Beb te nemen, 
maarr hij kiest uiteindelijk voor een "misprijzende stilte".1 Later blijkt overigens dat er een 
misverstandd in het spel is, waaraan vermoedelijk de Indonesische posterijen debet zijn. Door 
dee afgelegen ligging van Vredenbregts landhuis wordt de rouwkaart niet bezorgd. Welk warm 
plaatsjee Beb in het hart van deze in Indonesië woonachtige schrijver heeft, blijkt als hij in 
19900 via een relatie bij de Universiteit van Leiden een enorm bloemstuk aan de Dorpsstraat 
922 laat bezorgen, vermoedelijk ter gelegenheid van Bebs verjaardag." 

Bebss voornemen om haar kampdagboek en kampverhalen te publiceren wordt in 
dadenn omgezet. In 1988 en 1989 verschijnen, naast het genoemde 'De uittocht', nog drie 
'kamppublicaties',, die allen zijn opgenomen in Kampdagkoeken dat december 1989 bij 
uitgeverijj Veen verschijnt.3 Het is niet waarschijnlijk dat alleen het verzoek van De tweede 
ronderonde heeft geleid tot de verschijning van het boek. Eerder ligt het voor de hand 
KampdagboekenKampdagboeken te beschouwen als een logisch sluitstuk van een jarenlange ontwikkeling in 
Bebss terugblikken op haar oorlogstijd. Wanneer haar eerste publicaties direct na de oorlog 
buitenn beschouwing worden gelaten, begint ze begin jaren zestig in Vrij  Nederland haar eerste 
kampherinneringenn te publiceren. Nadat ze beginjaren zeventig een bekende persoonlijkheid 
iss geworden, komt in bijna elk interview haar kampverleden aan de orde. Het laat haar 
blijkbaarr niet los. In haar reisreportages over Indonesië verwijst ze een aantal malen naar haar 
kampervaringen.. Op de vraag in interviews waarom het boek nu pas, na zo'n vijfendertig jaar, 
verschijntt geeft ze verschillende antwoorden: ze publiceert het als reactie en protest op de 
velee in die jaren gepubliceerde larmoyante en met raciaal sentiment jegens Japanners 
gekleurdee egodocumenten,4 maar ze noemt ook dat ze tijd nodig heeft gehad om afstand te 
nemenn van haar herinneringen.5 Door de publicatie komt Beb nogmaals in de belangstelling 
vann de media te staan. In de interviews die ze geeft, keren steeds weer dezelfde opvattingen 
terugg over haar kamptijd. Het zijn uitspraken, die terug te vinden zijn in haar eerste brieven 
naarr het thuisfront in Nederland direct na de oorlog of in haar kampdagboek,6 zoals: haar 
waarschuwingg aan andere bewoonsters dat een vreselijke tijd zal aanbreken, waarin alleen het 
reddenn van het vege lijf telt; de opvatting dat de kamp verschrikkingen een sterkere 
persoonlijkheidd van haar hebben gemaakt, met een grotere dosis mensenkennis; en de 
constateringg dat onder kampbewoonsters veelvuldig sprake is geweest van een 
discriminerendee houding ten opzichte van Japanse en Indonesische bewakers. Beb is erg blij 
mett de recensies, waarin het boek "zeer loffelijk werd besproken". Het boek eist evenwel in 
haarr beleving ook een tol: "Mijn gezichtsvermogen is de laatste maanden zeer terug gelopen. 
Hett ontcijferen van mijn Kampdagboeken was te veel gevergd". 

11 Brief K. Snoek aan Beb Vuijk (Jakarta 17-1-1987). Deze en andere brieven van Snoek zijn voornamelijk 
gevuldd met opmerkingen overprivé-aangelegenheden, de voortgang in zijn promotie en Snoeks drukke 'literaire' 
bestaann in Jakarta. Nogal bijzonder is zijn opvatting dat in Jakarta volop gelegenheid aanwezig is voor discussie, 
terwijl,, tot zijn grote ergernis, in Nederland de publieke meningsvorming geringeloord wordt door een verbod op 
Fassbinderss toneelstuk De dood. hel vuil en de stad en studentenprotesten tegen colleges over de filosoof 
Heidegger. . 
-- Brief Beb Vuijk aan K. Snoek (24-2-1990), ON (doos 2466), geen plaatsaanduiding. 
•• Het betreft de volgende verhalen van Beb Vuijk: Beb Vuijk 'Officieel waren wij krijgsgevangenen' Trouw 13-
8-1988,, Beb Vuijk 'Een dagje uit met Nippon' Trouw 12-8-1989 en Beb Vuijk 'Kerstkeongs' De tweede ronde 
10(1989).. pag. 11-18 
44 Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Camera Obscura' KRO 18-12-1989 en Interview Beb Vuijk 
doorr Hans Visser Provinciale Zeeuwse courant 10-2-1990 
55 Interview Beb Vuijk door Caroline vanden Heuvel NRC handelsblad 30-8-1991 
** Zie de hoofdstukken 'Kamp Kareës', 'Kamp Kampong Makassar' en 'Wel en wee in Pasoeroean' 
77 Brief Beb Vuijk aan K. Snoek (18-1-1990), ON (doos 2466), geen plaatsaanduiding. 
ss Idem, (Loenen 22-12-89) 
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Behalvee door de verschijning van Kampdagboeken komt Beb ook door de twintigste druk 
vann het Groot Indonesisch kookboek in het nieuws. Evenals in 1979 bij de verkoop van het 
honderdduizendstee exemplaar van het boek wordt Beb gefêteerd in het Indonesische 
restaurantt Hilda te Haarlem. Ze heeft wel wat te mopperen over het feestje: ze krijgt 
hoofdpijnn van het harde gezang van het bandje dat speelt. Op de vraag of ze weer mag worden 
geïnterviewdd bij de verschijning van het in de pen zittende Kampdagboeken, antwoordt ze 
mett een mengeling van narrigheid, arrogantie en realiteitszin: "Ach ja, interviews. Morgen 
hebb ik er weer een. Eigenlijk heb ik er helemaal geen zin in. Maar ja, de commercie hè". 1 

Dee laatste uitspraak geeft wederom aan dat Bebs persoonlijkheid op oudere leeftijd 
niett veel verandert. Toch moet ze wel 'milder' zijn geworden. Of het spreekwoordelijke 
'ouderr en wijzer' hiervoor de goede verklaring biedt, is overigens de vraag. Ouderen, ook 
Beb,, worden afhankelijker van de directe omgeving en kunnen zich om die reden een minder 
onafhankelijkk optreden permitteren. Hoe hel zij, Beb krijgt een betere relatie met haar zoon 
Hanss en met haar zuster Doll. Met de laatste heeft ze altijd een weinig emotionele band 
gehad.. In 1984 merkt Beb nog op dat haar zuster "een mevrouw net als onze moeder en nog 
well een mevrouw in een deftig dorpje" is gewordend Maar in de jaren tachtig komt Bebs 
zusterr haar met grote regelmaat bezoeken, tot Bebs dood. 

Eindd 1990 krijgt Beb een laatste eerbetoon. Tezamen met twee andere Nederlands-
Indischee schrijvers, H.J. Friedericy en Maria Dermoüt, komt er een tentoonstelling over haar 
inn het Letterkundig Museum van oktober 1990 tot maart 1991. Gelijktijdig wordt in de serie 
Schrijversprentenboekk van het Letterkundig Museum het boek In Indië geweest uitgebracht 
mett daarin over Beb de bijdrage van Joop van den Berg 'Niet uit nostalgie'. De opening van 
dee tentoonstelling heeft enige voeten in de aarde. Wanneer het museum Beb meedeelt dat het 
aanstormendee schrijverstalent Marion Bloem, die in 1986 is gedebuteerd met Geen gewoon 
IndischIndisch meisje, een korte toelichting over leven en werk van Beb zal verzorgen, weigert ze te 
komen.. In haar ogen is Bloem van 'onvoldoende' niveau, beneden haar intellectuele 
waardigheid.. Ondanks de druk die het museum uitoefent, blijft Beb bij de weigering. Te 
elfderr ure wordt een alternatief gevonden in de persoon van Kees Snoek. Mogelijk omdat haar 
gramm nog niet verdwenen is, laat ze ook het publiek bij de feestelijke bijeenkomst enige tijd 
opp haar komst wachten. Ook Van den Bergs bijdrage in In Indië geweest staat Beb niet aan, 
aanleidingg tot de zoveelste 'perkara' tussen hen.3 Uit de foto's van de opening wordt duidelijk 
datt Bebs situatie steeds verder achteruit gaat: een sterk vermagerde Beb met een ingevallen 
gezichtt wordt in een stoel rondgereden. 

Opp 11 juni 1991 overlijdt haar broer Wilton, Bebs vriend en vijand in de jeugdjaren. 
Tott het laatst hebben beiden contact met elkaar onderhouden. Elk jaar schrijft Wilton in 
januarii een briefin verband met Bebs verjaardag op 11 februari. Behalve de verjaardagswens 
bevatt zijn correspondentie niet veel meer dan een verslag van de laatste ontwikkelingen in de 
familiee en van zijn steeds verslechterende gezondheidstoestand.4 Uit Wiltons brieven blijkt 
datt Beb meestal aan het eind van het voorafgaande jaar wat van zich heeft laten horen, 
vermoedelijkk 'aangeklede' kerst- en nieuwjaarswensen. Wiltons nakomelingschap is 
aanzienlijkk groter dan die van Beb. In één van zijn laatste brieven maakt hij melding van zijn 
achttiendee achterkleinkind. Beb krijgt tot haar verdriet en ergernis geen rouwkaart bij zijn 

11 De telegraaf 8-9-1989 (auteur onbekend) 
;; Interview Beb Vuijk door Cees Ve\\max\ HN magazine 25-2-1984 
Joopp van den Berg *In memoriam Beb Vuyk; In warme vriendschap en perkara1 s' Indische letteren 6 (1991). 

pag.. 19-181. 
44 In het familiearchief bevinden zich Wikons brieven van 7-12-1984 (Sao Paulo). 31-1-1986. 31-1-1989. 16-1-
19900 en 28-1-1991, de laatste vier uit Niteroi 
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dood.. Alleen haar zuster Dolly krijgt een telefoontje uit Brazilië. Het treft haar diep: 
"Helemaall geen rouwkaarten, niks, niks, niks; dat is zo spookachtig". 

Bebb wordt oud, erg oud. Ze is bijna blind. Ze vereenzaamt niet zozeer, maar het wordt 
stillerr om haar heen/ Veel vrienden uit Nederlands-Indië of in het Loenense zijn inmiddels 
overleden,, bijvoorbeeld Bernard van Tijn, Ivo Veenstra en het echtpaar Grönfeld. Sociale 
contacten,, in niet geringe mate de brandstof waarop haar leven zich heeft voortbewogen, 
wordenn minder. Wel heeft ze iedere dag afleiding door de hulp die langs komt. 's Zondags 
vindtt ze een vreselijke dag omdat niemand op bezoek komt. Haar vriendin Loes Timmers bij 
wiee ze elke zondag op bezoek gaal, is inmiddels verhuisd naar het nabijgelegen Nieuwersluis. 
Omm de verveling te verdrijven belt ze vaak op die dag met Aya Zikken. Met Vredenbregt is 
blijkbaarr de in 1986 naar aanleiding van Femands dood ontstane animositeit verdwenen, want 
ookk met hem zoekt Beb met enige regelmaat telefonisch contact. De gesprekken met Zikken 
zijnn dikwijls hilarisch: "Een onnozel voorval groeide uit tot een stuk amusant theater".3 De 
vrouwenn gieren het uit als Beb vertelt hoe een donker luciferdoosje uitgerekend op een zwarte 
tegell in de keukenvloer valt, waardoor Beb het niet kan zien liggen. 

Inn een vraaggesprek met het NRC handelsblad uit juli 1991 merkt ze op dat haar 
situatiee zo slecht is dat de dokter opname in een verzorgingstehuis nodig oordeelt. Naar zijn 
meningg is Bebs omgang met het gasstel door haar slechte zien en trillende handen 
onverantwoordd geworden. Ze ziet er tegenop, maar het vormt tegelijkertijd een uitdaging. Ze 
vraagtt zich af hoe ze zal reageren op de nieuwe situatie. Wanneer haar gevraagd wordt of er 
sprakee is van een nieuw avontuur antwoordt ze: "Ja, en doodgaan is misschien het laatste 
avontuur".. Tegen Aya Zikken camoufleert ze de moeite met een opname vol ironie: "Ze eten 
daarr elke dag aardappels". Van haar aanvankelijke voornemen om naar het Rosa Spierhuis te 
gaan,, ziet Beb af omdat ze daar niemand kent. Ze wil in Loenen blijven, waardoor ze nog in 
contactt kan blijven met de haar nog resterende bekenden.6 In die periode brengt ze ook nog 
eenn bezoek aan prof. J. Verkuyl, een oude bekende uit Nederlands-Indië, later hoogleraar 
theologiee aan de VU. Met hem heeft ze sinds de jaren zeventig een steeds hechtere band 
gekregen;; in Bebs laatste jaren wordt hij een vertrouwensfiguur voor haar,7 Een kleinzoon 
brengtt haar met een gehuurde auto naar Verkuyl.8 

Bebb blijft de gang naar het laatste station voor bejaarden bespaard. Begin augustus 
krijgtt ze een attaque. Ze wordt opgenomen in een verpleeghuis in Blaricum. Het avontuur van 
dee dood wil Beb echter nog niet aangaan, zo blijkt uit het verhaal van haar schoondochter.9 

Bebb beschikt over een euthanasieverklaring. Na enige tijd is duidelijk dat er geen kans op 
herstell is. De dokter vraagt aan Bebs zoon en schoondochter of hij medicijnen moet blijven 
toedienen.. Raadpleging van Beb is niet mogelijk omdat ze niet meer kan pralen. Zoon en 
schoondochterr willen evenwel geen beslissing nemen zonder Beb hierin te kennen. Ze 
besluitenn tot een indirecte manier van raadplegen. Haar schoondochter begint te vertellen over 
dee toentertijd plaatsvindende omwenteling in Rusland, een onderwerp dat Beb vanwege haar 
gerichtheidd op nieuwsberichtgeving uiteraard bezighoudt. Vervolgens vraagt ze haar 

11 Interview Beb Vuijk door Mischa de Vreede NRC handelsblad 1 -8-1991 
"" Telefonisch gesprek auteur met W. Lekkerkerker (Loenen a/d Vecht 22-4-2002) 
11 Zikken 2000, pag. 66 

Intervieww Beb Vuijk door Mischa de Vreede NRC handelsblad 1-8-1991 
55 Zikken 2000, pag. 66 
hh Telefonisch gesprek auteur met W. Lekkerkerker (Loenen a/d Vecht 22-4-2002) 

Vermoedelijkk is Bebs houding ten opzichte van hem een mengeling van affectie, respect en ontzag. Dat ze 
(ook)) tegen hem opkijkt, blijkt uit een herinnering van Bebs kleinzoon Femand. Als de laatste bij zijn oma 
verblijftt en Verkuyl op bezoek komt, krijgt hij het consigne stil te zijn. In Femands woorden: "Als prof. Verkuyl 
kwam,, was dat wat" (Gesprek auteur met Fernand de Willigen jr, (Loenen a/d Vecht 8-4-2002)). 
"" Notitie L. Walraven 'Wat ik me van Beb Vuyk herinner' (Noordwijk aan Zee 29-11-2001) 
44 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 27-3-2002) 
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schoonmoederr met een kneepje in haar hand kenbaar te maken of ze het verhaal heeft 
begrepen.. Beb knijpt. Na een korte pauze vraagt ze of de dokter misschien moet stoppen met 
medicijnen.. Een reactie blijft uit. De volgende dag treft haar schoondochter een 'herboren' 
Bebb aan. Tegen advies van de dokter zit Beb netjes gekleed in een stoel. Dezelfde dag is ook 
Margott Hopman, de vrouw die haar in 1989 tweemaal voor de radio interviewt, eveneens 
woonachtigg in Loenen, op bezoek geweest en stomverbaasd Beb zo aan te treffen. Ook 
Hopmann vertelt over Rusland, waarop Beb knikt en iets mompelt over 'TV'. Die dag geeft 
Bebb voor de laatste maal blijk van haar levenswil. De volgende dag raakt ze in coma en 
overlijdtt 's nachts, op 24 augustus 1991. Ze heeft, zoals ze in haar laatste jaren regelmatig 
opmerkt,, het leven gehad zoals ze het droomde.' 

Opp 28 augustus vindt de crematie plaats in het uitvaartcentrum Daelwijck in Utrecht. 
Hett condoleanceboek wordt getekend door 66 personen. Naast vele bekenden uit Loenen 
wonenn ook Indonesische bekenden de plechtigheid bij, zoals Akky Djoehana en kinderen van 
haarr oude vrienden Moeljono en Mangoenkoesomo. Ook de ambassade van Indonesië, het 
landd waarvan Beb tot haar dood onderdaan is gebleven, stuurt een vertegenwoordiger. Beb 
laatstee gang staat in het teken van haar levensstijl. Rob Nieuwenhuys en Rudy Kousbroek 
voeren,, tot irritatie van andere aanwezigen, een genante vertoning op door publiekelijk 
hoogoplopendd ruzie te maken.2 

11 Ondermeer: Interview Beb Vuijk door Hennie Burggraaf Literama 22 (1987/1988), pag. 121-126. Radio-
intervieww Beb Vuijk 'De tachtigers' NCRV 21-6-1990 (interviewster onbekend) en Gesprek auleirr met B. en M. 
Ball (Loenen a/d Vecht 23-2-2003) 
-- Gesprek auteur met J. van den Berg (Hilversum 9-8-2000) 
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12.12. SLOTBESCHOUWING 

Bebb Vuijk schetst in 1958 vlak na haar terugkomst in Nederland voor de radio haar leven als 
"avontuurlijker,, bewogener en opwindender dan van vele andere vrouwen, niet in de eerste 
plaatss door de uiterlijke omstandigheden en gebeurtenissen, maar meer nog door de wijze hoe 
ikk daarop reageerde: fel, hevig en totalitair omdat ik schrijfster ben, en sterk en snel 
bewogen".11 Met haar bewering over een enerverend leven tot dan toe, dat in veel van haar 
sterkk autobiografische oeuvre en in haar journalistieke werk is terug te vinden, doet ze de 
werkelijkheidd geen geweld aan: zij heeft een avontuurlijk leven op het nauwelijks door de 
westersee beschaving beroerde eiland Boeroe in de Molukken, ze brengt bijna driejaar in 
Japansee kampen door, ze kiest in woord en geschrift als één van de heel weinige Nederlanders 
dee zijde van de Indonesiërs in hun strijd voor onafhankelijkheid en ze is intensief betrokken 
bijj de roerige ontwikkelingen in de eerste jaren van de nieuwe staat. Na 1958 komt haar leven 
weliswaarr in rustiger vaarwater - maar ze is dan inmiddels ook ruim vijftig - , rimpelloos 
wordtt het evenwel niet. 

Haarr leven lijkt een welhaast natuurlijk uitvloeisel van een masculiene, zich volgens 
sommigee recensenten ook in haar werk manifesterende, persoonlijkheid, die zich al op 
jeugdigee leeftijd openbaart; onhandelbaar in de opvoeding door haar moeder; agressief in de 
omgangg met broer Wilton en leeftijdgenoten; opstandig en spijbelend op school. Andere 
kenmerkenn die we van haar pas op latere leeftijd kennen - druk, sterk en snel wisselende 
stemmingen,, concentratieproblemen, roepen de vraag op of de jonge Beb geen trekken heeft 
gehadd van wat tegenwoordig een 'ADHD-kind1 wordt genoemd. Een sterk romantisch 
levensgevoell zich van anderen onderscheiden te (willen) weten, vertaalt zich bij haar in een 
marsmaniaanss "verlangen naar een uitzonderlijk bestaan"," Van een volstrekte aanvaarding 
vann de eigen individualiteit is echter geen sprake omdat ze "angst [heeft] om apart te staan, te 
vervreemdenn van het leven van anderen".3 In haar leven zal ze voortdurend laveren tussen een 
hangg naar individualiteit en eigenzinnigheid en de behoefte aan geborgenheid bij en 
verbondenheidd met anderen. Wellicht is deze ambivalentie de uitdrukking van een onzekere 
persoonlijkheid.. Een aanwijzing hiervoor lijken de radeloze angsten die ze ervaart in sterk 
bedreigendee situaties. Frappant is ook dat de vrouwelijke hoofdfiguren in haar 
autobiografischee verhalen en boeken vaak angstig, onzeker en gespannen zijn. In haar 
publiekee optreden is ze evenwel altijd een toonbeeld van zelfverzekerdheid geweest. 

Welkee kronkelige wegen de menselijke persoonlijkheid kan bewandelen, blijkt ook 
uitt het belang dat ze heeft gehecht aan een intellectuele status en aan een hogere opleiding 
voorr haar zonen, een houding die moeilijk lijkt te rijmen met haar sneren naar een burgerlijke 
levenswijze.. Bij haar eigen, vaak met enige theatraliteit geuite, pretentie een leven als 
avonturiersterr op Boeroe te hebben geleid, kan een kanttekening worden geplaatst. Weliswaar 
heeftt ze vergeleken met de doorsnee vrouw in Nederland of in de kolonie op dit eiland kennis 
gemaaktt met een primitief en bijzonder bestaan, bijvoorbeeld tijdens de door haar zo fraai 
beschrevenn dagenlange prauwtochten, maar het avontuur is wel beleefd vanuit een relatief 
comfortabelee thuisbasis; ze wist zich altijd verzekerd van een ruim huis, bedienden, 
voldoendee eten en de bescherming van een militair detachement. Wanneer ze na de oorlog de 
Indischee schrijver-journalist Tjalie Robinson op de korrel neemt om diens romantische 
verlangenn naar een eenzaam bestaan op een afgelegen eiland ver van de moderne 
samenleving,, relativeert ze zelf het avontuurlijke leven: dat is, zo stelt Beb, iets voor dromers, 
diee niet weten wat voor verveling hen boven het hoofd hangt. 

11 Beb Vuijk 'Boekenwijsheid: Gesproken autobiografie door Bep Vuyk' VARA 25-10-1958 
22 Beb Vuijk 'Mijn grootmoeders' in Verzameld werk 1981, pag. 432 
** Idem 
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Verassendd is ook niet dat haar emotionele en eigenzinnige persoonlijkheid lot een moeilijke 
omgangg met anderen heeft geleid. Willem Walraven zit niet ver bezijden de waarheid als hij 
inn 1941 schrijft: "Deze eigenaardige Beb, met wie je alleen vrede kunt houden als je die 
fameuzee liefde van Paulus toepast [. .. ]".' Haar vriendin en collega-schrijfster Aya Zikken 
ergertt zich dood aan de kritiek die ze op hun gezamenlijke vriendenkring heeft. Voortdurend 
ligtt Beb overhoop met bekenden, vrienden, collega's en uitgevers. Steeds is er ook weer 
verzoening,, niet zelden met haar man Fernand als postillon d'amour en toont ze een andere 
kant:: de altijd gastvrije en hartelijke vrouw, die graag bekenden en kennissen ontvangt en 
levenslangee banden onderhoudt met Indonesische vrienden. 

Watt zijn in de hedendaagse beoordeling de betekenisvolle elementen in haar schrijverschap 
geweest?? Haar werk heeft in de literaire kritiek altijd een redelijke tot enthousiaste ontvangst 
gehad.. Bovenal worden haar sfeerbeschrijvingen van natuur, landschap en levenssituaties 
gewaardeerd.. Om die reden verdient haar werk, zeker bij een liefhebber van de Molukse 
archipel,, een blijvende plaats in de Indisch-Nederlandse literatuur. Terecht zijn de recensenten 
veell minder te spreken over de psychologische diepgang en ontwikkeling van de hoofdfiguren 
inn de boeken en verhalen. Over haar compositorische kwaliteiten heeft de literaire kritiek zich 
slechtss beperkt uitgelaten. Alleen Rob Nieuwenhuys schenkt daar in zijn standaardwerk Oost-
IndischeIndische spiegel uitvoerig aandacht aan. Haar verhalen zijn volgens hem voortreffelijk 
gecomponeerd.. Een uitzondering maakt hij voor haar twee laatste novellen 'Huize Sonja'en 
'Ngawang'' waarin "de aandacht en de zorg voor de vorm [. . . ] ditmaal teveel van de 
intensiteitt van de beleving [. , . ] hebben geëist".2 Waarom deze literator juist haar laatste 
verhalenn compositorisch minder geslaagd vindt, blijft onduidelijk. Het oordeel van deze 
literatorr lijkt, zoals zo vaak in de literaire kritiek, eerder een kwestie van persoonlijke 
voorkeur.. Met evenveel recht kunnen haar andere verhalen als nogal hoekig, te geconstrueerd 
enn te onrustig in compositie worden beschouwd vanwege de in relatief kort bestek 
plaatsvindendee veelvuldige wisselingen in perspectief naar persoon, tijd en plaats. 
Nieuwenhuyss ontgaat dat de invloed die ze op jeugdige leeftijd heeft ondergaan van het 
expressionismee zich in de composities van haar verhalen nooit heeft verloochend. Deze 
literatorr gaat ook nogal laconiek voorbij aan een ander gegeven: de betrekkelijk geringe 
oorspronkelijkheidd in haar werk. De karakterisering van de hoofdfiguren vertoont dikwijls een 
grotee gelijkenis en de schets van de in nogal wat verhalen en boeken figurerende grote 
Moluksee plantersfamilie gebeurt steeds in vrijwel overeenkomstige bewoordingen. 
Daartegenoverr staat haar verdienste de uitwerking van het zo sterk door raciale verhoudingen 
bepaaldee koloniale stelsel op de individuele psyche op een scherpe wijze te hebben verbeeld. 

Interessantt is natuurlijk ook hoe haar tweede vaderland over haar werk denkt. 
Daarvoorr zijn jammer genoeg maar weinig aanwijzingen te vinden, hoogstwaarschijnlijk 
omdatt alleen De kinderen van Boeton Leon en Het laatste huis van de wereld in het 
Indonesischh zijn verschenen. Ras Siregar merkt in de recensie van het vertaalde laatste boek 
op:: "Beb Vuyk observeert nauwkeurig, objectief en niet emotioneel".3 Als journaal van het 
levenn op Boeroe heeft Het laatste huis van de wereld volgens deze criticus betekenis voor 
Europeanen,, en dan in het bijzonder de Nederlanders, maar in literair opzicht is het niet erg 
interessant.. In een necrologie naar aanleiding van Bebs overlijden verkondigt de schrijver 
H.B.. Jassin een min of meer gelijkluidende opvatting: de betekenis van Bebs schrijverschap is 
gelegenn in haar bijdrage aan de Indonesische onafhankelijkheid, in literair opzicht is haar 
werkk niet bijzonder.4 

'' Brief Willem Walraven aan J.H. W. Veenstra (Blimbing 21-1-1941) in Walraven 1992,pag. 639 
22 Nieuwenhuys 1978, pag. 489 

Rass Siregar 'Namlea, Nun di Sana' Tempo 29-5-1976. 
44 Budiman S. Hartoyo dan Asbari N. Krisna 'Menulis adalah Hidup Saya' Tempo 12-10-1991 
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Omdatt Nieuwenhuys in zijn standaardwerk Beb Vuijk primair beoordeelt vanuit literaire 
optiek,, is het niet onbegrijpelijk dat hij voorbijgaat aan andere belangrijke aspecten in haar 
levenn en werk. Allereerst haar omvangrijke journalistieke oeuvre, voornamelijk beslaande uit 
boekbesprekingen,, die vaak juweeltjes in stijl zijn. Overigens moet hieraan worden 
toegevoegdd dat Nieuwenhuys in een radioportret over haar wel heeft gewezen op haar 
kwaliteitt als recensente, toen zelfs heeft gepleit voor een uitgave van haar belangrijkste 
recensies. . 

Verderr schenkt hij geen aandacht aan Bebs politieke stellingname en aan de 
intrigerendee kwestie: was ze Nederlandse of Indonesische? De vraag met welk land de meeste 
verbondenheidd bestaat heeft Nieuwenhuys zelf ook sterk beziggehouden. Vanwege zijn Indo-
europesee afkomst is hij van oordeel dat zijn leven zich heeft afgespeeld tussen twee 
vaderlanden.. Met de verandering van een voorzetsel in de uitspraak van Nieuwenhuys duidt 
Bebb haar leven wezenlijk anders: ze heeft in twee vaderlanden geleefd. In haar beleving 
hebbenn haar Nederlandse jeugd en achtergrond dezelfde kracht gehad en zijn haar even lief 
geweestt als de verbondenheid met haar nieuwe vaderland. 

Bezienn we evenwel haar schrijverschap en haar functioneren in het koloniale Indië en 
hett onafhankelijke Indonesië, dan is toch vooral sprake van een 'westerse' Beb, overigens 
volstrektt begrijpelijk vanwege de bepalende invloed van haar Hollandse opvoeding. In haar 
verhalenn en boeken figureren vooral Nederlandse hoofdfiguren, die hun functie en betekenis 
krijgenn tegen de achtergrond van de inlandse samenleving. De wijze waarop de De Willigens 
hunn kajoe-poetihonderneming leiden en tegen het personeel aankijken, geschiedt vanuit een 
striktt rationele, op een streng arbeidsethos gebaseerde, westerse bedrijfsvoering, met 
voorbijgaann aan inheemse economische en sociale tradities. Ze identificeert zich van stonde af 
aann met dat deel van de Indonesische intellectuelen, dat sterk verwestert is en zich oriënteert 
opp het westers gedachtegoed. In haar journalistieke beschrijving van Indonesië is nauwelijks 
plaatss voor de, in de ogen van de westerling, vaak ondoorgrondelijke werking van 
maatschappelijkee en politieke mechanismen. Wellicht geldt au fond voor Bebb wel hetzelfde 
alss voor Annie Romein-Verschoor, die bij een terugblik op haar jeugd in het vooroorlogse 
Nederlands-Indiëë opmerkt: "Wij leefden niet in Indonesië, wij leefden ernaast".1 Een tweetal 
mensenn uit haar omgeving reageren op de vraag of ze Indonesische of Nederlandse was, met 
dee opmerking: "Ze is haar hele leven een Rotterdamse gebleven". Toch, ze heeft zich 
onmiskenbaarr en zonder enige terughoudendheid (ook) Indonesische gevoeld en na 
terugkomstt in Nederland banden met haar vrienden daar onderhouden. Wellicht dat haar 
principiëlee keuze is voortgekomen uit haar eerder gesignaleerde behoefte aan geborgenheid en 
verbondenheidd als pendant van haar existentiële angst apart te staan van anderen. Maar dat is 
slechtss gissen, want het individu blijft uiteindelijk, zoals in de 'Inleiding en Verantwoording' 
verwoord,, goeddeels onkenbaar. 

11 Annie Romein-VerschooT via Wertheim 'De Romeins en Azië' Bulletin 9 (81, 1980). pag. 43 
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13.13. SUMMARY 

AA life in two home countries: 
AA biography ofBeb Vuijk 

Thee guiding principle in writing this biography has been to present a full-sized picture of the 
life,, personality and work of the author Beb Vuijk and wherever possible to show the relations 
betweenn the three, against the background of the society, the circles and the places in which 
shee lived. It has done so by following the developments in her life, personality and literary 
oeuvree meticulously and at length and also by reflecting in my presentation of these 
developmentss the nature, content, level of abstraction and vocabulary of the source material 
used.. Because of this method of working, practically all known documents about and by the 
heroinee are quoted in this book. 

Inn 1958, just after her return to the Netherlands, Beb Vuijk described her life in a radio 
broadcastt as 'more adventurous, emotional and exciting than that of many other women, not 
primarilyy because of the external circumstances and events, but rather because of the way I 
reactedd to them: keenly, fiercely and in a totalitarian way because I am a writer, strongly and 
quicklyy moved.' Apart from the theatrical overtones, this is a good characterization of her 
personalityy and the life she had led up to that point. 

Bebb was born in Delfshaven in 1905 to a Eurasian father and a white mother, in a 
relativelyy well-to-do social environment. Her masculine character - which according to some 
reviewerss also manifested itself in her work - was revealed at an early age; she was 
unmanageablee for her mother, aggressive in her behaviour to her brother Wilton and her 
peers,, a rebel and truant at school. She felt different; one important reason was because she 
wass frequently teased about her dark skin. Other character traits of Beb's which showed at 
laterr age - that she was very lively and had strong and quickly changing moods - make one 
wonderr if Beb may have been what today is called an 'ADHD child'. Young Beb had other 
strikingg qualities as well: she was an avid reader who focused mainly on adventure stories. 
Shee was also strongly attracted to the macabre, to death and destruction, a fascination she 
sharedd with the literary model of her youth, the poet Marsman. 

Shee herself said that 'the yearning for an exceptional existence', combined with her 
aversionn to the bourgeois lifestyle, led her at an early age to long to go to the Dutch East 
Indies,, the land of her Madurese grandmother. This land plays a background role even in her 
firstt children's stories, published between 1923 and 1925. After laboriously completing a 
trainingg course to become a cookery and nutrition teacher and then working for a short time in 
variouss jobs in institutions, she left for the colonies at the end of 1930 to work as a teacher 
andd group leader at the Sukabumi Educational Institutions (SOG), a boarding school where 
badlyy neglected or orphaned children, mainly of Eurasian descent, were brought up. 

Duringg the voyage to the colony she met Femand de Willigen, scion of an Ambonese 
Eurasiann family, who was employed on a tea plantation called 'Pagilaran Estate* near 
Pekalongann in Central Java. Her marriage to him eighteen months later meant the beginning 
off an adventurous planter's life for Beb, first for a short time at Pagilaran, then from early 
19333 to early 1940 on the isolated Moluccan island of Buru, at that time scarcely touched by 
Westernn civilization, where the De Willigen family had owned a cajuput plantation since the 
earlyy twentieth century. The books which were published during the time she spent on this 
extraordinaryy Moluccan island, Duizend eilanden and Het laatste huis van de wereld, are 
muchh more powerful than her first three novellas based on her own life experiences, dating 
fromm 1930-1932. This is especially true of the second book, which can be regarded as a 
chroniclee of her life as a planter's wife on Buru. As Beb's inspiration as a writer was drawn 
fromm her own life, the logical consequence is that a gradual change can be seen in her writing; 
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herr initially somewhat artificial, over-refined prose style, aimed at effect, developed into an 
evocativee use of language which is sober and reserved but also very close to human 
experience.. Her new way of writing stands out perhaps most clearly in her exquisite sketches 
off the scenery, landscape, seas and life of the Moluccan islands. This archipelago would 
alwayss occupy an important place in her literary work, right to the end. Strangely enough, she 
wass not very taken with the Moluccan people. In her journalistic publications in particular she 
constantlyy expressed annoyance - without examining the historical and sociological 
backgroundd - at the laziness of the Moluccans, which was so diametrically opposed to the 
Westernn work ethic she herself cherished. 

Theree were also less pleasant aspects of the adventurous life she had wanted so badly. 
Shee did not get on with the other Europeans on the island - the quickly changing military and 
civill authorities and their wives. Beb looked on their mentality with intellectual disdain. The 
frequentt absence of her husband Fernand, who was very busy with the laborious task of 
buildingg up the plantation, was also hard for her to bear. But perhaps the most difficult thing 
wass the unfathomable indigenous community with its many intrigues, to which the Dc 
Willigens,, with their important economic and social position, also fell victim, as an arson 
attackk on their plantation proved. When Beb, without any access to medical care, was 
pregnantt with her second child, her mental isolation culminated in a state of panic at the 
thoughtt of her coming childbirth. The panic she felt is described in Het laatste huis van de 
wereld.wereld. Beb suffered similar attacks again later in other extremely threatening situations. 

Inn 1938 the end of the De Willigens' life on Buru was heralded by a violent conflict 
withh the governor of the island. The conflict was sparked off by the intrusions of Beb's pets 
ontoo the official's property, but the real cause was her fury at his self-enriching and tyrannical 
actionss and his attempts to frustrate Fernand in a new activity: felling timber. When on top of 
alll this the De Willigens were unable to acquire - at an economically acceptable rate - a new 
leaseholdd they needed to generate extra revenue to make up for the inadequate yields of the 
cajuputt plantation, they took the decision to build up a future in Java. Beb did not actually go 
too Java until the beginning of 1940; when she arrived there, she went to work for the SOG 
again.. Her husband followed a year later. 

Inn 1938 Beb also met the author Eddy du Perron, whose critical attitude to colonial 
societyy was to have a major and lasting influence on her. He also introduced Beb to a small 
groupp of progressive intellectuals in Java who were involved in various ways with the 
magazinee Kritiek en opbouw. In spite of their diversity, they had one thing in common: their 
oppositionn to the conservative white colonial upper class, which showed so little respect and 
appreciationn for the community over which it ruled. Back in Java, Beb started to work for 
KritiekKritiek en opbouw and also for the newspapers Bataviaasch nieuwsblad and De Indische 
courant.courant. For these publications she mainly wrote book and poetry reviews, which were 
outstandingg for their succinctness, clarity and simplicity. Her reviews bear testimony to her 
admirationn for the poet Hendrik Marsman, with his curious mixture of a vital passion for life 
andd a death wish. She also felt kinship to the poet's aristocratic attitude; she made it clear that 
shee counted herself among the cultural elite, far removed from the 'stupidity of the masses'. 
Consideringg the polemic tone of some of her articles, Beb was still a spirited lady when she 
wass approaching middle age. The writer and journalist Willem Walraven confirmed this 
picturee when he remarked in one of his letters that once when Beb visited Batavia she had had 
rowss with everyone. 

Att that lime she also met members of the moderate wing of the nationalist movement, 
whichh was mainly associated with the politician Soetan Sjahrir. These people constituted a 
Western-orientedd intelligentsia which also contributed to Kritiek en opbouw and occupied a 
speciall place in their own community; many of the members spoke Dutch as a vernacular, 
weree of the Christian faith and were of noble descent. Beb's ties with them grew so close that 
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inn January 1940 she became an editor - the only Dutch one - of the Indonesian cultural 
magazinee Poedjangga baroe. 

Herr journalistic career came to an abrupt end when the Japanese captured the Dutch 
Eastt Indies in March 1942. From the end of December of that year she was interned, first in 
thee Kareês camp, then in Kota Paris and Kampong Makassar. Shortly after her arrival in 
Karee'ss she was interrogated and tortured by the Japanese military police Kempeitai, a 
traumaticc experience she would later talk about only sporadically and even then only in 
generall terms. Right from the beginning she realized that a terrible ordeal had begun, in which 
onlyy one thing would matter: survival. Beb incurred the displeasure of other women in the 
campp by confronting them with this realization. From her internment at Kota Paris onwards 
shee kept a diary with fluctuating regularity. At the end of her life this diary was published, in 
combinationn with some short stories which had appeared shortly after the war, under the title 
Kampdagboeken.Kampdagboeken. Her account of life in the camps in the diary is sober, and partly because of 
thatt rather cool and distant. 

Bebb herself felt that because of surviving the ordeal in the camps she emerged from 
thee war a more independent and conscious person. In other ways she was also transformed: 
shee became a socially and politically conscious woman who made a fundamental choice to 
supportt Indonesian independence. In the chaotic period after the Japanese capitulation, the 
nationalistt leaders Sukarno and Hatta declared an independent Republic, which was however 
nott recognized by the Netherlands nor by the international community. The following years, 
upp to 1950, were dominated by a battle fought both at the negotiation table and in the form of 
armedd combat between the nationalist movement and the Netherlands about the constitutional 
statuss of Indonesia, As one of the very few people in the Dutch colony, Beb saw that in the 
postwarr situation a completely independent state was inevitable. In her opinion the 
Netherlandss had entirely forfeited the trust of the population because they had never been 
preparedd to come to terms with the nationalist movement before the war. She was one of only 
threee Dutch people who signed a manifesto rejecting Dutch policy and advocating Indonesian 
sovereigntyy in November 1945. 

Duringg the following years she would continue to bear witness to her political 
convictionss both orally and in writing. The conflicts of a more intense nature which took 
placee during this period between the Dutch and the Indonesians (the so-called 'police 
actions')) affected her more strongly than the Japanese occupation; the fact that she had friends 
onn both sides 'was destroying her1. Her life as a journalist was very busy, partly because she 
regularlyy travelled to Republican territory from where she wrote reports for various leftwing 
publicationss in the Netherlands. She also became more and more closely involved with the 
intellectualss grouped around Sjahrir and made a few contributions to their Dutch language 
magazinee Het inzicht. A logical conclusion to her unconditional support of the independence 
movementt was her choice to take the Indonesian nationality in 1950, even though by that time 
Sjahrirr and his party no longer played any significant role in politics. 

Afterr the transfer of sovereignty on 27 December 1949, Beb wrote reports for the 
Sjahrirr newspaper Indonesia raya about the progress of the new country during two long trips 
too Kalimantan and the Moluccan islands in 1951-1952. It is striking that although she pointed 
outt abuses, in her criticism of the new government she was much milder than she ever had 
beenn in her judgments of the colonial administration. Her trip to the Moluccan islands was 
madee as part of President Sukarno's retinue. Until then she had been somewhat ambivalent 
aboutt him because of his populism among other things, but like so many others she was won 
overr in a personal confrontation. Her travel accounts express something akin to worship for 
thee president. 

Sixx years later her views on Sukarno had changed completely. In the course of the 
1950ss Sukarno tried to gather more and more power and his regime became repressive and 
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anti-Western.. Eminent members of Sjahrir's party who criticized presidential policy were 
intimidated,, imprisoned or exiled. Sukarno's attempt to bring New Guinea under Indonesian 
sovereigntyy led to a violent conflict with the Netherlands which was taken out on the Dutch 
whoo were still in Indonesia and Eurasians who had chosen Indonesian nationality. At the end 
off 1957 the De Willigens decided to leave Indonesia, or rather to take flight. 

Ass an Indonesian citizen and probably also because of her political stance, Beb was 
refusedd a visa for her country of origin, so that the De Willigens were obliged to live in 
Germanyy for the time being. It was not until friends and acquaintances used their influence on 
thee responsible minister that she was given a temporary residence permit in October 1958, for 
whichh she constantly had to apply for extensions during the following years. After more than 
aa year of moving from one address to another, in I960 they settled in Loenen aan de Vecht, 
wheree Beb continued to live until her death more than twenty-six years later. 

Becausee of her involvement with social and political developments, between 1945 and 
19488 she had little inspiration to write literary work; the emphasis was on her work as a 
journalistt and editor of the Dutch language cultural magazine Oriëntatie, which was 
discontinuedd in 1954 due to lack of interest, and the Indonesian Konjrontasi, again a 
magazinee run by Sjahrir devotees. In 1947 she published her third book, Het hout van Bara. 
Inn this novel, most of which had been written before the war, she gave a fairly realistic 
accountt of her conflict with the official on Buru. A year later it was followed by a children's 
book,, De kinderen van Boeton Leon, a romanticized description of Femand's island 
childhood.. In the following years, up to her return to the Netherlands, two short stories were 
published:: 'Avontuur als vacantie', inspired by her travels in Kalimantan, and 'Verhaal van 
eenn toeschouwer', which is important because of the change in Beb's literary writing which 
cann be seen in it. From this story onwards, her novellas were no longer based mainly on her 
ownn life experiences, but on true stories told to her by others. The autobiographic elements 
didd not disappear altogether, but they were no longer predominant. Directly connected with 
thiss change was a process she borrowed from her literary model Joseph Conrad to depict her 
ownn experiences and those of others. She introduced a narrator, who did not primarily tell us 
aboutt his own experiences but functioned as a mouthpiece for the stories of others. In 
'Verhaall van een toeschouwer' numerous experiences and events were harmoniously 
combinedd in the life story of the protagonist Hermans, a man marked by the Japanese 
occupationn and the struggle for independence - the alter ego of her husband. In the sub-plot a 
themee from her third short story, 'Vele namen', dating from 1932, returned: the problems of 
peoplee of mixed Dutch and Indonesian ancestry. Several later short stories would focus even 
moree keenly on this theme, which was so closely related to her own origins. 

Afterr Beb had moved to the Netherlands, four more novellas and two autobiographic 
sketchess appeared. In the postwar short stories, mostt of which were published in 1959 in one 
volumee called Gerucht en geweld, her fascination with atrocities came to the fore; the cruelty 
andd atrocities perpetrated by all parties (the Japanese occupiers, the colonial Dutch and the 
Indonesiann freedom fighters) were the main theme. Her last literary work was De eigen 
wereldenwerelden die andere, published in 1969. In the two short stories in this volumes the female 
protagonistss became conscious of their ethnic backgrounds as a result of the developments in 
theirr personal lives caused by the Japanese invasion. 

Shee became an active journalist again, and also translated a number of short stories 
andd books. Her freelance contributions to Vrij  Nederland stand out in particular. Over nine 
years,, from August 1960 onwards, she wrote about 115 articles for this weekly, with the 
highestt frequency in the first half of the decade. As well as her book reviews, for three and a 
halff years, from the end of 1962 onwards, she wrote a cookery column, mainly with recipes 
forr people who wanted to team Indonesian cookery. These columns were simple but 
appealing,, partly because she included information about the social and cultural backgrounds 
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off the dishes and the ingredients. The cookery column was so popular that in 1965 a number 
off recipes were published in a little book - Eet een beetje heet - which was popular mainly 
amongg students and young couples. 

Towardss the end of the 1960s, when Beb was approaching pension age, it seemed that 
shee was heading for an inconspicuous old age. This changed suddenly when she made a visit 
too Indonesia at the end of 1970 and beginning of 1971. By then President Suharto was ruling 
thee country, having come to power after a coup d'etat which claimed an estimated minimum 
off about 200,000 victims and led to the incarceration of many tens of thousands of political 
prisoners.. Beb published a seven-part report of her travels in De Volkskrant, including an 
accountt of a visit to political prisoners in Bum, in which she defended Suharto's regime and 
playedd down the political repression. According to her, anything in the 'New Order' in 
Indonesiaa which came in for criticism was a consequence of Sukarno's misgovernment. Her 
reportt provoked many letters to the editor, including letters from the chairman of Amnesty 
Internationall and from Ernst Utrecht, a professor who had fled from Indonesia. Her almost 
totallyy uncritical approach to the new Indonesia is even more surprising in view of the fact 
thatt in her report of a visit to her brother Wilton in Brazil, which also appeared in 1971 under 
thee title Een broer in Brazilië, she sharply criticized the socio-economic situation in that 
country.. In the following years and after her second visit to Indonesia in 1981-1982, recorded 
inn the travel book Reis naar het vaderland in de verte, she continued to defend Suharto, in 
spitee of the gigantic corruption and disproportionate self-enrichment of the social elite. It 
lookss very much as though the abuses of Suharto's regime were being glossed over because 
hee had liberated Indonesia from Sukarno, the man who had driven Beb from the second home 
shee loved so much, and was therefore regarded almost as evil incarnate. 

AA little over two years later public attention focused on her again when her cookery 
bookk Groot Indonesisch kookboek came out. In the following years it was reprinted many 
times,, practically achieving cult status. When the publisher asked her to write a standard work 
aboutt Indonesian cuisine, it was like a gift from the gods for Beb. At that time she was 
sufferingg from a serious eye disease which was threatening to put an end to her career as an 
author.. But it was easy to dictate the recipes for a cookbook, after which Femand typed them 
outt for her. In the many interviews she gave when her cookery bible was published, she had 
noo qualms about lashing out at women for their lack of cooking skills. Several interviews bore 
thee heading 'Average Dutch woman can't cook'. 

Afterr 1973 Beb took further advantage of her expertise in cookery to publish other, 
lesss well-known cookery books. Because of her eye disease she did little writing. Her book 
Kampdagboeken,Kampdagboeken, published in 1989, was typed out by a woman friend. Over the years she 
sufferedd from more and more physical ailments, but mentally she was still full of vitality and 
interestt in her surroundings. Born as a Dutchwoman. Beb Vuijk died after a short illness on 
244 August 1991, five years after her husband, as an Indonesian citizen, in a nursing home in 
Blaricum,, after living the sort of life she 'had dreamed of, as she remarked not long before 
shee died. 

Whichh elements of Beb Vuijk's writing are significant when judged by present-day standards? 
Thee response of literary critics to her work was always moderate to enthusiastic. Her 
atmosphericc descriptions of nature, landscape and fife situations were particularly highly 
regarded.. For that reason her work deserves a permanent place in Dutch East Indies literature, 
especiallyy for lovers of the Moluccan islands. The critics were - rightly - less impressed by 
thee psychological depth and development of the main characters in her novels and short 
stories.. Assessment of the composition of Beb Vuijk's work seems to be mainly a question of 
personall taste. Some regard the frequent changes of perspective in her stories - different 
characters,, limes and places - as too angular or too artificial; others think they show literary 
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imaginationn or provide more depth. It is strange that the literary critics never commented on 
thee relatively low degree of originality in her work; for example, the characterizations of the 
protagonistss are often very similar and the descriptions of the large Moluccan planters' family 
whichh figures in many of her stories and novels are practically identical. On the other hand, 
herr depictions of the effects of the colonial system, strongly defined as it was by racial 
relations,, on the individual psyche are truly moving. 

Thee intriguing question remains: was she Dutch or Indonesian? With which land there was the 
mostt connection was a question which also always fascinated Rob Nieuwenhuys, the Nestor 
off Dutch East Indies literature. He said several times that because of his mixed Dutch and 
Indonesiann ancestry his life had been lived between two home countries. By changing one 
prepositionn in this statement Beb presented her life in a completely different way: she lived in 
twoo home countries. She felt that the connection with the roots of her Dutch childhood and 
backgroundd was just as strong and just as dear to her as the connection with her new country. 

Nevertheless,, if we look at her writing and the way she lived in the colonial Dutch 
Eastt Indies and the independent Indonesia, we see mainly a 'Western' Beb - which is of 
coursee entirely understandable considering the definitive influence of her Dutch upbringing. 
Thee protagonists of her short stories and novels are mainly Dutch people, whose roles and 
meaningg are presented against the background of the indigenous community. The way the De 
Willigenss ran their cajaput oil business and treated their staff was based on strictly rational 
Westernn business management principles, which were in turn based on a strict work ethic and 
ignoredd indigenous economic and social traditions. She identified immediately with those 
Indonesiann intellectuals who were strongly Westernized and oriented towards Western ideas. 
Inn her journalistic descriptions of Indonesia there is scarcely any room for what Westerners 
seee as the unfathomable operation of social and political mechanisms. Annie Romein-
Verschoorr once remarked when looking back on her childhood in thee pre-war Dutch East 
Indies:: 'We didn't live in Indonesia, we lived alongside it'; perhaps basically the same is true 
off Beb. In reply to the question whether she was Indonesian or Dutch, two people who were 
closee to her said: 'All her life she remained a woman from Rotterdam.' Nevertheless, it cannot 
bee denied that she herself felt Indonesian as well, without any reservations, and when she 
returnedd to the Netherlands she kept in touch with her friends in Indonesia. 
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Bijlagee 1: Het Duitse geestelijke erfgoed 

Bebb Vuijk toont in Duizend eilanden duidelijk een romantisch verlangen naar het verleden, 
mett als pendant een afkeer van de in opmars zijnde moderne, technologische samenleving. 
Ookk in haar later gepubliceerde boek Het laatste hub van de wereld en krant- en 
tijdschriftartikelenn die (mede) de basis van dit boek hebben gevormd, is dit denken im- of 
expliciett terug te vinden. Overigens is zij in het laatste boek minder eenduidig in haar 
houding:: evenzeer is sprake van een westers vooruitgangsoptimisme, een geloof dat ze ook op 
lateree leeftijd regelmatig verkondigt. Zonder het mogelijk zelf beseft te hebben, maakt Beb in 
haarr heimwee naar voorbije tijden onderdeel uit van een, vooral bij onze oosterburen 
manifeste,, bredere cultuurstroming. In Duitsland ontspint zich in de jaren dertig van de vorige 
eeuww onder vooral filosofen van conservatieve snit, een discussie over de metafysische 
grondslagenn en de rol van de techniek in de ontwikkeling van de samenleving.' In het 
bijzonderr de filosoof Martin Heidegger staat aan de wieg van deze discussie." 

Heideggerr schetst zijn {schrik)beeld van de moderne samenleving in de jaren 
dertigg als volgt: "Dezelfde troosteloze razernij van de ontketende techniek en bodemloze 
organisatiee van de normale mens. Als de verste uithoek van de aardbol technisch is veroverd 
enn economisch kan worden uitgebuit, als elke willekeurige gebeurtenis op elke willekeurige 
plaatss op elk willekeurig tijdstip willekeurig snel toegankelijk is geworden [ . . . ] - dan, ja 
dann waart boven dat schrikbeeld altijd nog als spook de vraag waartoe? - waarheen? - en wat 
dan?".33 Techniek heeft naar Heideggers opvatting in de huidige samenleving geen 
instrumenteell karakter meer; het is een fundamenteel kenmerk geworden van het "moderne 
in-de-wereld-zijn".44 Het laatste is te verklaren uit de houding waarmee de moderne mens de 
natuurr tegemoet treedt, het "opeisen"." In de moderne technologie worden mens en natuur 
gereduceerdd tot objecten.6 In Duitsland zal de techniek respectievelijk het technologisch 
denkenn vanaf Heidegger een centraat onderwerp blijven in het debat tussen filosofen en 
sociologenn met een conservatieve en progressieve signatuur, culminerend in de tweede Duitse 
'Positivismusstreit'' eindjaren zestig beginjaren zeventig.7 Beide kampen verschillen weinig 
inn hun analyse van de doorwerking van de techniek in de samenleving. Zij zijn het echter niet 
mett elkaar eens over de vraag in hoeverre de dominerende rol van het technisch denken al of 
niett een als een 'antropologisch' gegeven moet worden beschouwd, en in het verlengde 
hiervann welke mogelijkheden de mens heeft zich uit dit denken te bevrijden. 

Dee technologiediscussie vindt plaats onder invloed en in het voetspoor van het 
gedachtegoedd van de zogenaamde levensfilosofie en Nietzsche's denken aan het eind van de 
negentiendee eeuw. Voor de levensfilosofen staat het leven voor het ontdekken van nieuwe 
aardsee mogelijkheden, "zo onafzienbaar en avontuurlijk dat we geen hogere sfeer nodig 
hebbenn [ . . . ] . Leven is het afreizen naar verre oevers en toch het uiterste nabij, de eigen 
levendigheidd die steeds nieuwe vormen ontdekt".8 De levensfilosofie wil het leven op een 
hogerr plan brengen door nieuwe vormen, gedaanten en waarden van het leven te ontdekken: 

11 Achterhuis 1992, pag. 65-97 en 177-204 
;; Achterhuis 1995,pag. 142 
'' Heidegger via Safranski 1995 pag. 358 
44 Idem 
•• Safranski 1995, pag. 486^87 
"Achterhuiss 1995, pag. 24 

Sleutelfigurenn in dit debat, samen met Heidegger, zijn onder meer Arnold Gehlen, Friedrich Georg Jünger, 
Guntherr Anders, Theodor Adorno en Jürgen I labermas. Overigens beperkt de discussie zich niet tot Duitsland. 
Inn Frankrijk is het Jacques Ellul, in de VS Lewis Mumford. die boeken aan dit thema wijden. In de Engelse 
literatuurr vind het doorwerking in de Brave new world \an Aldous Huxley en Animal Farm van George Orwell. 
"Safranskii 2000. pag. 313 
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"Voorr de levensfilosofie is het leven rijker dan iedere filosofie".9 De oudere Nietzsche staat 
hierr zeer dichtbij. Ja, hij gaat zelfs verder met zijn opvatting dat het leven een voortdurende 
cycluss is van scheppen en vernietigen, waarin alleen het vitale en niet het aangepaste 
overwint.. Maar het leven triomfeert niet als het alléén overleeft: "Leven triomfeert pas waar 
hett overstroomt, waar het zichzelf verspilt en zich uitleeft",10 woorden die uit Bebs pen 
haddenn kunnen vloeien als zij haar jeugdidealen verwoordt. 

Dezee wijze van denken vindt in het begin van de twintigste eeuw zijn verdere 
uitwerkingg en vertaling in talrijke filosofische en kunststromingen zoals Jugendstil, 
expressionisme,, vitalisme en symbolisme. Bebs literaire voorbeeld in Nederland, Hendrik 
Marsman,, is sterk beïnvloed door het vitalisme en expressionisme. En om de cirkel weer te 
sluiten:: het expressionisme en de andere genoemde stromingen zijn een reactie op de zich 
ontwikkelendee moderne, industriële samenleving. Lang voor de Engelse schrijvers Orwell en 
Huxleyy doet in 1924 de Duitse schrijver Alfred Döblin in zijn expressionistische creatie 
Berge,Berge, Meere und Giganten een aanval op de moderniteit. Beginjaren dertig volgt Fritz Lang 
hemm na in zijn meesterwerk, de stomme film Metropolis. En weer tien jaar later merkt Charly 
Chaplinn in zijn grootse aanklacht tegen het Hitler-regime, 'The great dictator', in de slotscène 
op:: "Machines hebben mensen meer ellende dan vreugde gebracht", welke opmerking hij 
directt daaropvolgend verbindt met de aan de moderne mens toegeschreven gevoelshouding: 
"Mensenn denken teveel en voelen te weinig". 

^^ Safranski 2000. pag. 314 
luu Idem. pag. 315 
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Bijlagee 2: Feit en fictie in Duizend eilanden 

Eenn nadere beschouwing van Duizend eilanden op het punt waar de werkelijkheid van 
Pagilarann en de Bebs verbeeldingskracht over de theeondememing door elkaar gaan lopen, 
leertt het volgende.1 Beb laat in het tweede hoofdstuk van het boek haar fantasie al de vrije 
loopp bij de situering van de plantage. Op zijn reis naar de theeplantage vertrekt de hoofdfiguur 
Abb Daalders per trein vanuit Batavia naar het westen {een gebied waar geen theeplantage 
voorkomt)) en niet naar oosten waar Pagilaran ligt. De berg waarop Pagilaran ligt, wordt niet 
mett zijn feitelijke naam Goenoeng Kemoelan aangeduid, maar Goenoeng Kembang genoemd. 
Dee berg wordt gesitueerd ten zuiden van Semarang, terwijl de Goenoeng Kemoelan een stuk 
westelijker,, ten zuidoosten van Pekalongan, is gelegen. Consequent is wel dat in het boek bij 
helderr weer vanaf de onderneming de lichten van Semarang kunnen worden gezien. Echter 
vanaff de werkelijke ligging van Pagilaran is dit niet mogelijk. Het zicht op de Java Zee vanaf 
dee onderneming zoals beschreven in Duizend eilanden bestaat daarentegen wel. 

Vervolgenss wijkt de beschrijving van de onderneming in het boek op nogal wat punten 
aff van de feitelijk bestaande situatie op Pagilaran in de beginjaren dertig van de vorige eeuw. 
Hett emplacement van de onderneming ligt niet in een kom, maar op de helling van de 
Goenoengg Kemoelan, zij het op een minder steil gedeelte. Ab Daalders moet bij zijn 
aankomstt tijdens een hevig noodweer door het water naar de administrateurwoning waden: 
medee door de ligging op de helling en de aanleg van goten is de waterafvoer daar echter 
uitstekend.. Er is sprake van een rood dak van de loods. De daken van loodsen zijn van, niet 
roodd geverfd, gegolfd ijzer. Uit onwetendheid komt waarschijnlijk Bebs onjuiste schatting van 
hett aantal theestruiken op de heuvels (10.000 i.p.v. zeker een 1.000.000, uitgaande van de 
gebruikelijkee plantdichtheid van 10.000 struiken per hectare) in Duizend eilanden voort. Dat 
kann niet worden gezegd van de beschrijving van (andere) flora. In het boek groeien op de 
ondernemingg korenbloemen en oleanders. Daarvoor is het evenwel te koud en te nat op die 
hoogte.. Dat geldt evenzeer voor de in Duizend eilanden voorkomende tabaksvelden. Wanneer 
Abb en Carl op een avond met elkaar praten klinkt er "het miljoenenkoor van de cicaden". 
Dezee insecten hoor je evenwel alleen in de hitte overdag. In de theetuinen wandelt Ab 
Daalderss over een rode aarden weg. De paden in de theetuinen waren evenwel (doelbewust) 
mett gras begroeid om erosie tegen te gaan. Ook is het onmogelijk tegelijk door theetuinen en 
sawah-terrassenn te rijden omdat die zich op verschillende hoogte bevinden. De duisternis valt 
inn Duizend eilanden, bij wijze van uitzondering, in het westen in. Aan de beschrijving van de 
theefabricagee in het boek kleven ook onvolkomenheden, waarschijnlijk terug te voeren op een 
Bebss begrijpelijke gebrekkige kennis van het technische procédé van theebereiding. Dat de 
oudee planter op Pagilaran "elke koelie en iedere struik" kent, moet toegeschreven worden aan 
eenn verregaande idealisering van een voorbije tijd. 

Dee afdeling Kajoe Landak (in Duizend eilanden 'Siranti* genoemd) waarop Carl en 
Abb werken, ligt drie uur te paard van het emplacement. De feitelijke afstand van de afdeling 
naarr het emplacement bedraagt ongeveer 6 kilometer. Voor het overbruggen van deze afstand 
iss drie uur te paard wel erg ruim bemeten tenzij "op een heel erg kreupel paard en vele 
rustperiodes".. Voorts wordt gesuggereerd dat op de onderneming veel afstanden te paard 
wordenn overbrugd. In werkelijkheid is het usance veel afstanden te lopen. Het vervoer van de 
theee van de Siranti naar het emplacement geschiedt in Duizend eilanden ook per paard, terwijl 
ditt ten tijde van Bebs verblijf al per kabelbaan gebeurt. Bovendien vervoeren de paarden de 

11 Deze alinea is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op aan de auteur gerichte brieven van T. ten Seldam-Gelder uit 
Ried-Brigg (Zwitserland), gedateerd 21-2, 6-3, 12-3, 19-3, 28-3 en 2-4-2001 en de aan de auteur gerichte brieven 
vann H. van Bennekom uit Mount Tamborinet Australië), gedateerd 31-1,27-2, 1-4,29-5 en 2-10-2001. In hei 
hiernavolgendee gaat het om een selectie van voorbeelden. 
22 Brief H. van Bennekom (Mount Tamborine 2-10-2001) 
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theee na het invallen van de duisternis, erg onwaarschijnlijk vanwege het struikeigevaar voor 
dezee dieren. Om dezelfde reden zijn de in Duizend eilanden vermelde regelmatig 
voorkomendee verplaatsingen van hoofdfiguren in het donker meer literaire verbeelding dan 
werkelijkheid.. Het vervoer van thee zou verder veel meer paarden vergen dan in de jaren 
dertigg op de plantage aanwezig zijn. Er is sprake van petroleumlampen in de 
administrateurswoningg en in de woning van een collega-tuinemployé. Vanaf de jaren dertig is 
err echter elektrische verlichting in deze woningen, opgewekt door de eigen 
'waterkrachtcentrale'' van de onderneming.3 Een bevestiging voor het gebruik van 
romantischee fictie geeft Beb in een serie van achttien brieven die Beb van september 1933 tot 
enn met maart 1940 publiceert in het Maanblad voor de huisvrouw van Indie. In de eerste brief 
vann deze serie geeft ze wel de goede tijd aan om per paard van hun woning naar het 
fabrieksemplacementt te komen (een uur) en spreekt ze wel over de aanwezigheid van een 
kabelbaan.. Fernand geeft in een brief uit Pekalongan aan zijn zwager en schoonzus ook de 
'goedee tijd' naar het emplacement aan, drie kwartier.5 

Watt betreft het verblijf van Carl van Wijngaarden (lees Femand) op Pagilaran doet 
zichh ook iets vreemds voor. Carl heeft in het boek de overname meegemaakt van de 
ondernemingg door de Engelsen. Feitelijk heeft 'P & T' de theeonderneming in 1923 
overgenomen.. Echter Femand is pas in 1929 op Pagilaran komen werken.6 Maar ook al was 
hijj ten tijde van de feitelijke overneming in 1923 al werkzaam op Pagilaran, dan nog kan hij 
niett de in Duizend eilanden beschreven ontginning van Siranti van twaalf jaar voor de 
overnamee hebben meegemaakt. Immers, dan zou hij al op 11-jarige leeftijd employé op de 
ondernemingg zijn geweest. 

Bijj de beschrijving van de Engelsen en het Engelse karakter van de onderneming heeft 
hett er alle schijn van dat Beb de werkelijkheid van sterke accenten heeft voorzien. Van de 
Engelsee ondernemingslust heeft zij, zacht uitgedrukt, geen hoge pet. De regeldrift van het 
hoofdkantoorr van de P & T wordt sterk overdreven. De ondememingsplanning van een 
plantagee berustte primair bij de administrateur, wel na en in overleg met het "hoofdkantoor".7 

Stereotyperingg is de term die past bij de beschrijving van het Engelse bedrijfsbeleid, mogelijk 
tee verklaren uit een Bebs rancune tegen het latere ontslag van Fernand bij de onderneming. 
Hett voorgaande neemt niet weg dat ook dingen worden beschreven die werkelijkheidsgetrouw 
zijn,, zoals de bestrijding van de pest door het bouwen van nieuwe huizen." Ook het aantal 
employéss op de onderneming en hun sociale vertier is in overeenstemming met de 
werkelijkheid.. Verder is de rol van superintendenten goed beschreven. Maar de vervanging 
vann een Engelse superintendent door een Hollander lijkt weer uitgesloten. Superintendenten 
zijnn bij de Engelse onderneming per definitie Engelsen. 

Inn samenhang met de behandeling van Duizend eilanden in het hoofdstuk 
'Verbeelding,, literaire impressies en feiten over het leven op een theeplantage' kan de 
conclusiee niet anders luiden dan dat in het boek weliswaar een autobiografisch patroon 
aanwezigg is, maar dat de door Beb beschreven werkelijkheid op de theeplantage van duidelijk 
dichterlijkee accenten is voorzien. 

Opp een bepaald moment komt in Duizend eilanden vreemd genoeg toch elektrisch licht in het huis van een 
(andere)) collega-tuinemployé om de hoek kijken. 
44 Beb Vuijk 'Huisvrouwelijke moeilijkheden op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië sept. 
1933,, pag. 19-20. 
ss Ten Dam 1997. pag. 220 
"" Brief T. ten Seldam-Gelder aan auteur {Ried-Brig 2-12-2001} 

Brieff H. van Bennckom aan auteur (Mount Tamborine 1-5-2002) 
KK De verspreider van de pest, de rat, bevindt zich vaak in holle ruimten van oude huizen. 
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Bijlagee 3: Veranderingen in de grondexploitatie van de kajoe-poetih en in de aard van het 
'grondbezit'' van de familie De Willigen. 

HetHet laatste huis van de wereld opent met: "Toen mijn man nog een kleine jongen was, kocht 
zijnn vader, een gepensioneerd officier, vijftig kajoe poetih oliestokerijen op Boeroe".1 

Blijkenss de in de familie De Willigen nog aanwezige koopakten koopt Femands vader, Frank 
dee Willigen, in 1910, ongeveer vijfjaar na zijn aankomst op Boeroe, op één dag de ketels van 
drie,, naar hun namen te oordelen, vermoedelijk Arabische eigenaren, niet vijftig zoals Beb 
Vuijkk opmerkt, maar zevenentwintig.2 Evenwel toen is niet erfpacht aan De Willigen 
verleend:: die dateert pas uit 1918. Op Boeroe is, zoals het grondregister van 1926 in de 
MemorieMemorie van overgave van Gouverneur L.H. W. van Sandick vermeld, geen enkele erfpacht 
verleendd voor 1914. Heeft de vader toen soms een concessie, d.w.z. een tijdelijke vergunning 
tott exploitatie van kajoe-poetihgronden, gehad?3 Echter hier geldt hetzelfde als bij erfpachten: 
inn het bedoelde grondregister worden geen concessies van voor 1912 vermeld. De tijdelijk 
civiell gezaghebber op Boeroe, H.C Schmid, die in 1913 in het tijdschrift Teysmania de kajoe-
poetihcultuurr beschrijft, heeft het ook niet over concessies of erfpachtpercelen. 

Bebb Vuijk geeft zelf in haar, in Het laatste huis van de wereld, opgenomen 
beschrijvingg van de geschiedenis van de kajoe-poetih winning impliciet een mogelijke 
verklaring.. Uit haar historische schets is op te maken dat de productie van kajoe-poetih in 
vroegerr dagen niet plaatsvindt door uitgifte van concessies en erfpachten, maar verbonden is 
mett het bezit van de stookketels.4 Zij vertelt hoe zo'n honderd jaar geleden de ketels in het 
bezitt zijn van de bewoners van de kampong Kajeli, dat aan de andere kant van de baai, 
tegenoverr Namlea, is gelegen, Dit zijn voornamelijk Ambonese christenen die hier sinds de 
tijdd van de VOC zijn gevestigd.5 De gestookte olie wordt in die tijd geruild tegen handelswaar 
diee prauwen uit Makassar met zich meevoeren. De prauwen komen maar éénmaal per jaar. De 
vestigingg van een Chinees en zijn toko maken hieraan een einde. Vanaf dat moment kan 
volgenss Beb Vuijk "de kajapoetih-olie geruild worden voor de waar, die anders slechts 
gedurendee een paar opwindende weken te krijgen was". De in haar ogen nogal zorgeloze 

11 Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 157 
"" Beb maakt overigens in Het laatste huis van de wereld nog melding van een andere bijzonderheid. Een oude 
hoofdmann van de Alfoeren in het binnenland heeft de vader van Femand als blijk van vriendschap een stuk 
grondd geschonken. Deze grond is blijkbaaT nooit feitelijk zijn bezit geworden: "Mijn schoonvader had hun volle 
vertrouwenn en omdat hij een beter vriend was dan handelaar, aanvaardde hij het [de grond] geschenk zonder de 
papierenn in orde te brengen. Later ging hij heen van Boeroe, een ziek en berooid man [ . . . ]" (Beb Vuijk Het 
laatstelaatste huis van wereld'\t\ Verzameld werk 1981, pag. 175). 
33 Krachtens de Agrarische Wet uit 1870 kan de overheid gronden in erfpacht of concessie uitgeven ten behoeve 
vann economische en/of agrarische doeleinden, in het geval van erfpacht ook om particuliere redenen zoals voor 
huizenbouww en wegenaanleg. Er bestaan twee verschillen tussen een erfpacht en een concessie. Erfpachten 
("bedoeldd om de groot landbouwindustrie mogelijk te maken") worden alleen uitgegeven op woeste gronden, 
d.w.z.. gronden waarop de inlandse bevolking geen bezits- of gebruiksrechten heeft. Concessies hebben 
betrekkingg op gronden waarop de bevolking wet rechten kan doen gelden. De concessionaris moet bij de 
exploitatiee om die reden rekening houden met de rechten van de bevolking: "Is de erfpachter dus op zijn grond 
alleenheerscher,, de landbouwconcessionaris is verplicht terdege rekening te houden met de rechten van de 
bevolking.. Dit heeft in den loop der jaren reeds tot veel ingewikkelde kwesties aanleiding gegeven". Een ander 
verschill tussen erfpacht en concessie betreft de tijdsduur. Bij erfpacht is sprake van een (zeer) langdurige 
verhuurr van de grond, maximaal 75 jaar. bij concessies van korte termijnen, meestal van 3 of 5 jaar (zie voor het 
voorgaandee Gonggrijp 1934, pag. 372 en 388-389), Op de Molukken is maar eenmaal sprake van een 
concessietermijnn van 30 jaar. Wel is het gebruikelijk dat concessies verlengd worden voor een nieuwe periode. 
JJ Zie voorde navolgende schets Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag, 186-187 
~~ Een bevestiging van Bebs bewering geeft het eind negentiende eeuw uitgegeven aardrijkskundig standaardwerk 
overr de Nederlandse koloniën van R. Schuiling. Deze merkt op. wanneer hij het over de "vrijhaven1 Kajeli heeft, 
datt de 'industrie van kajoepoetieolie voornamelijk in handen is van Inlandsche Christenen, welke daarbij grote 
koperenn destilleerketels gebruiken" (Schuiling 1889, pag. 502). 
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Boeroenezenn halen echter in waarde per maand veel meer aan goederen dan de kajoe-
poetiholiee opbrengt. Zoals zo vaak in Neder lands-Indië en elders in het Oosten komt de 
bevolkingg zwaar in de schulden bij de Chinees te staan. Omdat de agrarische wet de verkoop 
vann grond verbiedt, staat de Boeroenezen maar één mogelijkheid open om hun financiële 
positiee op orde te krijgen: de verhuur van ketels, respectievelijk het afstaan van het plukrecht 
vann kajoe-poetih in een bepaald gebied, aan Chinezen, later ook Arabieren. In de praktijk 
komenn echter de Boeroenese eigenaren met hun moeilijk bedwingbare kooplust steeds dieper 
inn het krijt te staan. Het eindigt ermee dat ze hun ketels kwijtraken aan Chinezen en Arabieren 
enn in diepe armoede vervallen. Zij blijven echter van bezitters van grond, waarop de ketels 
staan.. Beb Vuijk laat onvermeld dat geen sprake is van rechtmatig eigendom van de grond: 
omdatt de kajoe-poetih groeit op publieke gronden zijn de bezitters niet in formele zin 
eigenaar,, maar doen hierop historische rechten gelden. De eerdergenoemde Schmid beschrijft 
inn 1913 de situatie als volgt: "Men meende als eigenaar van eenen ketel recht te hebben op 
eenn zeker rayon struiken en bomen. Aan deze opvatting is onlangs een einde gemaakt, 
aangezienn de kajapoetih-plant zonder eenige cultuur groeit op domeingrond. Het is echter tot 
nogg toe toegestaan, zonder eenige vergoeding, zich boomen, struiken en bladeren toe te 
eigenen".11 Deze zinsnede suggereert dat ten tijde van deze gezaghebber de 
eigendomsverhoudingenn met betrekking tot de productie van kajoe-poetih zijn gewijzigd, een 
situatiee die bevestigd lijkt te worden door de, in het grondregister uit 1926 vermelde, uitgifte 
vann de eerste erfpachten en concessies in de jaren 1912-1914. Vanaf deze tijd wordt blijkbaar 
opp verschillende wijzen kajoe-poetih geproduceerd: via het bezit van ketels op publieke grond 
dann wel het bezit van een concessie of erfpacht. Ook Beb Vuijk suggereert dit: "Behalve 
enkelee grote concessieterreinen, die door het bestuur zijn uitgegeven en waarvoor een 
behoorlijkee afkoopsom aan de bevolking is betaald, en waarvoor jaarlijks nog een vrij hoge 
grondhuurr verschuldigd is, zijn alle andere ketels op deze wijze in handen gekomen van 
Chinesee en Arabische handelaren. Van deze terreinen ontvangt het Gouvernement geen 
grondhuurr en hun beheerders zijn door geen enkele bepaling gebonden. De onwettige 
occupantenn hebben op deze wijze een voorsprong op de concessionaris, die op eerlijke wijze 
aann zijn terreinen is gekomen".2 Gelet op het voorgaande lijkt het waarschijnlijk dal Fernands 
vaderr aanvankelijk via de aankoop van ketels kajoe-poetih exploiteert en naderhand een 
officiëlee concessie heeft verkregen. In een besluit d.d. 3-5-1916 uit het 'Register der Besluiten 
vann den Resident van Amboina* wordt Fernands vader als 'Direkteur der Naamloze 
vennootschapp kajoepoetih-olie concessie Batoeboi te Namlea' als concessionaris aangemerkt. 

Dee overgang van het bezitsrecht van ketels naar een 'bezitsrecht' op de grond 
rondomm de ketels, waarvan ook in een recente publicatie over de Molukken gewag wordt 
gemaakt,44 lijkt nog door een ander gegeven bevestigd te worden. In de jaren 1960 ontstaat een 
conflictt over het bezit van de grond tussen de De Willigens, die dan inmiddels al enige jaren 
inn Nederland wonen, en de Molukse overheid.5 In een document van een, naar aanleiding van 
ditt conflict, ingestelde onderzoekscommissie wordt gesproken over 27 ketels op de 'dusun 
Batuboy',, het gebied waar De Willigens hun kajoe-poetih winnen. Deze ketels hebben allen 
dezelfdee naam als in de koopaklen van 1910. Deze commissie maakt verder melding van hel 
feitt dat de grond in 1940 is geregistreerd "als grond in concessie (erfpacht) op naam van 
Ferdinandd de Willigen en zijn echtgenote; Erfpacht No. 32 akte 21-6-1940 No. 71 ter 
groottee van 90.4200 [bedoeld wordt 90,42] ha". Dit gegeven uit de onderzoeksbevindingen 

11 Schmid 1914, pag. 38 
:: Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981. pag. 187 
11 Hei besluit bevindt in een map met gronddocumenten in de ON (doos 2464). 
44 Het betreft Natuur en samenleving van de Molukken van Germen Boelens. Chris van Fraassen en Hans Straver, 
eenn brede en lezenswaardige introductie over de Molukse archipel, 
?? In het hoofdstuk 'Uit evenwicht' wordt op dit conflict summier ingegaan. 
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komtt niet overeen het eerder vermelde feit dat blijkens het grondregister de erfpacht in 1918 
iss uitgegeven, bovendien met een meer dan de helft geringere omvang als de vermelde 
registratiee in 1940. Aan de onduidelijkheid over de precieze aard en omvang van het 
grondbezitt van De Willigens lijkt geen einde te hunnen worden gemaakt, omdat tijdens het 
Amerikaansee bombardement van Ambon in de Tweede Wereldoorlog het archief aldaar is 
vernietigd.. In twee Indonesische artikelen over Beb Vuijk wordt ook vermeld dat de omvang 
vann het grondbezit van de Willigens op Boeroe 90 hectare is geweest.1 Op deze gronden is 
volgenss deze publicaties niet alleen sprake van kajoe-poetihteelt, maar worden ook andere 
productenn als koffie, kapok, kruidnagel, rijst, klapper en groenten verbouwd. Curieus is dat 
Bebb in haar Nederlandse publicaties over de Molukken nooit heeft gerept over een 
grootschalige,, voor de markt bedoelde, productie van een zo grote verscheidenheid aan 
gewassen.. Ze noemt in dit verband alleen, bijna tussen neus en lippen, de klapperteelt. 

Bovengenoemdee onderzoekscommissie gebruikt in de geciteerde passage ook 
voorr het eerst de term erfpacht. Voor het overige is in het onderzoeksverslag consequent 
sprakee van concessie. Ook Beb Vuijk gebruikt in Het laatste huis van de wereld bij 
voortduringg de term concessie. Het lijkt alsof concessie en erfpacht als synoniem worden 
gebruikt,, maar dat concessie de gangbare term is. 

'' Het betreft: 'Novel P. Buru dan resep masakan Beb Vuyk Tempo 27-2-1982 (een portret van en interview met 
Bebb Vuijk door een onbekende interviewer) en Budiman S. Hartoyo dan Asbari N. Krisna 'Menulis adalah hidup 
saya'' Tempo 12-10-1991 (necrologie Beb Vuijk). Vermoedelijk is het laatste artikel in sterke mate gebaseerd op 
hett eerste. 
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NietNiet gepubliceerde 'manuscripten' van Beb Vuijk 380 
RadioboekbesprekingenRadioboekbesprekingen en -lezingen van Beb Vuijk en 

radiogesprekkenradiogesprekken met Beb Vuijk 380 

BesprekingenBesprekingen op de radio van werk van Beb Vuijk 383 
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Verantwoording g 

Inn de bibliografie wordt de verscheidenheid van Beb Vuijks journalistieke en literaire werk tot 
uitdrukkingg gebracht door een verregaande onderverdeling naar de aard van de publicatie en 
doorr elke publicatie te voorzien van een korte inhoudelijke kwalificatie. Ook bij de 
opsommingg van documenten over de schrijfster wordt dit stramien gehanteerd. 

Bijj de boeken worden de herdrukken niet afzonderlijk vermeld, maar tussen haakjes 
genoemdd na de eerste druk. Wanneer een herdruk bij dezelfde uitgever verschijnt, wordt 
volstaann met het jaar van verschijning. Alleen bij verandering van uitgever in een nieuwe druk 
wordenn de nieuwe uitgever en plaats van uitgave vermeld. 

Bijj de vermelding van publicaties in kranten, opiniebladen en literaire tijdschriften die 
wekelijkss verschijnen, is de algemene regel dat alleen de datum van verschijning wordt 
vermeld,, geen paginanummering. Bij publicaties in tijdschriften met een geringere 
verschijningsfrequentiee (maandelijks, tweemaandelijks of nog minder) wordt het volgende 
stramienn gehanteerd: het nummer van jaargang, tussen haakjes het jaar van verschijning en 
vervolgenss de paginanummering van het artikel in het geval sprake is van een doorlopende 
pagineringg van de opeenvolgende nummers van het tijdschrift, bij wijze van voorbeeld: 
11 (1990), pag. 150-160. Op deze algemene regel doen zich een aantal uitzonderingen voor. 
Sommigee tijdschriften vermelden geen jaargang. In dat geval wordt volstaan met het nissen 
haakjess vermelde jaar van verschijning, gevolgd door de paginanummering indien deze 
doorloopt.. Bij tijdschriften die geen doorlopende paginering kennen, wordt bij het tussen 
haakjess vermelde jaartal het nummer van het tijdschrift genoemd, gevolgd door de 
paginanummerss van het artikel. Bij wijze van voorbeeld: (1,1990), pag. 10-20. Er zijn ook 
tijdschriftenn die jaargang noch nummers kennen. In dat geval wordt volstaan met de 
tijdsaanduidingg van verschijning gevolgd door paginanummering, bijvoorbeeld jan. 2000, 
pag.. 10-20. Tenslotte kan zich de situatie voordoen dat een tijdschrift in verschillende jaren 
eenn andere methodiek in het aanduiden van de verschijning hanteert. In dat geval wordt voor 
dee verschillende jaren steeds de bij het betreffende jaar behorende, hierboven vermelde, 
methodiekk gebruikt. 

Dee in de biografie gebruikte brieven van en aan Beb Vuijk zijn slechts ten dele 
gecatalogiseerd.. De officieel verwerkte brieven bevinden zich in het Letterkundig Museum of 
inn het Nationaal Archief, allebei gevestigd in Den Haag. Een groot deel van de zich in het 
Letterkundigg Museum bevindende correspondentie is nog niet verwerkt. Dat geldt ook voor 
dee brieven, die nog bij de familie berusten. Bij de in de bibliografie opgenomen brieven wordt 
hett archief vermeld waarin het schrijven zich bevindt. De in de onverwerkte nalatenschap 
(ON)) in het Letterkundig Museum aanwezige, niet gecatalogiseerde brieven worden 
aangeduidd met LM/ON met daarachter het nummer van de doos waarin de betreffende brief 
zichh bevindt. Tenslotte zij vermeld dat in de bibliografie de nog niet gecatalogiseerde brieven 
mett een geringe relevantie (bijvoorbeeld mededelingenbriefjes, bedankbriefjes etc) niet zijn 
opgenomen. . 

BoekenBoeken van Beb Vuijk 

1937 1937 
DuizendDuizend eilanden, Utrecht: De Haan, 1937 
(2ee druk 1937. 3e druk 1941, 4e druk 1946. 5e druk Amsterdam: Querido 1959, 6e druk 
1959) ) 

[roman] ] 
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1939 1939 
HetHet laatste huis van de wereld, Utrecht: De Haan, 1939 
(2ee druk 1940, 3e druk 1941, 4e druk 1946, 5e druk VGravenhage: Nijgh en Van Ditmar, 
1954,, 6e druk Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1961, T druk Utrecht: Van Veen, 
1990) ) 

[kroniekk in romanvorm] 

1941 1941 
DeDe wilde groene geur van het avontuur, Batavia: De Unie, 1941 
(2ee druk Amsterdam: Vrij Nederland, 1947, 3e uitgebreide herdruk onder de titel De wilde 
groenegroene geur, Amsterdam: Querido, 1962,4C druk 1979) 

[bundell met de eerder gepubliceerde verhalen 'De vriend', 'De 
verliezer',, 'Vele namen', 'Journaal van een prauwreis' en 'Way Baroe 
inn de Molukken', bij de 3e en 4e druk uitgebreid met 'Mijn 
grootmoeders',, 'De vervulling en de terugkeer' en 'De laatste 
waardigheid'] ] 

1947 1947 
HetHet hout van Bara, Utrecht: De Haan, 1947 
(2ee druk's-Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar, 1955, 4e druk 1981') 

[roman] ] 

1948 1948 
DeDe kinderen van Boeton Leon, Amsterdam: De Boer, 1948 

[jeugdboek] ] 

1953 1953 
Tjerita-tjeritaTjerita-tjerita tiongkok ('Chinese verhalen'), Djakarta: P.T. Pembangunan, 1953 

[coauteurss Mochtar Lubis en S. Mundingsari, bundel met door de 
auteurss vertaalde moderne Chinese verhalen, van een inleiding voorzien 
doorr Beb Vuijk] 

1959 1959 
GeruchtGerucht en geweld, Amsterdam: Querido, 1959 
(2cdrukk 1960, 3e druk 19922) 

[bundell met de eerder gepubliceerde verhalen 'Verhaal van een 
toeschouwer',, 'Avontuur als vacantie', 'All our yesterdays', 'De jager 
mett zijn schietgeweer' en 'Full of sound and fury') 

1965 1965 
EetEet een beetje heet, Amsterdam: De Arbeiderspers, 1965 
(2ee druk 1966, 3e druk Laren/Antwerpen: Luitingh/Bruna, 1976, 4e druk onder de titel De 
IndonesischeIndonesische keuken hij u thuis, Utrecht: Kosmos, 1986,3 5e druk 1989) 

[kookboekk (je)] 

'' 3C druk onbekend 
:: In de editie van 1992 is abusievelijk 2C dnik venmeid 
33 In de editie van 1986 is ten onrechte 3e druk vermeld 
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1967 1967 
ModerneModerne Indonesische verhalen, Amsterdam: Polak en Van Gennep, 1967 

[coauteurr A. Teeuw; bundel met door Beb Vuijk en Teeuw vertaalde 
verhalenn uit de moderne Indonesische literatuur] 

1969 1969 
DeDe eigen wereld en die andere, Amsterdam: Querido, 1969 
(2edrukk 1978) 

[bundell met de verhalen 'Huize Sonja' en 'Ngwwang'] 

1971 1971 
EenEen broer in Brazilië, Amsterdam: Querido, 1971 
(2ee druk Utrecht/Antwerpen: Veen, 1983) 

[documentairr reisverhaal over een bezoek aan Brazilië] 

1972 1972 
VerzameldVerzameld werk, Amsterdam: Querido, 1972 
(2ee druk 1981) 

[Verzameldd werk van alle tol dan toe verschenen boeken en verhalen 
vann Beb Vuijk m.u.v. Een broer van Brazilië en Een beetje heet] 

1973 1973 
GrootGroot Indonesisch kookboek. Laren: Luitingh, 1973 
(laatstee 36e druk 2002; in verband met de vele herdrukken is afgezien van vermelding van 
voorgaandee herdrukken) 

[standaardwerkk over de Indonesische keuken] 

1975 1975 
GrootGroot Chinees kookboek, Laren: Luitingh, 1975 
(2ÈÈ druk Utrecht: Kosmos, 3£ druk 1979) 

[bewerkingg door Beb Vuijk van het standaardwerk The thousand recipe 
ChineseChinese cookbook van Gloria Bley Miller in een vertaling van Riekus 
Waskowsky] ] 

1979 1979 
IndonesischIndonesisch menu kookboek. Laren: Luitingh, 1979 

[kookboek(je)] ] 

1982 1982 
VegetarischeVegetarische recepten uit de Indonesische keuken, Utrecht: Luitingh, 1982 
(2ee druk Utrecht: Kosmos, 1986, onbekende druk 1996) 

[kookboekk (je)] 

1983 1983 
ReisReis naar het vaderland in de verte, Utrecht: Veen, 1983 
(2ee druk 1986, 3e druk z.j.. 4e druk 1990) 

[verslagg van een reis naar Indonesië/de Molukken] 
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1986 1986 
ChineesChinees kookboek, Utrecht: Kosmos, 1986 

[keuzee uit recepten in Groot Chinees kookboek, zie boven] 

1989 1989 
Kampdagboeken,Kampdagboeken, Utrecht: Veen, 1989 
(2CC druk Amsterdam: Pandora, 1995) 

[oorlogs-- en kampherinneringen bestaande uit de eerder gepubliceerde 
verhalenn 'De uittocht', 'Kerstkeongs', 'Op reis met Nippon' en de niet 
eerderr gepubliceerde 'Dagboeken en aantekeningen'] 

ArtikelenArtikelen en verhalen van Beb Vu ijk 

1923 1923 
'Vaderss huis' Eigen haard49 (1923), pag. 384-386 

[jeugdd verhaal] 
'Teleurstelling'' Eigen haard49 (1923), pag. 399-400 

[jeugdd verhaal] 
'Dee laatste tocht' Eigen haard49 (1923), pag. 678-681 

[jeugdverhaal] ] 

1925 1925 
'Hett begin' Eigen haardSX (1925), pag. 525-526 

[jeugdverhaal] ] 

1930 1930 
'Dee vriend' Vrije bladen 7(1930), pag. 231-242 

[verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel De wilde groene geur 
vanvan het avontuur, 1941 ] 

'Dee verliezer' In: E. du Perron en C. van Wessem (red), Twintig Noorden Zuid Nederlandse 
verhalen,verhalen, Utrecht: Bijleveld, 1930, pag. 235-247 

[verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel De wilde groene geur 
vanvan het avontuur, 1941 ] 

1931 1931 
'Velee namen (fragmenten van een roman)' Vrije bladen 8 (1931), pag, 116-119 

1932 1932 
'Velee namen' Vrije bladen 9 (schrift 1, 1932) 

[afzonderlijkk cahier; verhaal later opgenomen in de verhalenbundel De 
wildewilde groene geur van het avontuur, 1941 ] 

1933 1933 
'Huisvrouwelijkee moeilijkheden op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië, 
afd.afd. Batavia (1933), pag. 19-201 

[vastee rubriek, afl. 1] 

Hell tijdschrift kent in 1933 nog geen doorlopende paginanummering, evenmin eenjaargang en 
nummeraanduiding g 
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'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië, afd. 
BataviaBatavia (1933), pag. 55-57 

[vastee rubriek, afl. 2] 

1934 1934 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië, afd. 
BataviaBatavia (1934), pag. 234-236 

[vastee rubriek, afl. 3] 
Idemm (1934), pag. 325-326 

[vastee rubriek, afl. 4] 

1935 1935 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië, afd. 
BataviaBatavia (1935), pag. 175-177 

[vastee rubriek, afl. 5] 
Idemm (1935), pag. 294-295 

[vastee rubriek, afl. 6] 
Idemm (1935), pag. 695-697 

[vastee rubriek, afl. 7] 

1936 1936 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw in Indië, afd. 
BataviaBatavia < 1936), pag. 185-187 

[vastee rubriek, afl. 8] 
Idemm (1936), pag. 438-430 

[vastee rubriek, afl. 9] 
'Duizendd eilanden' De stem 17 (1936), pag. 548-558 

[voorpublicatiee van de roman Duizend eilanden, 1937] 

1937 1937 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw in Indië, afd. 
BataviaBatavia (\937\ pag. 31-33 

[vastee rubriek, afl. 10] 
Idemm (1937), pag. 219-220 

[vastee rubriek, afl. 11] 
'Inn het laatste huis van de wereld: Brieven uit de Molukken van Beb Vuyk' Haarlems 
dagblad,dagblad, 14-10, 16-10, 19-10, 21-10, 23-10, 26-10. 28-10, 30-10 en 4-11-1937 

[feuilletonn in negen afleveringen] 
'Banda'' In: E.van Lokhorst en V.E. van Vriesland (red) Kristal, letterkundig jaarboek, 
Rotterdam,, 1937, pag. 235-236 

[schetss van het Molukse eiland Banda en zijn perkeniers] 

1938 1938 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw in Indië, afd 
BataviaBatavia (1938), pag. 424-425 

[vastee rubriek afl. 12] 
Idemm (1938), pag. 678-679 

[vastee rubriek, afl. 13] 
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1939 1939 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw in Indië, afd. 
Bata\na{\Bata\na{\939),939), pag. 333-335 

[vastee rubriek, afl. 14] 
Idemm (1939), pag. 393-395 

[vastee rubriek, afl. 15] 
'Journaall van een prauwtocht' D'Oriëni 9-12-1939 

[verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel De wilde groene geur 
vanvan het avontuur, 1941 ] 

'Openn brief aan den auteur van de Bataviase Nouvelles den heer J.E. Jordens Jr' De 
ochtendpostochtendpost 19-12-1939 

[repliekk Beb Vuijk op artikel Jordens over vertrek van Du Perron uit 
Nederlands-Indië,, eveneens verschenen in Kritiek en opbouw 16-12-
1939/1-1-1940] ] 

1940 1940 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw in Indië, afd 
BataviaBatavia {1940), pag. 78-79 

[vastee rubriek, afl. 16] 
Idemm (1940), pag. 131-133 

[vastee rubriek, afl. 17] 
'Hendrikk Marsman, de dichter' Kritiek en opbouw 16-7-1940 

[herdenkingsartikell n.a.v. dood Marsman] 
'Eenn dichter zonder vrienden: Marsman en de traditie van zijn jeugd' Bataviaasch nieuwsblad 
6-8-1940 0 

[besprekingg leven en werk van de jonge Marsman] 
'Inn memoriam Ed. Du Perron: Indisch drager van de beste Europeesche cultuur dien Indien 
niett gebruiken kon' Bataviaasch nieuwsblad 12-8-1940 

[herdenkingsartikell n.a.v. dood Du Perron] 
'Eddyy du Perron' Kritiek en opbouw 16-8-1940 

[herdenkingsartikell n.a.v. dood Du Perron] 
'Laatstee oogst uit Nederland: Verzen van Anthonie Donker en Nes Tergast' Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad 17-9-1940 

[recensiee dichtbundels] 
'Dee laatste verzen van Marsman: De doodsgedachte in "Tempel en Kruis'" Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad 1-11-1940 

[recensiee dichtbundel] 
'Wayy Baroe in de Molukken" De fakkel 1 (1940), pag. 7-15 

[verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel De wilde groene geur 
vanvan het avontuur, 1941 ] 

'Dee twaalf van de Fakkel: Een triomf van de Indische ambtenarij' Bataviaasch nieuwsblad 
30-11-1940 0 

[kritischh artikel over het nieuwe tijdschrift De fakkel] 
'Tweee gedichten op Marsman's dood: Goed bedoeld maar jammerlijk mislukt' Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad28-12-1940 28-12-1940 

[recensiee van twee gedichten op Marsmans dood] 
'Kleinee geschiedenis van Banda' Poedjangga baroe 8 (1940), pag. 121-122 

[schetss van het Molukse eiland Banda en zijn perkeniers; vrijwel 
hetzelfdee artikel als 'Banda' in Kristal, Letterkundig jaarboek, zie 
1937] 1937] 
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1941 1941 
'Dee otic van Boeroe' D'Oriënt 4-1-1941 

[artikell over de kajoe-poetihcultuur op Boeroe] 
'Dee menschen van Boeroe' D'Oriënt 1-2-1941 

[artikell over de bevolking van Boeroe] 
'Hett huis en landgoed Tjitrap' D'Oriënt 15-3-1941 

[artikell over het landgoed van Majoor Jantji, een rijke afstammeling 
vann de eerste Indo-europeanen in Nederlands-Indië, de Mardijkers] 

Tweee koloniale auteurs' Kritiek en Opbouw 15-3-1941 
[recensiee over twee boeken] 

'Indiëë en mijn werk: De lachende klasse' De Indische courant 9-5-1941 
[autobiografischee schets Bebs jeugd] 

'Indicc en mijn werk: Het leven van een theeplanter in Midden-Java' De Indische courant 19-
5-1941 1 

[autobiografischee schets Bebs leven op de theeplantage Pagilaran] 
'Indiëë en mijn werk: De bui ten bezittingen zijn een andere wereld' De Indische courant 31-5-
1941 1 

[autobiografischee schets Bebs leven op Boeroe, in het bijzonder van 
haarr conflict met de gezaghebber] 

'Geschenkk dat inderdaad 'n geschenk is: Het laatste novellen bundeltje van de Vereniging ter 
bevorderingg van de belangen van den boekhandel' Bataviaasch nieuwsblad 17-6-1941 

[recensiee boekenweekgeschenk, ook verschenen in De Indische courant 
22-11-19411 onder de titel 'De boekenweek in Nederland'] 

'Vacantiee op Boeroe: Ons verblijf in de pondok' De Indische courant 31-5-1941 
[verslagg van een verblijf op de kajoe-poetihplantage van de De 
Willigens] ] 

'Hett hout van Bara' De fakkel {1941), pag. 729-734 
[voorpublicatiee (eerste hoofdstuk) roman Het hout van Bara, 1947] 

'Onzee poëzie tusschen 1920 en '30: Het dichtwerk van Slauerhoff en Marsman' Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad 30-8-1941 

[recensiee dichtbundels, ook verschenen in De Indische courant 18-9-
1941] ] 

'Dee Nederlandse literatuur' De Indische courant 30-8-1941 
[algemenee bespreking Nederlandse literatuur] 

'Dee Nederlandse literatuur: Onze poëzie tusschen 1920 en '30' De Indische courant 6-9-1941 
[besprekingg poëzie van dichters in periode 1920-1930] 

'Kwaadsappigee insinuaties' Kritieken opbouw 13-9-1941 
[reactiee Beb Vuijk op een bespreking van Greshoffs boek Kalender 
zonderzonder dagen door A, ter Haghe in De Indische courant 2-8-1941] 

'Onzee poëzie tusschen 1920 en 1930: Den Doolaards razend rythme, Anthonie Donker, 
dichterr van schoonen vorm' De Indische courant 18-9-1941 

[besprekingg poëzie Den Doolaard en Anthonie Donker] 
'Lectuurr of litteratuur' De Indische courant 27-9-1941 

[boekrecensie,, ook verschenen in Bataviaasch nieuwsblad 11-10-1941] 
'Prauwtochten'' De Indische courant 11-10-1941 

[beschrijvingg van Bebs prauwtochten op Boeroe] 
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'Boekenn "over" en "van" Indië: Het koloniaal element in onze letteren' Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad 18-10-1941 

[algemenee bespreking van boeken over Nederlands-Indië, ook 
verschenenn in De Indische courant 18-10-1941 ] 

'Jann Greshoff en het verleden: Een boek van ouderwetschen zonderlingen' Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad 8-U-\94\ 

[boekrecensie,, ook verschenen in De Indische courant 8-11-1941] 
Brieff Beb Vuijk in 'Ingezonden stukken' Kritiek en opbouw 8-11-1941 

[ingezondenn brief] 
'K.omm en zie het paradijs van het oosten' De stem/Critisch bulletin' 20 (1940), pag. 134 

[boekrecensie] ] 
'Dee boeken - expositie van Kolff: Aspecten van Indië's Uitgeverij' Bataviaasch nieuwsblad 
15-11-1941 1 

[verslagg van bezoek aan een boekententoonstelling] 
'Eenn kleine dichtbundel: St. Nicolaasverrassing' De Indische courant 6-12-1941 

[recensiee dichtbundel] 

1942 1942 
'Hett werk van Willem Brandt*: Vaak vol gevoel, doch soms te onecht, te "mooi"' 
BataviaaschBataviaasch nieuwsblad 10-1-1942 

[recensiee dichtbundel, ook verschenen in De Indische courant 10-1-
1942] ] 

1946 1946 
'Impressies'' Inzicht 16-1-1946 

[kortee impressie van verblijf in de Japanse kampen Kareës, Kota Paris 
enn Kampong Makassar] 

inn de bescherming van Nippon' Baanbreker 26-1-1946 
[beschrijvingg eigen internering in Japans kamp, eerste aflevering] 

'Feuilleton:: Het hout van Bara' Inzicht 9-2-1946 
[voorpublicatiee roman Het hout van Bara, 1947] 

inn de bescherming van Nippon' Baanbreker 16-2-1946 
[beschrijvingg eigen internering in kamp, tweede aflevering] 

'Kustplaatsidylle'' Baanbreker 2-3-1946 
[voorpublicatiee roman Het hout van Bara, 1947] 

'Feuilleton:: Hel hout van Bara' Inzicht 9-3-1946 
[voorpublicatiee roman Het hout van Bara, 1947] 

'Kolonialee of menschelijke verhouding' Uitzicht 13-3-1946 
[artikell over de toekomstige verhouding Nederlands-Indië 
respectievelijkk de onafhankelijkheid van Indonesië] 

'Hett hout van Bara: fragment uit de gelijknamige roman' Inzicht 13-4-1946 
[voorpublicatiee roman Het hout van Bara, 1947] 

Idemm 20-4-1946 
[voorpublicatiee roman Het hout van Bara, 1947] 

'Dee "zuivering" van Pesing* Baanbreker 4-5-1946 
[commentaarr op het vermoorden van Indonesische krijgsgevangenen 
doorr Nederlandse militairen] 

CritischCritisch bulletin is hei onderdeel van De stem waarin boeken worden besproken. 
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'Slachtoffers'' Baanbreker 1-6-1946 
[hetzelfdee artikel wordt als "Impressies1 gepubliceerd in Inzicht 16-1-
1946] ] 

'Dee toekomst wordt anders' Vrije katheder 29-11-1946 
[artikell over onafhankelijkheid van Indonesië] 

'Terugg uit Indonesië' Vrij  Nederland 21-12-1946 
[impressiee van bezoek aan en de band met Nederland] 

'Voorr de menselijke waardigheid van de koloniserende Nederlander' De stem/Critisch 
bulletinbulletin 13 (1946), pag. 548-551 

[boekrecensie] ] 
'Dee hondenzaak" De nieuwe stem 1 (1946), pag. 503-513 

[voorpublicatiee roman Het hout van Bara, 1947) 
'Nieuwee verhoudingen en nieuwe mensen' Djamhatan 1 (7, 1946), pag. 11 

[artikell over weerstand van de oude koloniale elite tegen tussen de 
Indonesiërss en Nederlanders gesloten wapenstilstand] 

1947 1947 
'Opp bezoek bij Soewarsih' Vrij  Nederland 22-2-1947 

[beschrijvingg van een bezoek aan de Indonesische activiste en 
schrijfsterr Soewarsih Djojopeospito] 

'Vann oude en nieuwe tijdschriften' Kritieken opbouw 20-3-1947 
[besprekingg van recente tijdschriften in Nederland] 

'Indee verdrukking' De stem/Critisch bulletin 14 (1947), pag. 113-116 
[boekrecensie] ] 

'Vrouwenkampenn in Duitsland en Indonesië' De stem/Critisch bulletin 14 (1947), pag. 168-
171 1 

[boekrecensie] ] 
'Godss geuzen' Vrij  Nederland 14-6-1947 

[boekrecensie] ] 
'Dee mythe van een halfbloed' De stem/Critisch bulletin 14 (1947), pag. 255-258 

[boekrecensie] ] 
'[Over:: Arnold Clerx, Anne-Marie, roman]' De stem/Critisch bulletin 14(1947), pag. 287 

[kortee boekrecensie in rubriek 'Periscoop'] 
'Eerstt de kerel, dan de stijl' Vrij  Nederland28-6-1941 

[boekrecensie] ] 
'Indonesiëë onder Japanse hiel' De vlam 11-7-1947 

[artikell over Indonesische nationalistische beweging voor en tijdens de 
oorlog] ] 

'Dee republiek Indonesia' Vrije katheder 25-7-1947 
[recensiee fotoboek over Indonesië] 

'Ikk ben op weg naar Indonesië' De stem van Nederland 25-\0-\941 
[verslagg van de bootreis naar Indonesië na een verblijf in Holland] 

'Berichtenn uit de nevels' De stem van Nederland 8-11-1947 
[artikell niet aanwezig in Nederland] 

'Hoee ik Indië terugvond' Vrij  Nederland 15-11-1947 
[boekrecensie] ] 

'Luisterendd naar Hadji Agoes Salim' De stem van Nederland 29-11-1947 
[intervieww met de oude islamitische geleerde en politicus Agoes Salim] 

'Pelaboeakajoearang'' Criterium 2 (1947), pag. 509-515 
[voorpublicatiee roman Het hout van Bara] 
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1948 1948 
'Ontmoetingg met het verleden: Verslag van ontmoeting met Marie van Zeggelen' Oriëntatie 
(4,, 1948), pag. 25-26' 

[verslagg van een bezoek aan de schrijfster Marie van Zeggelen] 
'Antwoordd aan Johan Fabricius' Vrij  Nederland 10-1-1948 

[repliekk op een ingezonden brief van Johan Fabricius op recensie van 
Bebb Vuijk over het boek van Fabricius Hoe ik Indië terugvond ̂zie 
hierboven) ) 

'Thee white mans burden' De stem van Nederland 24-1-1948 
[sfeerimpressiee van leven in en bezoek aan een markt in Djakarta] 

'Reiss naar Djokja' De stem van Nederland 14-2-1948 
[artikell niet aanwezig in Nederland] 

'Oogstland'' Kritiek en opbouw 15-2-1948 
[boekrecensie] ] 

'Zondagmorgenn in Djokja' De stem van Nederland 28-2-1948 
[verslagg van bezoek aan een vrouwencongres in Djokjakarta waar 
Soekarnoo spreekt] 

'Bloemss verzameld werk: Quiet through sad!' Kritiek en opbouw 1-3-1948 
[recensiee verzameld werk van de dichter Bloem] 

'Blokkade'' De stem van Nederland 10-3-1948 
[sfeerimpressiee over houding van Indonesische jongeren tegenover 
Holland] ] 

'Dee djongos en de regentendochter' De stem van Nederland 13-3-1948 
[eenn impressie over ontmoeting met Indonesische vrouwen] 

'Dee toestand: Tragisch probleem' Kritiek en opbouw 1-4-1948 
[artikell over politieke situatie in Indonesië] 

'Nieuwee boeken' Kritiek en opbouw 1-4-1948 
[recensiess over meerdere boeken] 

'Onee world or none' Vrije tribune 10-4-1948 
[artikell over het voor de eenheid van Indonesië gevaarlijke 
groepschauu vin isme bij verschillende bevolkingsgroepen op Sumatra] 

'Bataviaa - Amsterdam - Djokja' De stem van Nederland 1-5-1948 
[impressiee van een bezoek aan een Hollandse vrouw getrouwd met een 
Indonesischh nationalist] 

'Err verandert iets' De stem van Nederland 22-5-1948 
[artikell over veranderende houding van Nederlandse journalisten t.o.v. 
Indonesischh nationalisme] 

'Oeroeg;; Bekroonde novelle' Kritiek en opbouw 16-6-1948 
[boekrecensie] ] 

'Jann Slauerhoff: Verdoemd poëet en banneling' Oriëntatie (10, 1948), pag. 20-27 
[algemenee bespreking leven en werk van Slauerhoff] 

'Dee marionet' De stem van Nederland 10-7-1948 
[artikell over oprichting federale staat Negara Soematera Timoer op 
Sumatra] ] 

'Woningnoodd en tropenkolder' De stem van Nederland 24-7-1948 
[impressiee over de houding van een Indo-europeaan t.o.v. Indonesiërs 
aann de hand van de toewijzing van een woning] 

Hett tijdschrift Oriëntatie kent geen jaargangen maar een doorlopende nummering. 
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'Have'ss en have-nots (wat eten betreft)' De stem van Nederland 14-8-1948 
[artikell over de bondistributie in Djakarta] 

'Boekbespreking'' Kritiek en opbouw 16-8-1948 
[boekrecensie] ] 

'Eenn goede Indonesische roman: recensie van roman HJ. Merlijn. Bontorio1 Critisch bulletin 
155 {1948), pag. 408-412 

[boekrecensie] ] 
'Dee sfeer van de feestelijkheden' Kritiek en opbouw 16-9-1948 

[artikell over viering van Koninginnedag in hel woelige Indonesië] 
'Cultureell boerenbedrog' Kritiek en opbouw 16-10-1948 

[verslagg van bezoek aan een Nederlandse boek en tentoonstel ling] 
'Verheugendd en ontmoedigend' Kritieken opbouw 1-12-1948 

[verslagg van een bezoek aan een Indonesische boekententoonstelling] 

1949 1949 
'Stalingrad'' Kritiek en opbouw 1-1-1949 

[boekrecensie] ] 
'Hett zevende kruis' Kritiek en opbouw 16-1-1949 

[boekrecensie] ] 
'Joo Boer, De erfgenaam en De melancholie der verzonken jaren' Oriëntatie (18, 1949), pag. 
50-51 1 

[recensiee van twee boeken] 
'Tweee auteurs uit hel oude Deli1 Kritiek en opbouw 15-4-1949 

[recensiee van twee boeken] 
'Inn memoriam Chairil Anwar' Kritiek en opbouw 28-5-1949 

[eenn in memoriam van de dichter Anwar] 
'Waardee Tjalie Robinson' Oriëntatie (27, 1949), pag. 62-64 

[reactiee Beb Vuijk op artikel Tjalie Robinson 'Van dichten komt ons 
cleenee bate' Oriëntatie (25, 1949] 

'Reisbrievenn uit de Molukken' Kritieken opbouw 15-10-1949 
[verslagg van een bezoek aan de stad Ambon, later vrijwel ongewijzigd 
gepubliceerdd als 'Ambon. Een klein eiland' in De groene 
AmsterdammerAmsterdammer 4-2-1950] 

'Reiss door de Molukken' Kritiek en opbouw 15-12-1949 
[verslagg van een bezoek van Beb Vuijk aan de Molukken; later vrijwel 
ongewijzigdd gepubliceerd als 'Zo is het leven op het Molukkeneiland 
Boeroe'' in De groene Amsterdammer 18-2-1949] 

1950 1950 
'Ambon.. Een klein eiland' De groene Amsterdammer 4-2-1949 

[ziee 'Reisbrieven uit de Molukken' Kritieken opbouw 15-10-1949] 
'Zoo is het leven op het Molukkeneiland Boeroe' De groene Amsterdammer 18-2-1949 

[ziee 'Reisbrieven uit de Molukken' Kritiek en opbouw 15-12-1949] 
'Achtergrondd van Makassar' De groene Amsterdammer 22-4-1949 

[artikell over afscheidingsbeweging op Celebes] 
'Verhaall van een toeschouwer' Oriëntatie (31, 1950), pag. 6-20 

[verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel Gerucht en Geweld. 
1959,, eveneens gepubliceerd in: De nieuwe stem (1950), pag. 335-350] 

'Kruiss of munt' Oriëntatie (32, 1950), pag. 46-50 
[boekrecensie] ] 
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'Radja'ss en kozakken' De vlam 20-5-1950 
[artikell over afscheidingsbewegingen in Oost-Indonesië] 

""Makassar".. Een driehoeksverhouding' De vlam 17-6-1950 
[artikell over afscheidingsbeweging op Celebes] 

'Ambonn en de republiek der Zuid-Molukken' De vlam 19-8-1950 
[artikell over de naoorlogse situatie op de Molukken] 

'Modernee Chinese short stories' Oriëntatie (39/39, 1950), pag. 3-6 
[boekrecensie] ] 

'Dee mythe over Ambon' De vlam 9-12-1950 
[artikell over de afscheidingsbeweging op de Molukken] 

'Dee Zuid-Molukken, een recente geschiedschrijving' De vlam 16-12-1950 
[artikell over de bevoorrechte positie van Ambonnezen en hun leidende 
roll tijdens de opstand op de Molukken] 

1951 1951 
'Zuid-Molukkenn (slot)' De vlam 6-1-1951 

[artikell over de bevoorrechte positie van Ambonnezen en hun leidende 
roll tijdens de opstand op de Molukken] 

'Hett avontuur Ambon' De vlam 24-3-1951 
[artikell niet aanwezig in Nederland] 

'Reiss langs de kapuas' Indonesia raya aug.-okt. 1951 
[Reisverslagg van een bezoek aan Borneo in 8 afleveringen, 
Indonesischee titel en nadere datering niet bekend; de Nederlandstalige 
conceptenn bevinden zich in de onverwerkte nalatenschap] 

'Avontuurr als vacantie' Oriëntatie (43, 1951), pag. 323-334 
[Verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel Gerucht en geweld, 
1959] ] 

'Pulauu pulau djauh dari Pusat' Indonesia raya dec. 1951 
[reisverslagg over bezoek aan Molukken, aflevering 1 en 2, 
naderee datering niet bekend: de Nederlandstalige concepten 
bevindenn zich in de onverwerkte nalatenschap] 

1952 1952 
'Pulauu pulau djauh dari Pusat' Indonesia raya jan.-april 1952 

(vervolgg reisverslag over bezoek aan Molukken, de afleveringen 3 t/m 
15;; derde aflevering 12-1-1956, zevende aflevering 6-2-1952, 
veertiendee aflevering 15-4-1952; nadere datering overige afleveringen 
niett bekend; kopieën van alle afleveringen en de Nederlandstalige 
conceptenn bevinden zich in de onverwerkte nalatenschap] 

'Mett klokgelui ontvangen (de reis van Soekarno naar Celebes en de Molukken)' De vlam 26-
1-1952 2 

[verslagg van ontvangst van Soekarno op Celebes en de Molukken] 
'Genegenheidd is verraad' Oriëntatie (45, 1952), pag. 524-534 

[voorpublicatiee van nooit gepubliceerde gelijknamige roman] 
'Thee short cut; Een aangrijpend boek', tijdschrift/krant onbekend, 12-6-1952 

[boekrecensie,, bevindt zich in onverwerkte nalatenschap] 

1953 1953 
'Overr Willem Walraven' Nieuwsgier 11-2-1953 

[boekrecensie] ] 
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'Redee bij de herdenking van Multatutili' Cassette 2 (5, 1953), pag. 5-10 
[herdenkingsredee over Multatuli in de schoolkrant van het lyceum 
C.A.S.. in Djakarta] 

1955 1955 
'Persahabatann adalah pengchianatan (sebuah fragmen)' Konfrontasi. (8, 1955), pag 34-471 

[zelfdee voorpublicatie als in Oriëntatie (45, 1952) van de nooit 
verschenenn roman Genegenheid is verraad] 

1956 1956 
'Tarii Jodjana' Konfrontasi (11, 1956), pag. 11-12 

[opvattingg Beb Vuijk over de Javaanse dans in gelijknamige artikel van 
B.. Yzerdraad] 

1957 1957 
'Mawarr pulih' Konfrontasi (16, 1957), pag. 3-7 

[artikell over de studenlenverzetsgroep 'Witte roos1 in Hitler-Duitsland] 
'Opp reis naar de PEN', Indonesisch (e) tijdschrift/krant onbekend, okt.-dec.1957 

[reisverslagg over bezoek aan het PEN-congres in Tokyo en Japan in 
zevenn afleveringen, nadere datering niet bekend; Nederlandstalige 
conceptenn bevinden zich in de onverwerkte nalatenschap] 

'Symposionn Sastera dari Kongres PEN' Konfrontasi (21, 1957), pag. 1-7 
[artikell over bezoek aan het PEN-congres in Tokyo] 

1958 1958 
'' Geslaagde emigranten keren terug naar Europa' Het parool 28-6-1958 

[impressiee van de bootreis naar Nederland] 
'Alll our yesterdays' Tirade! (1958), pag. 233-247 

[verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel Gerucht en geweld. 
1959] ] 

'Dee jager met zijn schietgeweer* De gids 121 (1958), pag. 339-345 
[verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel Gerucht en geweld, 
1959] ] 

'Hett Münsterlandchen', tijdschrift/krant en datering onbekend 
[sfeerimpressiee van het stadje Korneliamünster en omgeving in 
Duitsland;; artikel bevindt zich in onverwerkte nalatenschap] 

'Kornelimünster:: Een toeristische ontdekking vlak over de grens' //er/?arao/4-10-1958 
[sfeerimpressiee van het stadje Korneliamünster en omgeving in 
Duitsland] ] 

1959 1959 
'Reisherinneringenn uit Japan: Tokio, werken tussen staal en glas, wonen tussen papier en 
hout'' Het parool 10-1-1959 

[artikell over Japan n.a.v. bezoek Beb Vuijk aan Japan in 1957] 
'Literatuurr van Japan beleeft nieuwe bloei' Het parool 7-2-1959 

[artikell over moderne Japanse literatuur] 
'Verslagg van een schuldgevoel' Hei parool 14-2-1959 

[boekrecensie] ] 

11 Het Lijdschrift Konfrontasi heeft geen jaargangen maar een doorlopende nummering 

http://okt.-dec.1957


341 1 

'Reisherinneringenn uit Japan: Schoonheid in dagelijkse dingen des levens' Het parool 14-3-
1959 9 

[artikell over Japan n.a.v. bezoek Beb Vuijk aan Japan in 1957] 
LDcc revolte der Japanse vrouw' Het parool 21-3-1959 

[artikell over Japan n.a.v. bezoek Beb Vuijk aan Japan in 1957] 
'Koppenn hebben gezichten' Tirade 3 (1959), pag. 81-85 

[voorpublicatiee van de nooit verschenen roman Genegenheid is 
verraad] verraad] 

'Dee Duperronnisten, een merkwaardige fase uit de literatuur van Nederland en Indonesië' 
RekenschapRekenschap mrt 1959, pag. 7-14 

[artikell over de kring rondom Du Perron in Nederlands-Indië] 
'Eenn Hollands landschap onder de zomerzon' Het parool 5-9-1959 

[sfeerimpressiee van o.m het stadje Schoonhoven in Zuid-Holland] 
'"Ricee roots" met wortelrot' Hollands weekblad 1 l-l 1-1959 

[boekrecensie] ] 
'Thee literature of the former Netherlands Indies' Literary Holland (7', 1959), pag. 3-5 

[artikell over koloniale literatuur] 
'Pertemuann kembali di Djerman Konfrontasi (29, 1959), pag. 2-6 

[artikell over bezoek Beb Vuijk aan Duitsland in 1927 en 1958] 
'Uitt logeren bij de Dajaks' De nieuwe stem 14 (1959), pag. 340-362 

[verhaal,, later onder de titel 'Full of sound and fury" opgenomen in de 
verhalenbundell Gerucht en geweld, 1959] 

'Eenn rare St. Nicolaasavond', tijdschrift/krant en datering onbekend 
[niett van auteursnaam voorziene Sinterklaasvertelling die zich bevindt 
inn 'Parool-map' onverwerkte nalatenschap (doos 2466), vermoedelijk 
vann Beb Vuijk] 

1960 1960 
'Levenn en wonen in het land van Staring' Het parool 2-1 -1960 

[sfeerimpressiee van de Achterhoek] 
'Eenn Amerikaan over Indonesië' Hollands weekblad 27-1-1960, pag. 3-5 

[boekrecensie] ] 
'Terugg naarde bron' Hollands weekblad 17-2-1960 

[boekrecensie] ] 
'Eenn vriendendienst' Tirade 4 (1960), pag. 87-88 

[boekrecensie] ] 
'Romann uit donker Afrika' Hollands weekblad 6-4-1960 

[boekrecensie] ] 
'Meerr "Indisch" dan Haags"' Hollands weekblad 13-6-1960 

[boekrecensie] ] 
'Inn maart werd Tokio gebombardeerd' Vrij  Nederland 3-9-1960 

[voorpublicatiee van het verhaal 'Op reis met Nippon', later opgenomen 
inn Kampdagboeken, 1989, in 1989 tevens gepubliceerd in Trouw 12-8-
1989] ] 

'H.P.L.. Wiessing: Bewegend portret' Vrij  Nederland 28-8-1960 
[boekrecensie] ] 

'Atoombommenn op Hirosjima en Nagasaki' Vrij  Nederland 17-9-1960 
[kampherinnering] ] 

'Literatuurr in vijftien talen', tijdschrift/krant onbekend, 5-10-1960 
[manuscriptt van artikel bevindt zich in onverwerkte nalatenschap] 
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'Weekeindee met Wright Richard' Vrij  Nederland 19-11 en 26-11-1960 
[beschrijvingg van een ontmoeting met de sterk antiwesterse en 
antiblankee Amerikaanse schrijver Richard Wright tijdens de Bandocng-
conferentiee in 1955 in Djakarta , twee afleveringen] 

'Bijj het scheiden van de markt' Hollands weekblad 3-11-1960 
[boekrecensie] ] 

'Jann Jacob Slauerhoff, the forbidden empire' Writing in Holland Flanders dec. 1960, pag. 7-8 
[artikell over de dichter Slauerhoff] 

'Inn de kerstnacht, in een stal' Vrij  Nederland 24-\2-\960 
[kerstvertelling] ] 

1961 1961 
'Mijnn grootmoeders' Vrij  Nederland 3-2 en 10-2-1961 

[verhaall in twee afleveringen, later opgenomen in de herdruk van de 
verhalenbundell De wilde groene geur, 1962] 

'Nederlandsch-Indiëë onder Japanse bezetting' Vrij  Nederland 4-2-1961 
[boekrecensie] ] 

'Meesterss der Chinese vertelkunst: Een bewonderenswaardig boek' Vrij  Nederland 18-3-1961 
[boekrecensie] ] 

'Meesterss der Chinese vertelkunst: Moderne Chinese verhalen' Boek van nu 14 (1960/1961), 
pag.. 152-153 

[boekrecensie] ] 
'Batigg slot: Figuren uit het oude Indië' Vrij  Nederland 1 -4-1961 

[boekrecensie] ] 
'Eenn Antilliaans debuut' Vrij  Nederland 29-4-1961 

[boekrecensie] ] 
'Dorpp aan de Vecht' Vrij  Nederland 29-4-1961 

[sfeerimpressiee van Loenen a/d Vecht, de woonplaats van Beb Vuijk] 
'Verhalenn van Vincent Mahieu' Hollands weekblad 29-4-1961 

[boekrecensie] ] 
'Negerverhalen'' Haags dagblad29-4-1961 

[boekrecensie] ] 
'Hett andere Afrika* Vrij  Nederland 24-6-1961 

[boekrecensie] ] 
'Hett verleden vertederd of vervalst' Vrij  Nederland 8-7-1961 

[boekrecensie] ] 
'Dee dwaze maagd en wat daarna kwam' Vrij  Nederland 19-8-1961 

[boekrecensie] ] 
'' Het woord onder de griffel' Haarlems dagblad 26-8-1961 

[jeugdherinnerinn g] 
'Tweee Indiase romans' Vrij  Nederland 2-9-1961 

[recensiee van twee boeken] 
'Eenn binnenplaatsje in Parijs' Vrij  Nederland 23-9-\96\ 

[sfeerimpressiee Parijs] 
'Tempoo doeloe: documentatie van een sfeer* Vrij  Nederland 18-11-1961 

[intervieww Beb Vuijk met E. Breton de Nijs (pseudoniem Rob 
Nieuwenhuys)] ] 

'"Dee eerste etappe": Friedericy sneed zich zelfde pas af als verteller' Vrij  Nederland 9-] 2-
1961 1 

[boekrecensie] ] 
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'Dee dames hanteren weer de pen' Vrij  Nederland 16-12-1961 
[boekrecensie] ] 

'Dee bezetting' Vrij  Nederland 29-12-1961 
[recensiee uitzending gelijknamige televisieserie] 

1962 1962 
'Eastt Indian belles-lettres' Internationa! P.E.N. 12 (2, 1962) pag. 74-77, 

[artikell over koloniale letterkunde; niet beschikbaar in Nederlandse 
bibliotheek,, aanwezig in de onverwerkte nalatenschap (doos 2464)] 

'Geenn paspoort voor de eeuwigheid: Twee boekjes van Ellen Warmond' Vrij  Nederland 13-1-
1962 2 

[boekrecensie] ] 
'Westt Indiër Naipaul schiep mens uil verschijnsel' Vrij  Nederland 24-2-1962 

[boekrecensie] ] 
'Dee oudste waardigheid' Tirade 6 (1962), pag. 184-200 

[verhaal,, later als 'De laatste waardigheid' opgenomen in de herdruk 
vann de verhalenbundel De wilde groene geur, 1962] 

'Antwoordd van Bep Vuyk' Tirade 6 (1962), pag. 239-240 
[repliekk op Friedericy's wederom geplaatste kritiek 'Beb nog steeds op 
hett oorlogspad' uit 1940 op Het hout van Bara in hetzelfde nummer van 
Tirade,Tirade, pag. 235-237] 

'Dee strijd in Indië' Vrij  Nederland 17-3-1962 
[recensiee van oorlogsdocumentaire d.d. 8-3-1962 Prof. Dr. L. de Jong 
overr de strijd in Nederlands-Indië bij de Japanse inval in de serie 'De 
bezetting'] ] 

'Uitt de suiker in de tabak: Verhaal van een carrière' Vrij  Nederland 26-5-1962 
[boekrecensie] ] 

'Dee preoccupaties van Willem Brakman: "Die ene mens"en "De weg naar huis'" Vrij 
NederlandNederland 9-6-1962 

[boekrecensie] ] 
'Vann der Tuuk: geleerde en zonderling' Vrij  Nederland 4-8-1962 

[boekrecensie] ] 
'Albertss noemt eindelijk namen: Een stuk leven dat voorbij is' Vrij  Nederland 18-8-1962 

[boekrecensie] ] 
'Rendezee vous met een oud schip: Vers twee van Piet Hein ging leven op Goren Fock' Vrij 
NederlandNederland 25-8-1962 

[boekrecensie] ] 
'Onmogelijkee mensen in een kolderrijk boek: Margaretha Fergusons eerste roman' Vrij 
NederlandNederland 8-9-1962 

[boekrecensie] ] 
'Dee een zijn dood, de ander zijn brood1 Vrij  Nederland 15-9-1962 

[boekrecensie] ] 
'Tweee manieren van zwerven: Garthoff en Zandstra' Vrij  Nederland 22-9-1962 

[boekrecensie] ] 
'Naarr het oude patroon' Hollands weekblad 10-10-1962 pag. 11-13 

[boekrecensie] ] 
'Duu Perrons tweede Indische ronde: D'Artagan contra Jan Fuselier van J.H.W. Veenstra' Vrij 
NederlandNederland 20-W-\962 

[boekrecensie] ] 
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•Indonesiëë 1962' Vrij  Nederland 20-\0 en 3-11-1962 
[recensiee van televisiedocumentaire in twee afleveringen] 

'Vertalingenn Juan Rolfo's "Pecha Parae" en Rombi's "Proces om Vader" Vrij  Nederland 27-
10-1962 2 

[recensiee van twee boeken] 
'Willemm Walraven: Op de grens' Vrij  Nederland 2A-\ 1-1962 

[boekrecensie] ] 
'Kokenn op z'n frans met de penguins Vrij  Nederland'24-11-1962 

[kookrubriek,, eerste aflevering] 
'Chineess koken en Chinees eten' Vrij  Nederland 8-12-1962 

[recensiess meerdere kookboeken] 
'Dee Chinese puzzels van R.van Gulik: De aangeklede en de naakte detective' Vrij  Nederland 
8-12-1962 2 

[boekrecensie] ] 
'Damee get up to bake your pies' Vrij  Nederland 24-12-1962 

[kookrubriek] ] 

1963 1963 
'' Aya Zikkens "Hut 277'" Vrij  Nederland 5-1-1963 

[boekrecensie] ] 
'Romanss van Antoinette Neyssel en E.De Jong Keesing : woordenkabbeling en sentimenteel 
spinsel'' Vrij  Nederland 12-1-1963 

[boekrecensie] ] 
'Vann een koude kermis thuisgekomen' Vrij  Nederland 12-1-1963 

[sfeerimpresiee van een verblijf in Maastricht tijdens de Kerstdagen van 
1962] ] 

'Meesterss der Japanse vertelkunst: Al te beperkte bloemlezing' Vrij  Nederland 9-2-1963 
[boekrecensie] ] 

'Goelehh Schapenvlees op z'n Arabisch-lndonesisch' Vrij  Nederland 2-3-1963 
[kookrubriek] ] 

'Tuinierenn buiten en binnen' Vrij  Nederland 16-3-1963 
[artikell over tuinieren] 

'Stemm van een moedig Indonesiër' Hetparool 16-3-1963 
[boekrecensie] ] 

'Ingevrorenn in de Vecht' Vrij  Nederland'23-2-1963 
[artikell over perikelen rondom de ingevroren boot van Beb Vuijk] 

'Hellaa Haasse's "De meermin": Romanfiguur werd slachtoffer auteur" Vrij  Nederland 30-3-
1963 3 

[boekrecensie] ] 
'Junichiroo Taniziki tussen Oost en West' Vrij  Nederland 18-5-1963 

[boekrecensie] ] 
'Johann Van der Walle: Groot kenner van Caraïbisch gebied1 Vrij  Nederland 6-7-1963 

[boekrecensie] ] 
"'Dee Sirenen", nagelaten werk van Maria Dermoüt' Vrij  Nederland 3-8-1963 

[boekrecensie] ] 
vEenn stapeltje vertalingen' Vrij  Nederland 5-10-1963 

[recensiess meerdere boeken] 
LUitt ieder land een hap of wal' Vrij  Nederland 5-10-1963 

[kookrubriek] ] 
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'Nieuwee roman van Willem Brakman': "De opstandeling" deelgenoot en buitenstaander' Vrij 
NederlandNederland 19-10-1963 

[boekrecensie] ] 

1964 1964 
'Dee eenzaamheid bij Carson Mac-Cullers; "Clock without hands" Vrij  Nederland 18-1-1964 

[boekrecensie] ] 
'Viss veel goedkoper dan vlees'; liefst 2x per week' Vrij  Nederland 1-2-1964 

[kookrubriek] ] 
'Enn deze week eet driemaal vis; tactvol met de duim duiven' Vrij  Nederland 8-2-1964 

[kookrubriek] ] 
'Driee van guliks en twee rechter tie's' Vrij  Nederland 15-2-1964 

[recensiess meerdere boeken] 
'Binnenkortt zal Loenens kem in puin liggen' Vrij  Nederland 22-2-1964 

[artikell over het verval van de kem van Loenen a/d Vecht, de 
woonplaatss Beb Vuijk] 

'Uitt de Hollandse keuken: eet eens zwaar' Vrij  Nederland 29-2-1964 
[kookrubriek] ] 

'Foee joeng Hai; de omelet, de vulling en 't sausje: garnalen en herinneringen' Vrij  Nederland 
21-3-1964 4 

[kookrubriek] ] 
'Zonderr goede pan, geen goede omelet' Vrij  Nederland 2S-3-1964 

[kookrubriek] ] 
'Feestelijkee culinaria; over kookboeken' Vrij  Nederland 30-5—1964 

[recensiee over meerdere kookboeken] 
'Dee eerste dagen van de republiek Zuid-Molukken' Vrij  Nederland 13-6-1964 

[artikell over de opstand op de Zuid-Molukken in 1951; dit artikel en de 
tweee volgende schrijft Beb Vuijk niet onder eigen naam maar als 
'specialee medewerker': in de onverwerkte nalatenschap (doos 2466) 
bevindenn zich de manuscripten van deze artikelen] 

'Republiekk der Zuid-Molukken was zuiver Ambonese affaire' Vrij  Nederland 20-6-1964 
[artikell over de opstand in de Zuid-Molukken in 1951 ] 

'Christendomm en Islam op Zuid-Molukken' Vrij  Nederland 27-6-1964 
[artikell over de godsdiensten op de Zuid-Molukken] 

'Pleidooii voor een kruidentuin; van bieslook tot basilicum' Vrij  Nederland30-6-1964 
[kookrubriek] ] 

'Sambalss uit de "De stille kracht'" Vrij  Nederland 18-7-1964 
[kookrubriek] ] 

'Vakantiemenu,, snel en lekker' Vrij  Nederland 25-7-1964 
[kookrubriek] ] 

'Vliegenn vangen zonder stroop' Vrij  Nederland 1-8-1964 
[kookrubriek] ] 

'' Sajoer - Sajoeran: allerlei groenten' Vrij  Nederland 19-9-1964 
[kookrubriek] ] 

'Joodsee vertelkunst' Vrij  Nederland 17-10-1964 
[boekrecensie] ] 

'Variatiess op het thema paprika' Vrij  Nederland 31-10-1964 
[kookrubriek] ] 

'Hett slagen en falen van Helga Ruebsamen' Vrij  Nederland 14-11-1964 
[boekrecensie] ] 



346 6 

'Indonesischee gerechten van Argentijns vlees; kruidige recepten' Vrij  Nederland 14-11-1964 
[kookrubriek] ] 

'"Vaarwell Columbus" van Philip Roth' Vrij  Nederland2\-\ 1-1964 
[boekrecensie] ] 

'Combinatiess van zoet en zuur' Vrij  Nederland 5-12-1964 
[kookrubriek] ] 

'Vann die éne kip; feestmaal voor de nouveaus pauvres' Vrij  Nederland 12-12-1964 
[kookrubriek] ] 

'Eett eens goedkoop, kalkoen' Vrij  Nederland 26-12-1964 
[kookrubriek] ] 

Recensiee boek Naipaul Nieuwe Rotterdamse courant, datering en titel onbekend 
[manuscriptt boekrecensie bevindt zich in onverwerkte nalatenschap 
(dooss 2466); vermoedelijk uit 1964] 

1965 1965 
'Indonesichh eten met varkensvlees1 Vrij  Nederland 30-1-1965 

[kookrubriek] ] 
'Dee twist onder het broodvolk' Vrij  Nederland 6-2-1965 

[kookrubriek] ] 
'Negentiendee eeuws-dagboek uit Japan' Vrij  Nederland 6-2-1965 

[boekrecensie] ] 
'Dee vissen stammen van de mens af: Indische en Indonesische volksverhalen' Vrij  Nederland 
13-2-1965 5 

[recensiee twee boeken] 
'Maakk eens oseh-oseh van hachee-vlees' Vrij  Nederland 13-3-1965 

[kookrubriek] ] 
'Ongelijkee werken van Nel Noordzij' Vrij  Nederland 20-3-1965 

[recensiee verhalenbundel] 
'Romann van Marie-Sohie Nathusius: 'In plaats van moord' Vrij  Nederland 21-3-1965 

[boekrecensie] ] 
'Kookboeken,, degelijke en opwindende' Vrij  Nederland 3A-1965 

[recensiee meerdere kookboeken] 
'Indonesiëë nu door andere bril bekeken' Vrij  Nederland 24-4-1965 

[boekrecensie] ] 
'Honger'' Nieuwe Rotterdamse courant 1-5-1965 

[voorpublicatiee Kampdagboeken, 1989] 
'Groenvoerr in hel voorjaar' Vrij  Nederland 1-5-1965 

[kookrubriek] ] 
'Hett negerprobleem bemoeide zich met Baldwin' Vrij  Nederland 15-5-1965 

[boekrecensie] ] 
'Eenn avondje bij Henriëtte Mooy' Kunst in Utrecht. 3 (10, 1965), pag. 21-23 

[verslagg ontmoeting Beb Vuijk met de schrijfster Henriëtte Mooy] 
'Luchtigee distantie, humanistische stichtelijkheid: Alfred Kossman reizend en Hella Haasse 
mediterend'' Vrij  Nederland 5-6-1965 

[recensiee twee boeken] 
'Samball goreng1 Vrij  Nederland 5-6-1965 

[kookrubriek] ] 
'Aangrijpendee herinneringen uit Bergen Belsen' Vrij  Nederland 19-6-1965 

[boekrecensie] ] 
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'Henryy Heuster' Vrij  Nederland 26-6-1965 
[boekrecensie] ] 

'Sroendeng.. een heerlijk gerecht' Vrij  Nederland 26-6-1965 
[kookrubriek] ] 

'Philipp Roth en Bernard Malumud: Twee Amerikaans Joodse auteurs', tijdschrift/krant 
onbekend,, 11-7-1965 

[recensiee van twee boeken; manuscript bevindt zich in onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2466)] 

'Dee antieke keuken van W.A, Farbes' Vrij  Nederland'24-7'-I965 
[recensiee kookboek] 

'Dee laatste maand in Kampong Makassar' Vrij  Nederland 14-8-1965 
[kampherinnering] ] 

'Kweee talam, Indonesische zoetigheid' Vrij  Nederland 14-8-1965 
[kookrubriek] ] 

'Lekkerr eten en sherry drinken; boekjes van Lidya Winkel en Wina Bom' Vrij  Nederland 9-
10-1965 5 

[kookrubriek] ] 
'Loempiah:: van voorgerecht tot hele maaltijd' Vrij  Nederland 14-8-1965 

[kookrubriek] ] 
'Rassenstrijd:: 'Opinies over negers en blanken" (n.a.v. W.Brink en L.Harris: De rassenstrijd 
inn Amerka')' Socialisme en Democratie 22 (1965), pag. 747-753 

[artikell over rassendiscriminatie] 
'"Anakk kompenie" en "moord" en "magie"' Vrij  Nederland 13-11-1965 

[recensiee over twee boeken] 
'Dolaa de Jong schreef goede thriller; een mooie Amerikaanse draaitol' Vrij  Nederland 20-11-
1965 5 

[boekrecensie] ] 
'Reedss nu beginnen met kerstgebak'; mince meat moet zes weken rijpen' Vrij  Nederland 20-
11-1965 5 

[kookrubriek] ] 
'Hell avondje van speculaas* Vrij  Nederland4-12-1965 

[kookrubriek] ] 
'Pittoreskk kijken naar Gooi en Vecht; foto's met onnozele onderschriften' Vrij  Nederland 18-
12-1965 5 

[boekrecensie] ] 

1966 1966 
'Vann roddelpraat en literatuur' Het parool 5-2-1966 

[boekrecensie] ] 
'Lenn Deighton, Wina Born en Andere kokers: een paar eet-boeken' Vrij  Nederland, 
22-1-1966 6 

[recensiee van meerdere kookboeken] 
'Terugg naar Oegstgeest; Jan Wolkers bezwerende vaderhaat' Vrij  Nederland 
19-2-1966 6 

[boekrecensie] ] 
Tnn memoriam Pramudya Ananta Puri', tijdschrift/dagblad en datering onbekend 

[manuscriptt artikel gedateerd 28-2-1966 bevindt zich in onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2466)] 
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'Tempeh,, onbekend, maar lekker; perskoek van geschimmelde sojabonen' Vrij  Nederland 12-
3-1966 6 

[kookrubriek,, laatste aflevering] 
'Boekenn van zeven schrijfsters' Vrij  Nederland26-3-1966 

[kortee recensie over zeven boeken] 
'In'In memoriam Soetan Sjahrir' Trouw 7-4-1966 

[eenn in memoriam van Sjahrir] 
'Jamess Baldwin, 'Going to meet the man", tijdschrift/krant en nadere datering onbekend 

[manuscriptt gedateerd 23-4-1966 bevindt zich in onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2466)] 

'Levenslustt van de minste weerstand: Adraan van der Veen; "Een idealist'" Vrij  Nederland 
21-5-1966 6 

[boekrecensie] ] 
'Hett onbekommerde wandelen van Hein Buitenweg' Vrij  Nederland 11-6-1966 

[boekrecensie] ] 
'Dee notulen van een Jappenkamp' Vrij  Nederland 3-9-1966 

[boekrecensie] ] 
'Herinneringenn van een zondagskind; flitsen van Rie Cramer' Vrij  Nederland 
24-9-1966 6 

[boekrecensie] ] 
'Verwarringg na vliegramp; Marie-Sophie Nathusius schreef 'Een gat in de tijd*" Vrij 
NederlandNederland 15-10-1966 

[boekrecensie] ] 
'Paulaa Gomes; Indische motieven, maar geen voer voor Tong-Tongers' Vrij  Nederland 
5-11-1966 6 

[boekrecensie] ] 
'Willemm Walraven, Brieven aan familie en vrienden' Vrij  Nederland 
2-11-1966 6 

[boekrecensie] ] 
'Eenn koloniale tragedie in brieven' Nieuwe Rotterdamsche courant 26-11-1966 

[boekrecensie] ] 
'Huizee Sonja' Tirade (1966), pag. 650-677 

[verhaal,, later opgenomen in de bundel De eigen wereld en die andere, 
1969] ] 

1967 1967 
""  Junghun, een bezeten Duitser op Java; een boekje met iets teveel natuur' Vrij  Nederland, 15-
4-1967 7 

[boekrecensie] ] 
'Dee balenkraai uit Oud Nederlands-Guinea' Nieuwe Rotterdamsche courant 7-5-1967 

[boekrecensie] ] 
'Eenn man die niet slaapt, niet dood is en niet leeft: de tweede roman van Tip Marugg, een 
gebeurtenis'' Vrij  Nederland 10-6-1967 

[boekrecensie] ] 
'Brazilië',, ontwakende reus in de Tropen' Vrij  Nederland 15-11-1967 

[artikell over sociale en economische situatie in Brazilië] 
'Eenn uitstekend boek over pijnlijke zaken; hoe Nederlanders gevangenen behandelden in Ned-
Indië'' Vrij  Nederland 16-12-1967 

[boekrecensie] ] 
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1968 1968 
'Exx - g.g. De Jonge: man van gezag van bovenaf Het parool 27-11-1968 

[boekrecensie] ] 
'Braziliëë is binnen, maar er staan er veel buiten' Vrij  Nederland 18-5-1968 

[voorpublicatiee documentair reisverhaal Een broer in Brazilië] 

1969 1969 
'Triomff der verovering' Raster 3 (i 969), pag. 284-295 

[voorpublicatiee documentair reisverhaal Een broer in Brazilië, 1971] 
'Huizenn en tuinen' Avenue A (11, 1969), pag. 93-95 

[jj eugdherinnering] 
'Besprekingg boek Sarnami, hai van Bea Vianen, tijdschrift/krant en datering onbekend 

[manuscript,, gedateerd 25-9-1969, bevindt zich in onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2464)] 

1970 1970 
'Eenn wederzien in Brazilië' Raster A (1970), pag. 173-186 

[voorpublicatiee documentair reisverhaal Een broer in Brazilië, 1971] 
'Dee poorten van de Jappenkampen gaan eindelijk open' Nieuwe Rotterdamse courant 15-8-
1970 0 

[kampherinnering] ] 
'Aanhangg van de "republiek" was niet zo groot: Het drama van Ambon' Trouw 5-9-1970 

[artikell over opstand op de Molukken in 1951 ] 
'Multatuli,, de goeroe' In: Multatuli, Hasselt: Heideland-orbis, 1970, pag. 315-319 

[artikell over (de invloed van Multatuli's boeken op) Soewarsih en 
Niningg Djojopoespito en hun mannen in de jaren 1940-1942]' 

1971 1971 
'Indonesiëë zoekt nieuw evenwicht' De volkskrant maart-mei 1971 

[reisverslagg in zeven afleveringen op 27-3, 3-4, 10-4, 17-4, 1-5, 8-5 en 
29-5] ] 

'Naschriftt Beb Vuyk' De volkskrant 15-4-1971 
[naschriftt op ingezonden reactie van K. Zickhardt 'Erewacht op 
Boeroe'' op voorgaande artikelen van Beb Vuijk over Indonesië in 
dezelfdee krant] 

'Reactiee van Bep Vuyk op artikel Ernst Utrecht' De nieuwe linie 3-6-1971 
[eenn repliek op artikel Ernst Utrecht 'Beb Vuyk praat Indonesische 
concentratiekampenn goed' in De nieuwe linie 13-5-1971] 

'Besprekingg boek Strajhok van Bea Vianen. tijdschrift/krant en dateringg onbekend 
[manuscript,, gedateerd 15-6-1971, bevindt zich in onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2464)] 

1972 1972 
'Onderr de groene bomen' In: Dit was nog eens lezen: 40 auteurs over boeken uit hun 
kinderjaren.kinderjaren. Singel 262, Amsterdam: Arbeiderspers/ Querido, 1972, pag. 95-96 

[niett eerder gepubliceerd verhaal] 

11 Beide echtparen waren aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog politiek en sociaal actief, en daardoor 
verdachtt bij de Politieke Inlichtingen Dienst. 
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'Ikk eet, ik eet tot ik niet meer.. .', tijdschrift/krant en datering onbekend 
[manuscriptt recensie roman van Bea Vianen, aanwezig in onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2464), stuurt Beb Vuijk bij brief 15-7-1972 naar 
ElsevierElsevier literair supplement, ontvangt hiervoor ook een honorarium, 
maarr artikel is nooit geplaatst; ergo er bestaat geen literair supplement 
vann dit blad in dat jaar] 

1973 1973 
'Vann kolonie naar wingewest' Boekenmoten 1 (3, 1973), pag. 33-34 

[niett gesigneerd artikel over de Surinaamse en Antilliaanse literatuur; 
uitt een 'honorariumbrief d.d 22-10-1973 van de redactie van de 
BoekenmolenBoekenmolen in de onverwerkte nalatenschap (doos 2464) blijkt dat 
Bebb Vuijk het artikel heeft geschreven] 

1975 1975 
'Dagboekk van Beb Vuyk' NRC handelsblad 8-3-1975 

[dagboekk gedurende de week 1-7-1975] 
'Overr Mochtar Lubis' Tirade 19 (1975), pag. 514-517 

[artikell over opstelling Mochtar Lubis in het Indonesië van na de 
onafhankelijkheid] ] 

1976 1976 
'Inn memoriam Peter' Hollands diep 3-7-1976 

[boekrecensie] ] 

1977 1977 
'Insulindee vervalst' Hollands diep 23-4-1977 

[boekrecensie] ] 
'Bijj de dood van een vriendin' Vrij  Nederland 2-9-1977 

[eenn in memoriam van Soewarsih Djojopoespito] 

1980 1980 
'Driee dagen in juni' De tweede ronde 1(1, 1980), pag. 50-59 

[kampherinnering] ] 
'Mengenangg Sjahrir1 In: H. Rosihan Anwar, Mengenang Sjahrir, Jakarta: Penarbit PT 
Gramedia,, 1980 

[herdenkingsartikell over Sjahrir, eerder gepubliceerd in Trouw 7-4-
1966] ] 

1981 1981 
'Organisatiee rond Toer niet vrij van schuld' De volkskrant 29-10-1981 

[artikell over de houding van Pramoedya Ananta Toer tijdens het 
Soekarno-regimee als reactie op diens artikel in De volkskrant van 9-10-
19822 over zijn behandeling als politiek gevangenen door het Soeharto-
regime] ] 
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1982 1982 
'Reiss naar het vaderland in de verte: Reisverhalen van Beb Vuijk' Trouw aug.-sep. 1982 

[reisverslagg van een bezoek aan Indonesië in acht afleveringen op 26-8, 
28-8,, 2-9, 4-9, 10-9, 11-9-1982, 16-9 en 18-9-1982; allemaal 
voorpublicatiess van het reisverslag Reis naar het vaderland in de verte, 
1983] ] 

1985 1985 
'Onderr de groene bomen' Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 14-15 

[jj eugdherinnering] 
'Dee oorlog is voorbij, zei de Japanner en hij boog' Het parool 10-8-1985 

[kampherinnering] ] 

1988 1988 
'Officieell waren wij krijgsgevangenen' Trouw 13-8-1988 

[voorpublicatiee Kampdagboeken] 
'Dee uittocht' De tweede ronde 9 (1,1988), pag. 37-44 

[verhaal,, opgenomen in Kampdagboeken, 1989] 

1989 1989 
'Eenn dagje uit met Nippon' Trouw, 12-8-1989 

[verkortee versie van artikel 'In maart werd Tokyo gebombardeerd', in 
VrijVrij  Nederland, 3-9-1960 en het verhaal 'Op reis met Nippon', 
opgenomenn in Kampdagboeken, 1989] 

'Kerstkeongs'' De tweede ronde 10 (1,1989), pag. 11-18 
[verhaal,, opgenomen in Kampdagboeken, 1989] 

VerhalenVerhalen en artikelen van Beb Vuijk in bloemlezingen, verzamelbundels e.d 

1945 1945 
'Wayy Baroe' In: J. Greshoff (red), In de verstrooiing: Een verzameling letterkundige 
bijdragenbijdragen van schrijvers buiten Nederland 1940 - 10 mei - 1945, New York: Querido, 1945, 
pag.. 278-289 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1960 1960 
'Fulll of sound and fury' In: R. Nieuwenhuys, Bij het scheiden van de markt: Bloemlezing uit 
dede Indische letterkunde van 1935 tot heden, Amsterdam: Querido, 1960, pag. 41-55 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1962 1962 
'Inn maart werd Tokyo gebombardeerd' In: Gastenboek van Singel 262, Amsterdam: Querido/ 
Amsterdamsenn e Boek en Courantmaatschappij, 1962, pag. 102-105 

[eerderr gepubliceerd artikel] 
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1965 1965 
'Tweee fragmenten uit "De wilde groene geur'" In: T. Vesseur Onderweg, Amsterdam: 
Verenigingg ter bevordering van de belangen des boekhandels en de Commissie voor de 
collectievee propaganda van het Nederlandse boek. 1965, pag. 42-45 

[fragmentenn eerder gepubliceerde verhaal; boekenweekgeschenk] 

1968 1968 
'Vaderss huis' In: Jong gedaan, kinderwerk en beginnerswerk van 28 auteurs, Amsterdam: 
Querido,, 1968, pag, 76-80 

[eerderr gepubliceerd jeugdverhaal] 

1974 1974 
'Dee laatste waardigheid' In: R. Nieuwenhuys, Om nooit te vergeten, Nederlandse letterkunde 
overover Indonesië 1935 tot heden: Bezetting en revolutie, Amsterdam: Querido, 1974 pag. 9-27 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1975 1975 
'Fulll of sound and fury' In: J.P. Böse en P.C. van Eerden, Lezen met de loep; leesboek met 
opdrachtenopdrachten voor het derde leerjaar MAVO, Groningen: Wolters Noordhoff, 1975, pag. 216-
223 3 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1976 1976 
'Alll our yesterdays' In: Schrijven is blijven: proza en poëzie van eenenvijftig auteurs, 
Amsterdam:: Querido, 1976, pag. 127-130 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1978 1978 
'Kerstkeongs.. het verhaal van een recept' In: Engelbewaarder Winterboek 1978, Amsterdam: 
DeDe engelbewaarder, 1978, pag. 330-338 

[niett eerder gepubliceerd verhaal] 

1979 1979 
'Journaall van een prauwreis' In: H. Haasse, Veelzijdig: Werk van Nederlandse schrijfsters na 
1918,1918, Vroom en Dreesman, 1979, pag. 224-238 plaats van uitgifte nog opzoeken 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1985 1985 
'Dee laatste waardigheid' In: R. Nieuwenhuys, Het laat je niet los: Verhalen van Nederlandse 
shrijversshrijvers over Indonesië, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden Amsterdam: 
Querido,, 1985, pag. 214-228 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1987 1987 
'Dee jager met zijn schietgeweer' In: R. Zuidinga, Indisch letterland: Proza uit wee eeuwen 
Nederlands-IndischeNederlands-Indische literatuur, Amsterdam: Sijlhoff, 1987, pag. 13-21 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 
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1988 1988 
'Verhaall van een toeschouwer' In: P. van Zonneveld, Oriëntatie: Literair-cultureel tijdschrift 
inin Indonesië [ 1947-1953], Schoorl: Conserve, 1988, pag. 140-162 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1995 1995 
'Inn kampong Makassar' In: De bevrijding van de Oost, Amsterdam: Meulenhoff, 1995, pag. 
31-37 7 

[fragmentt uit Kampdagboeken] 
'Dee jager met zijn schietgeweer' In: A. Birney, Oost-Indische inkt: 400 jaar Indie in de 

NederlandseNederlandse letteren, Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1998, pag. 355-362 
[eerderr gepubliceerd verhaal] 

VertalingenVertalingen van romans en verhalen van Beb Vuijk 

1945 1945 
'Wayy Baroe' In: J. Greshoff (ed), Harvest of the Lowlands: An anthology in English 
translationtranslation of creative writing in Dutch language with a historical survey of the literary 
development,development, New York: Querido, 1945, pag. 537-547 

[Engelsee vertaling van het verhaal 'Way Baroe in de Molukken'] 

1946 1946 
Mahieu,, M., La dernière maison du monde, Brussel: Edition Sixaine, 1946 

[Fransee vertaling Het laatste huis vande wereld] 

1954 1954 
'Avonturr sebagai Istira* In: Konfrontasi (3, 1954), pag. 2-13 

[Indonesischee vertaling van het verhaal 'Avontuur op vacantie] 

1958 1958 
BoyBoy ke Maluku, Jakarta: P.T. Pembangunan, 1958 

[bewerking/vertalingg in het Indonesisch door Mochtar Lubis van De 
kinderenkinderen van Boeton Leon] 

1972 1972 
'Alll our Yesterdays' In: C. Angaff <ed), Modem stories: From many lands, New York: 
Marylandd Books, 1972, pag. 97-104 

[Engelsee vertaling van het verhaal 'All our yesterdays'] 

1975 1975 
SebuahSebuah rumah nun di sana, Jakarta: Pustaka Jaya, 1975 

[Indonesischee vertaling van Hei laatste huis van de wereld door Gadis 
Rasid,, mede mogelijk gemaakt door het toenmalige Ministerie van 
Cultuur,, Recreatie en Maatschappelijk Werk] 

1978 1978 
'Alll our yesterdays' In: C.N. Moore (ed), Insulinde: selected translations from Dutch writers 
ofof three centuries on the Indonesian archipelago, Honolulu: The University Press of Hawai, 
1978,, pag. 136-143 

[Engelsee vertaling van het verhaal 'All our yesterdays'] 
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1983 1983 
Thee last house in the world' In: E.M.Beekman (ed). Two tales of the East Indies, Boston: 
Universityy of Massachucettes Press, 1983 

[Engelsee vertaling van Het laatste huis van de wereld; 2e druk 2000 

Hongkong:: Periplus] 

VertalingenVertalingen vn boeken en verhalen door Beb Vuijk 

Boeken n 
1953 1953 
Tjerita-tjeritaTjerita-tjerita tiongkok ('Chinese verhalen'), Djakarta: P.T. Pembangunan, 1953 

[coauteurss Mochtar Lubis en S. Mundingsari; bundel met door de 
auteurss in het Indonesisch vertaalde moderne Chinese verhalen, van een 
inleidingg voorzien door Beb Vuijk] 

1964 1964 
DeDe zonen van Nopoe: Een kroniek uit het stenen tijdperk, Meppel: Boom, 1964 

[vertalingg van P. Matthiessen, Under the mountain wall; a chronicle of 
twotwo seasons in the stone age] 

ZwarteZwarte eland spreekt: Een Sioux-medicinman vertelt zijn leven, Lochem: De tijdstroom, 1964 
[vertalingg van J.G. Neihardt, Black Elk speaks] 

1967 1967 
ZwarteZwarte eland spreekt: Een Sioux-medicinman vertelt zijn leven, Brussel: D.A.P. Reinaert, 
1967 7 

[vertalingg van J.G. Neihardt Black Elk speaks] 

1968 1968 
DagboekDagboek van een KAMI student, Meppel: Boom, 1968 

[vertalingg uit het Indonesisch van gelijknamige boek van Yozar Anwar 
uitt 1967] 

Verhalen n 

1951 1951 
Mochtarr Lubis: 'Er is geen morgen' In: Oriëntatie (40, 1951), pag. 51-55 

[vertalingg uit het Indonesisch] 

1959 1959 
Dazaii Osamu: 'Villons vrouw' In: Tirade 3 (1959), pag. 41-44 en 63-66 

[vertalingg uit het Engels, origineel onbekend] 

1960 1960 
Shigaa Naoya: 'Han's misdaad' In: Tirade 4 (1960), pag. 108-112 

[vertalingg uit het Engels, origineel onbekend] 
Hayashii Fumiko: 'Tokio' In: Tirade 4 (1960), pag. 154-160 

[vertalingg uit het Engels, origineel onbekend] 

Ditt boek is ook onder 'Boeken van Beb Vuijk' opgenomen omdat zij een bijna dertig pagina tellende inleiding 
opp de bundel heeft verzorgd. 
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Chugtaii Ismat: 'Tiny's grootje' In: Tirade A (1960), pag. 229-234 
[vertalingg uit hel Engels, origineel onbekend] 

LiteraireLiteraire beschouwingen van algemene aard over het werk van Beb Vuijk 

1946 1946 
Fredd Batten, 'Over Beb Vuyk' Apollo mrt. 1946, pag. 61-63 

[besprekingg van tot dan toe verschenen werk van Beb Vuijk] 

1948 1948 
Robb Nieuwenhuys 'Nederlandse romanliteratuur in Indonesië sinds 1930' De nieuwe stem 3 
(1948),, pag. 172-187 

[algemenee beschouwing over koloniale literatuur waarin ook Beb 
Vuijkss werk wordt besproken] 

1957 1957 
J.. Roeland Vermeer 'Onze overzeese letterkunde met betrekking tot Indonesië' Kultuurleven 
244 (1957), pag. 665-671 

[algemenee beschouwing over koloniale literatuur waarin ook Beb 
Vuijkss werk wordt besproken] 

1958 1958 
E.. Breton de Nijs 'Tussen twee vaderlanden: De Indische belletrie' Zuiderkmis 3 (2, 1958), 
pag.. 27-32 

[inhoudd onbekend; artikel niet aanwezig in Nederlandse bibliotheek; 
vermoedelijkk algemene beschouwing over koloniale literatuur waarin 
ookk Beb Vuijks werk wordt besproken] 

1960 1960 
Adriennenn Dixon, 'The Low Countries = Pays bas', in: International P.E.N. 11 (2, 1960), pag. 
42-46 6 

[inhoudd onbekend; artikel niet aanwezig in Nederland; vermoedelijk 
algemenee beschouwing over literatuur waarin ook Beb Vuijks werk 
wordtt besproken] 

1973 1973 
'Bebb Vuyk' In: R. Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel: Wat Nederlandse schrijvers en 
dichtersdichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op 
heden,heden, Amsterdam: Querido, 1973, pag. 477- 489 

[beschouwingg over literaire werk van Beb Vuijk] 
Fredd de Swert 'Over Beb Vuyk' Boekengids 51 (9, 1973) 

[algemenee bespreking van werk Beb Vuijk op omslag van het 
tijdschrift,, vermoedelijk vanwege toekenning van de Constantijn 
Huygensprijs] ] 

1975 1975 
Fiorellaa Leemhuis-Mori 'L'esperienza indonesiana nella narrativa di Beb Vuyk' Eshalto da 
AnnaliAnnali Studio Nederlandesi 18 (1975), pag. 99-145 

[besprekingg werk van Beb Vuijk in Italiaans tijdschrift] 
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1981 1981 
Gerardd Termorshuizen 'Indonesië in de Nederlandse literatuur' Lezerskrant 8 (4, 1981), pag. 
16-17 7 

[algemeenn artikel over koloniale literatuur waarin ook Beb Vuijk wordt 
behandeld] ] 

1985 1985 
Mariee Josephe Malfeyt 'Beb Vuyk, een ondergewaardeerd auteur' Vlaamse gids 69 (4, 1985), 
pag.. 16-22 

[algemenee bespreking werk Beb Vuijk] 

1986 1986 
Mariee Josephe Malfeyt 'Beb Vuyk, een vrouw met een hart voor Indonesië* Handen 3 (1, 
1986),, pag. 35-43 

[inhoudd onbekend; artikel niet beschikbaar in Nederlandse bibliotheek; 
vermoedelijkk algemene beschouwing over Beb Vuijks werk] 

1987 1987 
Elss Andringa. 'Stijlkenmerken: "Facta of gezichtsbedrog"?, een empirisch onderzoek naar 
stilistischee intuïties' Spektator 16 (3, 1987), pag. 163-179 

[eenn kwantitatieve analyse naar stijlkenmerken van vijf schrijvers 
waaronderr Beb Vuijk] 

1990 1990 
Joopp van den Berg 'Beb Vuyk (1905)' In: J. vanden Berg (red), In Indiëgeweest, Maria 
Dermoüt,Dermoüt, H.J. Friedericv, Beb Vuyk, 's-Gravenhage: Letterkundig Museum, 1990, pag. 84-
119 9 

[besprekingg Beb Vuijks werk n.a.v. tentoonstelling van over leven en 
werkk van de drie Indische auteurs Friedericy, Beb Vuijk en Maria 
Dermoütt in het Letterkundig Museum te Den Haag] 

'Avontuur,, angst en geweld: Beb Vuyk' In: R. Nieuwenhuys, B. Paasman en P. van 
Zonneveld,, Oost-Indisch magazijn: De geschiedenis van de Indisch-Nederlandse letterkunde 
Bulkboekk 19(1998), pag. 59 

[kortee beschouwing over literaire werk van Beb Vuijk] 

1992 1992 
Keess Snoek 'Beb Vuyk, ze waren zo tam als poezen' In: M. Ferguson e.a., Nusantara, 
literatuurliteratuur en cultuur, Amsterdam: Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse 
boek,, 1992, pag. 30-32 

[besprekingg werk Beb Vuijk en publicatie deel van nooit gepubliceerde 
romann Genegenheid is verraad] 

1995 1995 
Rienn van Straalen 'Beb Vuyk op Buru: "Het laatste huis van de wereld" in briefvorm' 
IndischeIndische letteren 10 (1995), pag. 55-66 

[besprekingg Beb Vuijks 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost', 
gepubliceerdd in Maandblad voor de huisvrouw van Indië. afdeling 
BataviaBatavia in de jaren 1933-1939] 
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1998 1998 
'Bebb Vuyk (1905-1991): De wilde groene geur van het avontuur* In: E.M. Beekman, 
ParadijzenParadijzen van weleer: Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië 1600-1950, Amsterdam: 
Prometheus,, 1998, pag. 454-476 (eerder in het Engels verschenen ais Troubled Pleasures: 
DutchDutch colonial literature from the East Indies J 600-1950) 

[beschouwingg over literaire werk van Beb Vuijk] 

2000 2000 
Fleurr Speet 'De woekerplant van de kwaadsprekerij, roddel in de Indische letterkunde' Lust 
enen gratie 16 (2000), pag. 53-67 

[artikell over de verteltraditie in de Indisch-Nederlandse literatuur, in het 
bijzonderr over de roddel, met daarin ook bespreking van werk Beb 
Vuijk] ] 

2001 2001 
Vilann van de Loo 'Beb Vuyk (1905-1991) Moesson 46 (2, 2001), pag, 34-35 
[besprekingg leven en werk Beb Vuijk] 

BesprekingenBesprekingen van (afzonderlijke) boeken van Beb Vuijk, 
informatieveinformatieve artikelen over alsmede interviews met Beb Vuijk 

1932 1932 
Jann Vercammen 'Vele namen' De tijdstroom 2 (1932), pag. 332 

[recensiee 'Vele namen'] 
Jann R.Th. Campert 'Vele namen' Hollandsche revue 37 (1932), pag. 629 

[recensiee 'Vele namen'] 
Boonn Pr 'Vele namen' Boekengids 11 (1932), pag. 271 

[recensiee 'Vele namen'] 
M.. Sabbe 'De Nederlandse koloniale letterkunde' Verslag van de Koninklijke Vlaamse 
AcademieAcademie 1932, pag. 1101-1112 

[besprekingg groot aantal boeken Indisch-Nederlandse letterkunde met 
daarinn een bespreking van 'Vele namen'] 

1933 1933 
Andréé Demedts 'Vele namen' Dieische warande en belfort 33 (1933), pag. 631 

[recensiee 'Vele namen'] 

1937 1937 
'Duizendd eilanden' Boekenschouw 30 (1936-1937), pag. 562, auteur onbekend 

[recensiee Duizend eilanden] 
Anthoniee Donker 'De laatste vrijen' De stem/Critisch bulletin 17 (1937), pag. 413-416 

[recensiee Duizend eilanden] 
P.H.R.Jrr 'Beb Vuyk, Duizend eilanden' utrechts dagblad, datering onbekend 

[recensiee Duizend eilanden; bevindt zich in onverwerkte nalatenschap] 
Gabriell Smit 'Duizend eilanden' De Gooi en Eemlander, datering onbekend 

[recensiee Duizend eilanden; bevindt zich in onverwerkte nalatenschap 
(dooss 2463)] 

'Duizendd eilanden' Boekengids 15 (1937) pag. 282, auteur onbekend 
[recensiee Duizend eilanden] 
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'Duizendd eilanden' Haagschepost 24-4-1937, auteur onbekend 
[recensiee Duizend eilanden] 

Mennoo ter Braak 'Indisch landschap: Een roman met een vreemde introductie1 Hel vaderland 
25-4-1937 7 

[recensiee Duizend eilanden, ook opgenomen in Menno ter Braak 
VerzameldVerzameld werk Amsterdam; Van Oorschot, 1949-1951, dl VI, pag. 
383-388] ] 

H.. Marsman 'Het anonieme leven' De groene Amsterdammer 22-5-1937 
[recensiee Duizend eilanden] 

Anniee Salomons 'Van eigen en vreemde letteren: Een voortreffelijk boek over Indië" De 
maasbodemaasbode 22-5-1937 

[recensiee Duizend eilanden] 
G.. van Eckeren 'Het boek van de week' Eigen haard63 (1937), pag. 550-551 

[recensiee van twee boeken waaronder Duizend eilanden] 
CCVV 'Kroniek van het proza: Beb Vuyk. Duizend eilanden1 Nieuwe Rotterdamsche courant 
3-7-1937 7 

[recensiee Duizend eilanden] 
A.M.. de Jong 'Een nieuw en bijzonder talentvol schrijfster over Indië: Duizend eilanden van 
Bepp Vuyk' Het volk 14-6-1937 

[recensiee Duizend eilanden] 
Mauritss Uyldert 'Duizend eilanden' Handelsblad 14-7-1937 

[recensiee Duizend eilanden] 
E.. du Perron 'Beb Vuyk: Duizend eilanden' Bataviaasch nieuwsblad 4-8-1937 

[recensiee Duizend eilanden] 
'Bebb Vuyk in de Bijenkorf Bataviaasch nieuwsblad 8-12-1937 

[verslagg lezing Beb Vuijk over de koloniale literatuur in Rotterdamse 
Bijenkorf] ] 

1938 1938 
vann de Ven 'Een schrijfster in de rimboe: "Het laatste huis van de wereld'" Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad 5-4-1938 

[intervieww n.a.v. Beb Vuijks terugkomst in Nederlands-Indië, waarin 
de,, tijdens de lezing in de Rotterdamse Bijenkorf verwoorde, 
opvattingenn over de koloniale literatuur worden herhaald] 

E.. du Perron 'Beb Vuyk's opinie over onze koloniale letteren' Bataviaasch nieuwsblad 29-4-
1938 8 

[reactiee Du Perron op Beb Vuijks hierboven vermelde opvatting over de 
Indisch-Nederlandsee letterkunde, ook opgenomen in E. du Perron, 
VezameldVezameld werk, Amsterdam: Van Oorschot, 1954-1960, dl VI, pag. 
190-193] ] 

W.L.M.E.. van Leeuwen 'Litteraire beschouwingen' Opbouw 21 (1938), pag. 131-137 
[recensiee van groot aantal boeken waaronder Duizend eilanden] 

1939 1939 
D.A.M.. Binnendijk 'Duizend eilanden' In: D.A.M. Binnendijk. Zin en tegenzin, Amsterdam: 
Meulenhoff,, 1939, pag. 108-113 

[recensiee Duizend eilanden] 
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Merinoo ter Braak 'Den roman ontrouw: Een vrouw op een kajoepoetihconcessie' Het 
vaderlandvaderland 9-7-1939 

[recensiee Het laatste huis van de wereld, ook opgenomen in Menno ter 
Braak,, Verzameld werk, Amsterdam; Van Oorschot, 1949-1951, dl VII, 
pag.. 309-314] 

Gabriell Smit 'Een belangwekkende documentaire uit Indië' De Gooi en Eemlander 15-7-1939 
[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

'Hett laatste huis van de wereld' Boekenschouw 33 (1939), pag. 130-131, auteur onbekend 
[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

Albertt Helman 'De mysteries van Insulinde' De groene Amsterdammer 5-8-1939 
[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

Jann Greshoff'Kroniek door Jan Greshoff Hollandsch weekblad 19-8-1939 
[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

Mauritss Uyldert 'Het laatste huis van de wereld' Algemeen handelsblad20-8-1939 
[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

Johann Koning 'Het laatste huis van de wereld' 13-9-1939, krant onbekend 
[recensiee Het laatste huis van de wereld; bevindt zich in de onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2463)] 

Andréé Demedts 'Het laatste huis van de wereld' Dietsche warande en belfort 39 (1939), pag. 
724 4 

[recensiee Het laatste huis van de wereld] 
E.. du Perron 'Het laatste huis van de wereld: Frische natuur-poëzie uit de Molukken' 
BataviaaschBataviaasch nieuwsblad 28-10-1939 

[recensiee Het laatste huis van de wereld, ook opgenomen Du Perron 
1954-1960,, dl VI, pag. 190-193] 

Renéé F. Lissens 'Het laatste huis van de wereld' Vormen 4 (1939), pag. 155 
[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

'Hett laatste huis van de wereld' Boekengids 17(1939), pag. 139, auteur onbekend 
[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

1940 1940 
G.. Eggink 'Tropische werkelijkheid: Het laatste huis van de wereld' De stem 20 (1940), pag. 
93-94 4 

[recensiee Het laatste huis van de wereld] 
M.. Jauw-Metz 'Nogmaals: De twaalf van de Fakkel: Beb Vuyks critiek bestreden' 
BataviaaschBataviaasch nieuwsblad 1-12-1940 

[reactiee op Beb Vuijks artikel in hel Bataviaasch nieuwsblad 30-11-
19400 over het tijdschrift Defakkef] 

H.J.F.. 'Een romanschrijfster op het oorlogspad' Koloniaal tijdschrift 29 (1940), pag. 636-639 
[artikell van de (latere) schrijver H.J. Friedericy met kritiek op het door 
Bebb Vuijk gebruik maken van de werkelijke naam van de gouverneur 
vann de Molukken in Het laatste huis van de wereld] 

1941 1941 
D.. de Vries 'De novellen van Beb Vuyk' Kritiek en opbouw 5-7-1941 

[recensiee De wilde groene geur van het avontuur] 
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1945 1945 
C.C. H. 's-Gravesande 'Drie bekroonde boeken: De Lucy B. en C.W. van de Hoogt-prijs 
NieuweNieuwe courant 31-12-1945, auteur onbekend 

[vermeldingg van toekenning C.W. van de Hoogt-prijs aan Beb Vuijk 
voorr het boek Het laatste huis van de wereld] 

1946 1946 
Noll Gregoor 'Literaire kroniek: De van de Hoogt-prijs 1941 voor Beb Vuyk' De telex 12-1-
1946 6 

[besprekingg van Beb Vuijks tot dan toe verschenen werk n.a.v. 
toekenningg C.W. van de Hoogt-prijs aan haar voor Het laatste huis van 
dede wereld] 

1947 1947 
P.H.. Dubois 'Rijp en groen (Cola Debrot, F. Langen, Bep Vuyk)' Spectator 5-1-1947 

[recensiee over drietal boeken, waaronder de in 1946 in België 
verschenenn Franse vertaling van Het laatste huls van de wereld] 

'Bebb Vuyk kreeg toegekenden van de Hoogtprijs niet betaald' Het parool, 28-2-1947, auteur 
onbekend d 

[artikell over het niet effectueren van toekenning Van de Hoogt-prijs aan 
Bebb Vuijk] 

H.. van Galen Last 'Literaire prijs werd niet toegekend' Haags dagblad 28-2-1947 
[artikell over het niet effectueren van toekenning Van de Hoogt-prijs aan 
Bebb Vuijk] 

Edd Hoornik 'Beb Vuyk vertelt' Vrij  Nederland 8-3-1947 
[intervieww met Beb Vuijk over het niet effectueren van toekenning Van 
dee Hoogt-prijs aan haar] 

Red.. H. 'Bep Vuyk in opspraak' Het dagblad V-3-1941 
[artikell over het niet effectueren van toekenning Van de Hoogt-prijs aan 
Bebb Vuijk] 

H.. van Galen Last 'Een verhalenbundel van Beb Vuyk: Novellen over zee en de Molukken' 
HaagsHaags dagblad 20-9-1947 

[recensiee herdruk De wilde groene geur van het avontuur]' 
Jann Greshoff'Schrijvers die met haar kunst geboren worden: Over het proza van Beb Vuyk', 
tijdschriftt en krant onbekend 

[recensiee herdruk De wilde groene geur van het avontuur; artikel 
bevindtt zich in de onverwerkte nalatenschap (doos 2463)] 

Glasius:: Y.H. 'Worsteling tusschen schrijver en lezer: Een ontgoocheling' Het dagblad 11-
10-1947 7 

[recensiee Het hout van Bard] 
'Bepp Vuyk: Hel hout van Bara' Vrij  Nederland 22-11-1947, auteur onbekend 

[recensiee Het hout van Bara] 
'Nieuww proza van jonge schrijvers' Nieuwe Rotterdamse courant 6-12-1947, auteur onbekend 

[recensiee Het hout van Bara] 
Johann Fabricius 'Hoe ik Indië terugvond' Vrij  Nederland 6-12-1947 

[repliekk op Beb Vuijks recensie van het boek Hoe ik Indië terugvond 
vann Fabriciusl 

Dee eerste druk van De wilde groene geur van hei avontuur is alleen in Nedertands-Indië verschenen. 
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J.C.. Brandt Corstius 'Strijd in tropische eenzaamheid: Beb Vuyk verbeeldt het leven op de 
afgelegenn buitenpost' Nieuw Utrechts dagbladen Het parool 19-12-1947 

[recensiee Het hout van Bara] 

Ï94S Ï94S 
Anniee Rome in-Verschoor 'Lezen voor je plezier' Vrije katheder 16-1-1948 

[recensiee herdruk De wilde groene geur van het avontuur, ook 
opgenomenn in Annie Romein-Verschoor, Vrouwenwijsheid, een bundel 
kritiekenkritieken en essays over de vrouw, Amsterdam: Synopsis, 1980, pag. 40-
41] ] 

Elisabethh de Roos 'Het hout van Bara' Libertinage 1 (1948), pag. 76-77 
[recensiee Het hout van Bara] 

Gerardd van Eckeren 'Het hout van Bara' Boek van nu 1 (1948), pag. 107-108 
[recensiee Het hout van Bara] 

J.. van Schaik-Will ing 'De wilde groene geur' Critisch bulletin 15 (1948), pag. 206-207 
[recensiee herdruk De wilde groene geur van het avontuur] 

Joriss Caeymaex Pr 'De wilde groene geur' Boekengids 26 (1948), pag, 63 
[recensiee herdruk De wilde groene geur van het avontuur] 

A.vann den Dries 'Het hout van Bara' Boekengids 26 (1948), pag. 95 
[recensiee Het hout van Bara] 

A.A.. 'Beb Vuijk, Het laatste huis van de wereld' De vlam 27-11-1948 
[recensiee herdruk Het laatste huis van de wereld, opgenomen in de 
rubriekk 'Het boek in de week'] 

1949 1949 
A.. Romein-Verschoor 'De kinderen van Boeton Leon' Haagsch dagblad 19-2-1949 

1955 1955 
J.. Roeland Vermeer 'Het laatste huis van de wereld' Kultuurleven 22 (1955), pag. 565-566 

[recensiee herdruk Het laatste huis van de wereld] 
Ivoo Michels Titelloze bespreking aantal boeken waaronder Het hout van Bara Het 
handelsbladhandelsblad 13-12-1955 

[recensiee herdruk Het hout van Bara] 

1956 1956 
J.H.W.. Veenstra 'Indonesische Beb Vuyk was in land van herkomst' Vrij  Nederland 6-10-
1956 6 

[interview] ] 

1957 1957 
JJ.. Oversteegen 'Beb Vuyk-The last house of the world' Literary Holland {A, 1957), pag. 
16-177 ' 

[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

11 Tijdschrift kent geen jaargangnummering 
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1958 1958 
Victorr E. van Vriesland 'Onkoloniale romantiek' In: Viktor E. van Vriesland, Onderzoek en 
vertoog;vertoog; Venameld critisch en essayistisch proza, dl II. Amsterdam: Querido, 1958, pag. 282-
285 5 

[recensiee Duizend eilanden] 

1959 1959 
Hanss van Straten 'Beb Vuyk, ontembaar schrijfster even in ons land' Het vrije volk 29-1-1959 

[interview] ] 
Garmtt Stuiveling 'Tragiek van de tropen' Haagsch dagbladlA 1-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
J.H.W.. Veenstra 'Nieuw boek van Beb Vuyk: Novellenbundel Gerucht en geweld' Vrij 
NederlandNederland 14-11 -1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
Hanss Warren 'Zuiver werk van Bep Vuyk en een debuut van Paul Christiaans: Greep uit 
nieuww proza' Provinciale Zeeuwsche courant 14-11-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
MvOO 'Geweld bij Beb Vuyk, rust bij Frits Huël Het vrije volk 21-11-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
C.J.. Kelk 'Weinig maar goede verhalen' De groene Amsterdammer 28-11-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
Keess Fens 'Voortreffelijke novellen van Bep Vuyk' De linie 28-11-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
Tomm Neelissen 'Novellen van Bep Vuyk: Gevolg der keuze' Elseviers weekblad'28-11-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
'Geruchtt en geweld' Nieuwe Leidsche courant 5-12-1959, auteur onbekend 

[recensiee Gerucht en geweld] 
Robb Nieuwcnhuys 'Verhalen van angst en pijn: "Gerucht en geweld" novellenbundel van Beb 
Vuyk'' Het parool 12-12-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
Joss Panhuijsen, '"Geruchten en geweld" (beb vuyk) studies in menselijke wreedheid: Hoe was 
hett in Indonesië' De gelderlander 29-12-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 

I960 I960 
H.. A. Lunshof 'Klerkenverraad' Elseviers weekblad 9-1-1960 

[artikell over toelating Beb Vuijk tot Nederland] 
'Kritischh commentaar: onze kleine Mc. Carthy' Nieuwe Rotterdamsche courant 16-1-1960, 
auteurr onbekend 

[reactiee op artikel Lunshof in Elseviers weekblad over toelating van Beb 
Vuijkk tot Nederland] 

H.U.. Jesserund'OIiveira 'This is a publishing house' Tirade 4(37, 1960), pag. 6-21 
[artikell over tendentieuze journalistiek in Elseviers weekblad met o.m 
berichtgevingg in het nummer van 9-1-1960 over toelating van Beb 
Vuijkk tol Nederland als voorbeeld) 

'Bebb Vuyk. Spijtoptante' Elseviers weekblad, 23-1-1960, auteur onbekend 
[reactiee van het weekblad over de ontstane discussie n.a.v. het Lunshofs 
artikell in het blad van 9-1-1960] 

Anniee Romein-Verschoor 'Kroniek van het proza' De nieuwe stem 15 (1960), pag. 40-47 
[recensiee van o.m. Gerucht en geweld] 
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'"Lawaaii en razernij" in Indonesië' Nieuwe Rotterdamsche courant 23-1-1960 
[recensiee Gerucht en geweld] 

J.H.W,, Veenslra 'Beb Vuyk, Lunshof en Elsevier' Vrij  Nederland 30-1-1960 
[reactiee op artikel Lunshof over toelating van Beb Vuijk tot Nederland] 

Anthoniee Donker 'De duimzuiger H.A.L(unshoff)' De nieuwe stem 15 (1960), pag. 228-230 
[reactiee op artikel Lunshof over toelating van Beb Vuijk tot Nederland] 

J.J.. Oversteegen 'Gerucht en geweld, verhalen van Beb Vuyk' Hollands weekblad 23-3-1960 
[recensiee Gerucht en geweld] 

Jann Greshoff'Beb Vuyk en Ward Ruyslinck met novellenbundels: korte verhalen van 
ongelijkk niveau' Het vaderland 26-3-1960 

[recensiee Gerucht en geweld] 
T.L.. Leffelaar 'Reviews* Books abroad34 (1960), pag. 310 

[recensiee Gerucht en geweld] 

1961 1961 
H.G.. Surie 'Ik wilde naar Indië en ik wilde schrijfster worden' Het vrije volk 17-6-1961 

[interview] ] 

1962 1962 
HJ.. Friedericy 'Beb Vuyk nog steeds op het oorlogspad' Tirade 6 (1962), pag. 235-238 

[stellingnamee Friedericy tegen het noemen van de naam van 
bestuursambtenarenn in Het laatste huis van de wereld n.a.v. herdruk van 
ditt boek, eerder gepubliceerd als 'Een romanschrijfster op het 
oorlogspad'' Koloniaal tijdschrift 29 (1940), pag. 636-639] 

C.J.E.. Dinaux 'Herontmoeting met Beb Vuyk: Werk van het zuiverste gehalte* Arnhemsche 
courantcourant 27-10-1962 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
H.G.. Surie 'Driemaal Beb Vuyk' Hollands weekblad 14-11-1962 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
Robb Nieuwenhuys 'Beb Vuyk: van stijlallures naar vanzelfsprekend proza' Vrij  Nederland 1-
12-1962 2 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
J.. van Heugten 'De wilde groene geur' Streven 16 (1962-1963), pag. 387 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 

1963 1963 
Anthoniee Donker 'Het vrolijk literair domoren-spel' De nieuwe stem 18(1963), pag. 235-236 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
H.A.. Gomperts 'Avonturiers en slachtoffers* Het parool 5-1-1963 

[recensiee herdruk De wilde groene geur, ook verschenen in Haagsch 
dagbladdagblad 5-1-1963] 

Benn van Eysselstein 'Het leven op de Molukken inspireert Beb Vuyk nog steeds: 
Verhalenbundell de wilde groene geur' Haagsche courant 12-1-1963 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
'Bepp Vuijk over eigen werk voor Cultureel Contact: In Indonesië weer situatie onhoudbaar' 
SchagerSchager courant 30-1-1963, auteur onbekend 

[verslagg lezing Beb Vuijk over Nederlands-Indische letterkunde] 
Fredd Pfeifer 'De hete hartstochten in na-oorlogsc Indië: Beb Vuyk schreef bundel verhalen De 
wildee groene geur' Delftsche courant 30-1-1963 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
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Hanss Warren 'De wilde groene geur' Provinciale Zeeuwsche courant 16-3-1963 
[recensiee herdruk De wilde groene geur] 

N.. Noordzij 'Proza als houtsnede' Het nieuwe boek 1 (1963), pag. 163-164 
[recensiee herdruk De wilde groene geur] 

M.. L. Nijdam 'Twee vrouwen: Beb Vuyk en Hella Haasse mét en zónder literatuur' De linie 
27-4-1963 3 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
Annee Wadman 'De geur van het avontuur: De Novellen van Beb Vuyk" Leeuwarder courant 
30-11-1963 3 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
'Dee wilde groene geur' Vrouw en haar huis 57 (1963), pag. 450, auteur onbekend 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
Th.. Govaert 'De wilde groene geur' Kultuurleven 30 (1963), pag. 382 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 

1965 1965 
'Bijj de 60sle verjaardag van Beb Vuyk' Nieuwe Rotterdamse courant 11-2-1965, auteur 
onbekend d 

[interview] ] 
Margarethaa Ferguson 'Eet een beetje heet', krant en datering onbekend 

[interview] ] 

1966 1966 
'Bebb Vuyk' In: Wie is die . . . .; Auteurs van Singel 262 fotografisch, biografisch en 
bibliografisch,bibliografisch, Am sterdam :Querido, 1966, pag. 141-142 

[kortt portret Beb Vuijk] 

1967 1967 
Frisoo Endt 'Beb Vuyk: Profiel van een vrouw' Avenue 2 (3, 167), pag. 106-110 

[interview] ] 
W.G.. Wolters 'Vertellingen over een revolutie' De groene Amsterdammer 18-11-1967 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 
Hanss Warren 'Moderne Indonesische verhalen: Signalementen van een vernieuwing' 
ProvincialeProvinciale Zeeuwsche courant 2-12-1967 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 
Willemm G. van Maanen 'Regen van verhalen in Nederland' Utrechts nieuwsblad 2-\2-\961 

[recensiee meerdere verhalenbundels waaronder Moderne Indonesische 
verhalen] verhalen] 

W.A.. Braasem 'Uit dromenland naar stof en zweet' Het vaderland'22-12-1967 
[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 

1968 1968 
C.H.. Schaap 'Moderne Indonesische verhalen' Helderse courant 23-1-1968 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 
Paull van 't Veer 'Jonge Indonesische verhalen' Het vrije volk 26-1-1968 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 
J.H... 'Boekenetalage' Trouw 7-3-1968 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 
Asteree Michel Dhondt 'Indonesisch verhalen' Elsevier 9-3-1968 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 
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H.G.. Surie 'Maleis: Meer dan taaiachtig hulpmiddel: Moderne Indonesische literatuur in twee 
boekenn belicht' Vrij  Nederland 20-1-196$ 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 
'Modernee Indonesische verhalen' Volksontwikkeling 43 (1968), pag. 88, auteur onbekend 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 

1969 1969 
K.L.. Poll 'In de verbeelding toont zich de meester* Algemeen handelsblad 12-4-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Willemm Brandt 'Totok en Indo' Goois nieuwsblad 25-4-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Hanss Warren 'Beb Vuyk: De eigen wereld en die andere' Provinciale Zeeuwse courant 26-4-
1969 9 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Wamm de Moor 'Eigen werkelijkheid en die van anderen: proza van Baeyens, Pauwels, Vuyk 
enn Kossman' De tijd 10-5-1969 

[recensiee De eigen werelden die andere] 
Henkk Buurman 'Een sfeer van angst en dreiging' Nieuwe Rotterdamse courant 17-5-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Keess Fens 'Twee verhalen van Beb Vuyk' De volkskrant 17-5-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
F.. Scharmhardt 'Prachtige verhalen van Beb Vuyk over Indonesië tussen de Japanse 
bezetting'' Het parool 24-5-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
'Nieuwee verhalen van Beb Vuyk' Trouw 6-6-1969, auteur onbekend 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
R.. Boltendal 'De eigen wereld en die andere' Friese koerier 7-6-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Willemm G. van Maanen 'Bij Dhondt, Vuyk en Kossman overheerst traditie' Utrechts 
nieuwsbadnieuwsbad 7-6-1969 

[recensiee van o.m. De eigen werelden die andere] 
H.G.. Surie 'De eigen ervaringen van Beb Vuyk' Vrij  Nederland 14-6-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
D.. Hüwel 'Imponerende novellen van Beb Vuyk' Accent 21-6-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Hanss Jonkers 'Toen de Japanners kwamen: Vervreemding in verhalen van Bep Vuyk' 
EindhovensEindhovens dagblad 21-6-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Jann Spierdijk 'Beb Vuyk meesterlijk in twee sterke novellen' De telegraaf 21 -6-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Ricoo Bulthuis 'Conflictsituatie als onderstroom in het werk van Beb Vuyk' De Haagsche 
courantcourant 5-7-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
C.. J. Kelk 'Beb Vuyk - De eigen wereld en die andere' De groene Amsterdammer 7-6-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Margarethaa Ferguson 'Meer feil dan fictie in werk van Beb Vuyk' Wet vaderland 9-S-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Martinn Hartkamp 'Beb Vuyk: Nederland heeft nooit iets van Indonesië begrepen' Nieuwe 
RotterdamseRotterdamse courant 29-11-1969 

[interview] ] 
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1970 1970 
Annee Wadman 'Twee novellen van Beb Vuyk: geen mensen, maar inlanders' Leeuwarder 
courantcourant 10-1-1970 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Franciss Bulhof'Beb Vuyk, De eigen wereld en die andere' Books abroad44 (1970), pag. 
320-321 1 

[recensiee verhalenbundel De eigen werelden die andere] 
Keess Simhoffer, 'De ziekte van Middleton en andere ziektes: Onvolledige kroniek van in 
19699 verschenen Nederlandse poëzie en Nederlands proza' Streven 23 (1970), pag. 836-848 

[recensiee groot aantal boeken waaronder De eigen wereld en die 
andere] andere] 

Maxx Nord 'Beb Vuyk gaat terug' Het parool 31-10-1970 
[aankondigingg dat Beb Indonesië gaat bezoeken] 

1971 1971 
Keess Fens 'Een broer in Brazilië' De volkskrant 20-3-1971 

[recensiee Een broer in Brazilië] 
Robb Nieuwenhuys 'Nederlandse letterkunde uit Indonesië' Maatstaf \% (1971), pag. 854-862 

[algemenee beschouwing over koloniale literatuur waarin ook Beb 
Vuijkss werk wordt besproken] 

K.L.. Poll 'Beb Vuyk als zuster in Brazilië' NRC handelsblad 2-4-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

P.H.D.. 'De waarde van het pakje' Het vaderland 3-4-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

Willemm Brandt 'Braziliaanse impressies' Goois nieuwsblad 9-4-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

Ricoo Bulthuis 'Beb Vuyks herinneringen in verrot paradijs' Rotterdams nieuwsblad 9-4-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

K.. Zickhardt 'Erewacht op Boeroe' De volkskrant 15-4-1971 
[reactiee op Beb Vuijks reisverslag in De volkskrant over haar bezoek 
aann Indonesië respectievelijk Boeroe, in het bijzonder op Beb Vuijks 
opvattingg over de positie van politieke gevangenen] 

H.. A. Geuns 'Gevangen in Indonesië' De volkskrant 24-4-1971 
[reactiee op Beb Vuijks reisverslag in De volkskrant over haar bezoek 
aann Indonesië respectievelijk Bum, in het bijzonder op Beb Vuijks 
opvattingg over de positie van politieke gevangenen] 

Maxx Nord 'Op de rand van literatuur en journalistiek' Het parool 24-4-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

Wamm de Moor 'Zien wat de eigen ogen zien' De tijd2A-A-\91\ 
[recensiee reisroman Een broer in Brazilië] 

'One'ss own world and that of the others' Writing in Holland and Flanders 11 (30, 1971), 
geenn paginanummering, auteur onbekend 

[recensiee Een broer in Brazilië] 
H.. Loeff'Gevangenen in Indonesië' De volkskrant 5-5-1971 

[reactiee op Beb Vuijks reisverslag in De volkskrant over haar bezoek 
aann Indonesië respectievelijk Buru, in het bijzonder op Beb Vuijks 
opvattingg over de positie van politieke gevangenen] 
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Ernestt Utrecht 'Beb Vuyk praat Indonesische concentratiekampen goed1 De nieuwe linie 13-
5-1971 1 

[reactiee op Beb Vuijks reisverslag in De volkskrant over haar bezoek 
aann Indonesië respectievelijk Buru, in het bijzonder op Beb Vuijks 
opvattingg over de positie van politieke gevangenen] 

Hanss Warren 'Beb Vuyk: Een broer in Brazilië" Provinciale Zeeuwse courant 15-5-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

Emestt Utrecht 'Antwoord aan Bep Vuyk' De nieuwe linie 3-6-1971 
[repliekk op reactie Beb Vuyk op eerdergenoemd artikel Emest Utrecht] 

Helmaa Wolf-Catz 'Een gave reisroman' Amersfoortse courant 5-6-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

'Openn boek: Een broer in Brazilië" De nieuwe linie 10-6-1971, auteur onbekend 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

W.F.. Wertheim 'Bep lijkt toch op haar broer' De groene Amsterdammer 12-6-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

D.. Ouwendijk 'Een broer in Brazilië: Bep Vuyk schrijft uit eigen ervaring' Het binnenhof 10-
7-1971 1 

[recensiee Een broer in Brazilië] 
Fredd de Swert 'Noordnederlands proza* Boekengids 49 (1971), pag. 401-406 

[recensiee groot aantal boeken waaronder Een broer in Brazilië] 
Claraa Eggink 'Van je familie moetje het hebben' Elseviers weekblad 30-10-1971 

[recensiee Een broer in Brazilië] 
Annekee van Luxemburg 'Bep Vuyk voortreffelijk in "Broer in Brazilië'" Haarlems dagblad 
23-11-1973 3 

[recensiee Een broer in Brazilië] 
Hugoo Brems 'Documentaire autobiografie-roman' tijdschrift en datering onbekend 

[recensiee Een broer in Brazilië; bevindt zich in onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2463)] 

1972 1972 
'Kafkaa in foedraal, Hella Haasse in plastic en Bep Vuyk nog steeds over Indonesië" De 
telegraaftelegraaf 2-Ï2-\912 

[recensiee groot aantal boeken waaronder Verzameld werk] 
Paull van 't Veer 'Onderschat schrijfster van topklasse: Een rustige dag in Soekaboemi' Het 
paroolparool 9-12-1972 

[recensiee Verzameld werk] 
'Overr Beb Vuyk' Leeuwarder courant 16-12-1972, auteur onbekend 

[recensiee Verzameld werk] 
H.G.. Surie 'Avontuur en angst bij Beb Vuyk* Vrij  Nederland 16-12-1972 

[recensiee Verzameld werk] 

1973 1973 
C.J.. Kelk 'Bijna al het werk van Beb Vuyk verzameld: Nauwgezette beschrijving van het 
levenn in het oude Indië' De groene Amsterdammer 10-1-1973 

[recensiee Verzameld werk] 
Martinn Hartkamp 'De gruwelen van de gespletenheid' NRC handelsblad 19-1-1973 

[recensiee Verzameld werk] 
J.H.W.. Veenstra 'Beb Vuyks leven op avontuur' Ons erfdeel 16(1, 1973), pag. 92-96 

[recensiee Verzameld werk] 
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Margarethaa Ferguson 'Beb Vuyk - hele eigen wereld: Wereld van de natuur machtig en 
schoonn in dubbele betekenis' Het vaderland 3-2-1973 

[recensiee Verzameld werk] 
'Verzameldee Indië-romans van Beb Vuyk' Accent 17-2-1973 auteur onbekend 

[recensiee Verzameld werk] 
W.M.. Roggeman 'Onbegrepen Indonesië' Het laatste nieuws 8-3-1973 

[recensiee over Verzameld werk, eveneens verschenen in De nieuwe 
gazetgazet 19-3-1973] 

Keess Fens 'Indische letterkunde' De standaard 13-4-1973 
[recensiee Verzameld werk] 

Elss Smit 'Bep Vuyk: niet zielig doen: Dat oog eruit of beter, een van de twee' Het vrije volk 
8-10-1973 3 

[interview] ] 
L.. Th. 'Doorsnee Nederlandse vrouw kan niet koken' Het binnenhof 9-10-1973 

[interview] ] 
'Bepp Vuyk ziet Indonesische kook-bijbel op salontafel: "Doorsnee Nederlandse vrouw kan 
niett koken' Deventer dagblad 9-10-1973, auteur onbekend 

[interview] ] 
'Bebb Vuyk schreef groot nieuw kookboek' Het parool 10-10-1973, auteur onbekend 

[recensiee Groot Indonesische kookboek] 
Gastonn Gourmet 'Groot Indonesisch Kookboek: Recepten uit de archipel' Haarlemsche 
CourantCourant 10-10-1973 

[recensiee Groot Indonesische kookboek] 
Andréé de Kromme 'Weer eens iets anders dan andijvie met gehakt* De telegraaf 10-10-1973 

[recensiee Groot Indonesische kookboek] 
Chriss Franken 'Met Bep kun je eigenlijk pas lekker eten' Algemeen dagblad 11-10-1973 

[recensiee Groot Indonesische kookboek] 
Corinee Spoor 'Met een lik rode hetigheid' De tijd 13-10-1973 

[recensiee Groot Indonesische kookboek] 
Henriëttee v.d. Hoven 'Kijkje in de "grote"keuken van Indonesië' Leidsch Dagblad 18-10-
1973 3 

[recensiee Groot Indonesische kookboek] 
Groott Indonesisch kookboek van Beb Vuyk' Amersfoortse courant 20-10-1973, auteur 
onbekend d 

[recensiee over Groot Indonesisch kookboek] 
Jann Koesen 'Literaire prijswinnares schreef het Groot Indonesisch Kookboek' De 
gelderlandergelderlander 20-10-1973 

[interview] ] 
'Bepp Vuyk: "Nederlandse vrouw kan niet koken": Romanschrijfster verrast met kook-bijbel' 
HilariusHilarius ' courantenbedrijf"23-10-1973, auteur onbekend 

[artikell bevindt zich in onverwerkte nalatenschap (doos 2463) met 
hieropp de aantekening 'Hilarius courantenbedrijf] 

Arnee van Onck 'Groot Indonesisch Kookboek van Beb Vuyk: een standaardwerk' Nieuwsblad 
vanvan hel noorden 25-10-1973 

[recensiee Groot Indonesische kookboek] 
'Uniekk kookboek' Meppeler courant 26-10-1973, auteur onbekend 

[recensiee Groot Indonesisch kookboek] 
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'Strooiavond.. Boekenwijs. Strooiavond: Bep Vuyk' Het binnenhofr26-l 1-1973, auteur 
onbekend d 

[kortee recensie Verzameld werk in combinatie met de toekenning van de 
Constantijnn Huygensprijs] 

'Bepp Vuyk; doorsnee vrouw in Nederland kan niet koken' Friesch Dagblad 30-11-1973, 
auteurr onbekend 

[interview] ] 
Jann Verstappen 'Die prijs komt precies op het goede moment' De nieuwe linie 19-12-1973 

[interview] ] 
'Bebb Vuyk: na 40 jaar eindelijk erkenning' Haarlems dagblad, 20-12-1973, auteur onbekend 

[interview] ] 

R.B.. 'Constantijn Huygensprijs voor Beb Vuyk' Elseviers weekblad 20-\2-\973 
[verslagg bijeenkomst toekenning Constanstijn Huygensprijs aan Beb 
Vuijk] ] 

'Huygensprijss aan Beb Vuyk uitgereikt' Het parool 20-12-1973, auteur onbekend 
[verslagg bijeenkomst toekenning Constanstijn Huygensprijs aan Beb 
Vuijk] ] 

A.H.. 'Nieuwe boeken: Groot Indonesisch kookboek' Trouw 22-12-1973 
[recensiee Groot Indonesisch kookboek] 

Ricoo Bulthuis 'Beb Vuyk tussen twee werelden' Rotterdamsch nieuwsblad 24-\2-\973 
[interview] ] 

1974 1974 
Fredd Dom 'Over Bep Vuyk' Lezerskrant 1 (2, 1974), pag, 10 

[inhoudd onbekend; artikel niet aanwezig in Nederlandse bibliotheek] 
G.. Brands 'Eerste Melange' Haagse post 9-2-1974 

[weergavee delen van rede die Beb Vuyk uitspreekt bij uitreiking 
Constantijnn Huygensprijs] 

'Bebb Vuyk nu meer fanmail dan ooit tevoren: Literaire prijswinnares schreef groot 
Indonesischh kookboek' De limburger 20-2-1974, auteur onbekend 

[interview] ] 
Robb Nieuwenhuys 'Van Beb Vuyk tot Beb Vuyk: Een dwaaltocht door Indonesische 
kookboeken11 Haagse post 13-3-1974 

[recensiee van onder meer Groot Indonesisch kookboek] 
Kooss Trutjer 'Beb Vuyk over Indië van toen' De gelderlander 30-3-1974 

[recensiee Verzameld werk] 
H.. van den Bergh 'Beheerst solotoneel' Het parool 6-4-1974 

[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang] 
W.. Boswinkel 'Indië" opgeroepen in boeiend solotoneel' NRChandelsblad6-4-1974 

[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang] 
Andréé Rutten 'Josephine van Gasteren brengt verhaal tot leven' De tijd 6-4-1974 

[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang] 
Benn Huising 'Verhaal van Bep Vuyk in ragfijne vertolking' Nieuwe Haagsche courant 8-4-
1974 4 

[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang, eveneens verschenen in 
TrouwTrouw 8-4-1974] 

D.d.L.. 'Novelle Bep Vuyk op toneel verteld' De volkskrant 8-4-1974 
[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang] 
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J.J.. 'Solo-toncel Josephine van Gasteren boeide' Utrechts nieuwsblad 29-4-1974 
[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang] 

Jann Verstappen 'Jopsephine van Gasteren speelt Beb Vuyk' Het binnenhof 16-5-1974 
[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang] 

'Josephinee van Gasteren speelt Beb Vuyk' Tubantia 16-5-1974, auteur onbekend 
[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang] 

Helmaa Wolf-Catz 'Beb Vuyk: Verzameld werk openhartig en interessant' Amersfoortse 
courantcourant 6-7-1974 

[recensiee Verzameld werk] 
Fredd de Swert 'Tempo doeloe en andere verhalen' Boekengids 52 (1974), pag. 449-455 

[besprekingg groot aantal boeken en verhalen uit de Nederlands-Indische 
letterkundee waaronder Verzameld werk van Beb Vuijk] 

1976 1976 
E.. Rahmanto 'Beb Vuyk, Sebuah rumah nun di sana' Basis Jogjakarta 25 (1976), pag. 255-
256 6 

[recensiee Indonesische vertaling Het laatste huis van de wereld] 
Rass Siregar 'Namlea, Nun si sana' Tempo 29-5-1976 

[recensiee Indonesische vertaling Het laatste huis van de wereld] 
'Mariaa Dermoüt en Beb Vuyk in het Indonesisch' Amersfoortse krant 9-1-1976, auteur 
onbekend d 

[kortee bespreking van Indonesische vertaling van Het laatste huis van 
dede wereld] 

1977 1977 
LBebb Vuyk' In: Leesmemorie: vierentachtig auteurs met hun boeken bij Querido; gekiekt, 
belichtbelicht en in lijstjes gezet. Singel 262, Amsterdam, Querido, 1977, pag. 113 

[kortt portret Beb Vuijk] 

1978 1978 
Rudyy Kousbroek 'Het laatste huis van de wereld' Nieuwe Rotterdamse courant 17-7-1978 

[herinneringg aan/associatie met Het laatste huis van de wereld die 
auteurr krijgt bij het zien van een foto van een huis aan een strand in een 
boek] ] 

1979 1979 
Udoo J. Buys 'Beb Vuyk eregaste op Indische avond' Haarlems dagblad 19-10-1979 

[verslagg bijeenkomst ter ere van Beb Vuijk) 
Willemm Scheer 'In Holland zijn alleen de stamppotten eetbaar' Het binnenhof 20-\0-l919 

[interview] ] 

1980 1980 
Michell de Koning 'Geboorte van een god' Brabants nieuwsblad 10-4-1980 

[recensiee meerdere (herdrukken van) verhalenbundels in 
Salamanderrreeks,, waaronder De wilde groene geur] 

1981 1981 
Inekee Jungschlegel 'Opgestoomdc saté uit plastic en de zegen van een koranvertaling' De 
volkskrantvolkskrant 25-4-1981 

[interview] ] 
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Hanss Sterasdorff'Beb Vuyk, een weerbarstig schrijfster' De gelderlander 22-8-1981 
[interview] ] 

'Bebb Vuyk' Algemeen dagblad4-9-1981, auteur onbekend 
[interview] ] 

Froukjee Hoekstra 'Kunst: Proza1 Nieuwsblad van het noorden 15-9-1981 
[mededelingg van herdruk Verzameld werk] 

'Selecties:: Boeken: Nederlands proza' Elseviers magazine 17-10-1981, auteur onbekend 
[recensiee herdruk Verzameld werk] 

'' Beb Vuyk' Het parool 7-11-1981, auteur onbekend 
[mededelingg dat Beb weer voor een reis naar Indonesië vertrekt] 

1982 1982 
'Bebb Vuyk' In; Ik hou van jou; drieënnegentig auteurs van Querido: fotografisch, biografisch 
enen bibliografisch, Amsterdam: Querido, 1982, pag. 12-121 

[kortt portret van Beb Vuijk] 
'Bebb Vuyk dengan laporannya, Sebuah rumah nun di sana' In: S. Sastrowardoyo, Sastra 
hindiahindia belanda dan kita, Jakarta: Balai Pustaka, 1983, pag. 107-117 

[besprekingg van Het laatste huis van de wereld] 
Tamuu Kita 'Novel P.Buru dan resep masakan Beb Vuyk' Tempo 27-2-1982, auteur onbekend 

[portrett van en interview met Beb Vuijk] 
Buckenss 'D'Haese schiep eigen luguber angstaanjagend wereldbeeld' Brabants nieuwsblad 7-
4-1982 2 

[recensiee meerdere boeken met onder meer (herdruk) Verzameld werk] 
Joopp van den Berg 'Beb Vuijk over Rob Nieuwenhuys en Oriëntatie' De engelbewaarder 7 
(25,, 1982), pag. 65-73 

[interview] ] 

1983 1983 
Gerritt Jan Zwier 'Weerzien met Indië" Leeuwarder courant 29-4-1983 

[recensiee Reis naar het vaderland in de verte] 
Aadd Nuis 'Bep Vuyk en de kajoepoetolie' Vrij  Nederland 30-4-1983 

[recensiee Reis naar het vaderland in de verte] 
Jokee Linders-Nouwens 'Boeiende reis naar het vaderland van Bep Vuyk' Haarlems dagblad 
21-5-1983 3 

[recensiee Reis naar het vaderland in de verte] 
Robb Schouten 'De kritische liefde van Beb Vuyk' Trouw 9-7-1983 

[recensiee Reis naar het vaderland in de verte] 
J.H.W.. Veenstra 'Een wintervlucht naar de Molukken' Ons erfdeel 26 (1983), pag. 758-759 

[recensiee Reis naar het vaderland in de verte] 

1984 1984 
Ceess Veltman 'Ik leef van mijn kookboek maar voor mijn literaire werk' HN magazine 25-2-
1984 4 

[interview] ] 
Franss van Rosevelt 'Two tales of East Indies' World literature today 58 (1984), pag. 425-426 

[recensiee van Engelse vertaling Het laatste huis van de wereld] 
Gerardd Termorshuizen 'Het vaderland in de verte?' Orion 1 (4, 1984), pag. 62 

[recensiee Reis naar het vaderland in de verte) 
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1985 1985 
Willemm M. Roggeman 'Schrijfster Beb Vuyk 80: Voor de Indo's ben ik een landverrader' De 
nieuwenieuwe gazet 7-2-1985 

[interview] ] 
Willemm M. Roggeman 'Gesprek met Beb Vuijk' Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13 

['literairr interview', ook verschenen in Willem M. Roggeman 
Beroepsgeheim,Beroepsgeheim, gesprekken mei schrijvers Antwerpen 1985 pag. 147-
167] ] 

Elmaa Drayer en Marjo van Soest 'Ik schrijf over wat mijn ogen zien en mijn hart beroert' 
SarqfaanSarqfaan 1(1, 1985-1986), pag. 3-12 

[interview] ] 

1986 1986 
Keess de Bakker 'Leven is belangrijker dan schrijven, avonturenromans en kookboeken Beb 
Vuykk blijven in trek' Boekblad 153 (18, 1986) pag. 13-15 

[interview] ] 
Gerritt Jan Zwier 'Dochters van Sybille1 Leeuwarder courant 12-12-1986 

[recensiee van twee boeken waaronder herdruk van Reis naar het 
vaderlandvaderland in de verte] 

1987 1987 
Henniee Burggraaf'Ik heb het leven gekregen zoals ik het droomde' Literama 22 (1987-1988), 
pag.. 121-126 

[interview,, bewerking van een radio-interview in het programma Studio 
555 NCRV 18-8-1987] 

1988 1988 
Heenn Montijn 'Literaire droommaaltijden toevertrouwd aan Heen Montijn' In: R. Hoeben en 
E.. Verbeek Het fijnproevers leesboek, van culinaire kunst tot cult, Amsterdam: De Bijenkorf, 
1988 8 

[dee culinaire voorkeur van Beb Vuijk] 

1989 1989 
Theaa Detiger 'Ik heb in Holland pas goed leren koken' De telegraaf9-9-1989 

[interview] ] 
'Bepp Vuyk, koningin van de culnaire dessa* Haarlems dagblad 8-9-1989, auteur onbekend 

[verslagg van bijeenkomst t.g.v. 125.000 ex. Groot Indonesisch 
kookboek] kookboek] 

1990 1990 
Joopp van den Berg 'Leven achter Japans prikkeldraad' Trouw 5-1-1990 

[recensiee Kampdagboeken] 
Peterr Zonneveld 'Alleen het wezenlijke blijft over: De kampdagboeken van Beb Vuyk' Vrij 
NederlandNederland 6-1 -1990 

[recensiee Kampdagboeken] 
Hanss Visser 'Beb Vuyk (85), schrijfster van 2 vaderlanden, wil wat genieten . . "Zolang de 
ademm nog in mijn neusgaten is"' Leidsch dagblad 6-2-1990 

[interview] ] 
Hanss de Visser 'Nooit heb ik iets verzonnen' Provinciale Zeeuwsche courant 10-2-1990 

[interview] ] 
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Bibebb 'Ik word juichend ontvangen, afgezoend en aan boezems gedrukt. Maar ik voel me met 
vrouwenn nooit op mijn gemak" Vrij  Nederland 10-2-1990 

[interview] ] 
Lucc de Korte 'Een dagje uit met Nippon' Standaard 5-5-1990 

[recensiee Kampdagboeken] 
Dickk Boukema, 'In Indië geweest, drie Indische schrijvers Orion 6 (6, 1990), pag. 14-16 

[besprekingg van het boek In Indië geweest, uitgebracht ter gelegenheid 
vann gelijknamige tentoonstelling over leven en werk van de drie 
Indischee auteurs, Friedericy, Beb Vuyk en Maria Dermoüt] 

Gerardd Termorshuizen 'Altijd weer denken. De Japanse tijd in Nderlandse belletrie en 
egodocumenten'' In: C. Geljon en D.H. Schram (red), Overal sporen. De verwerking van de 
TweedeTweede Wereldoorlog in literatuur en kunst, Amsterdam: VU Uitgeverij, 1990 

[besprekingg van kampliteratuur waaronder Kampdagboeken} 

1991 1991 
Rudii Wester 'My home is my castle . . . , de ruimte voor vrouwen in de literatuur' Opzij 19 
(1,1991),, pag. 98-101 

[artikell over het thema 'wonen' in de vrouwenliteratuur waarin o.m. 
Bebb Vuijks opvatting over avontuur in Hel laatste huis van de wereld] 

Irmgardd Breugelmans 'Ik kan helemaal geen rijst koken' De stem 5-1-1991 
[interview] ] 

Mischaa de Vreede 'De grootste ellende is dat ik zo slecht zie' NRC handelsblad 1-8-1991 
[interview] ] 

Joopp van den Berg 'Eigenzinnige visie zal nog generaties lang doorklinken' Trouw 26-8-1991 
[necrologie] ] 

'Minachtingg voorde studeerkamerliteratuur' Leidsch dagblad 27-8-1991, auteur onbekend 
[necrologie] ] 

Kesterr Freriks 'Strijdbare Indische schrijfster' NRC handelsblad27-8-1991 
[necrologie] ] 

Robb Nieuwenhuys 'De emoties achter Beb Vuyk's slagorde' De volkskrant 27-8-1991 
[necrologie] ] 

Carolinee van den Heuvel 'Er is bij mij nooit iets zonder heibel gebeurd' NRC handelsblad 30-
8-1991 1 

[Bebb Vuijks laatste interview, gepubliceerd na haar overlijden] 
Gerritt Jan Zwier 'Vaderland' Nieuwsblad van het Noorden 30-8-1991 

[necrologie] ] 
Sjeff Bakker 'Verlangen naar een uitzonderlijk bestaan' Nederlandsen dagblad 3\-S-l99\ 

[necrologie] ] 
Edyy Seriese 'Beb Vuyk 1905-1991, haar eigen wereld, en een andere1 Moesson 36 (3, 1991), 
pag.. 42 

[necrologie] ] 
Rudyy Kousbroek 'De vergiftigde bron van de nostalgie' Nieuwe Rotterdamse Courant 6-9-
1991 1 

[necrologie] ] 
Keess Snoek 'Schrijven als een daad van zelfbevestiging' Vrij  Nederland 7-9-1991 

[necrologie] ] 
Budimann S. Hartoyo dan Asbari N. Krisna 'Menulis adalah Hidup Saya' Tempo 12-10-1991 

[necrologie] ] 
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Joopp van den Berg 'In memoriam Beb Vuyk, warme vriendschap en perkaraV Indische 
letterenletteren 6 (1991), pag. 179-181 

[necrologie] ] 

1992 1992 
'Postuumtentoonstellingg schijfster Bep Vuyk geeft goed overzicht van een welgeleefd leven' 
Vecht-,Vecht-, Amstel- en Rijnstreek 6-2-1992 

[recensiee over tentoonstelling Beb Vuijks werk in Loenen a/d Vecht, 
mett schilderijen van haar zoon Hans de Willigen] 

1993 1993 
Joopp van den Berg 'Beb Vuyk, Rotterdam 11 februari 1905 - Blaricum 24 augustus 1991' In: 
JaarboekJaarboek Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1991-1992, Leiden, 1993, pag. 179-183 

[necrologie] ] 
'Dee groene wilde geur van het avontuur' Elegance 50 (10, 1993), pag. 85-88 (auteur 
onbekend) ) 

[levensberichtt van Beb Vuijk] 

2000 2000 
Ayaa Zikken "Beb Vuyk, kleinkind van een Madoerese' In: A. Zikken, Voor het vandaag 
werd.werd. ontmoetingen met schrijvers inde jaren zestig, Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 2000, 
pag.. 54-67 

[herinneringenn aan Beb Vuijk] 

BrievenBrieven van en aan Beb Vuijk 

1930 1930 
Brieff Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Zetten 31-7-1930), familiearchief (brief aan broer en 
schoonzuster) ) 

1931 1931 
Brieff Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (12-1-1931), familiearchief (geen plaatsaanduiding, 
vermoedelijkk Soekaboemi) 
Idemm (11-5-1931), familiearchief (geen plaatsaanduiding) 
Idemm {Soekaboemi 31 -5-1931), familiearchief 
Idemm juni, familiearchief (geen nadere datering en plaatsaanduiding) 
Idemm (14-10-1931), familiearchief (geen plaatsaanduiding) 
Idemm (Pagilaran 16-12-1931), familiearchief 

1932 1932 
Brieff Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (18-1-1932), familiearchief {geen plaatsaanduiding) 
Brieff Beb Vuijk aan W. Vuijk (12-4-1932), familiearchief (geen plaatsaanduiding) 
Brieff Beb Vuijk aan W. Vuijk (6-6-1932), familiearchief (geen plaatsaanduiding) 
Brieff Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Kayoe Landak 3-9-1932), familiearchief 
Idem(ll-12-1932) ) 

1933 1933 
Brieff Beb Vuijk aan N. Donkersloot (9-4-1933), Letterkundig Museum (LM) (geen 
plaatsaanduiding,, abusievelijk vermeldt Beb Vuijk 9-4-1932 als datum) 
Brieff Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Namlea 25-6-1933), familiearchief 
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Brieff Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 2-7-1933), LM 
Idemm (22-10-1933), LM 

1934 1934 
Brieff Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (27-1-1934), familiearchief (geen plaatsaanduiding) 
Idemm (Namlea 24-4-1934), familiearchief 
Brieff Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 29-4-1934), LM 
Brieff Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Namlea 8-7-1934), familiearchief 
Brieff W. de Haan aan Beb Vuijk (Utrecht 17-9-1934), LM 
Brieff Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 19-11-1934), LM 
Brieff Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (30-12-1934), familiearchief (geen plaatsaanduiding) 

1935 1935 
Brieff Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Namlea 9-2-1935), familiearchief 
Brieff Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 24-2-1935), LM 
Idemm (4-4-1935), LM 
Idemm (Amboina 18-6-1935), LM 
Idemm (Namlea 10-11-1935), LM 

1936 1936 
Brieff Beb Vuijkk aan N. Donkersloot (Namlea 23-2-1936), LM 
Idemm (22-8-1936), LM 

1937 1937 
Brieff Beb Vuijk aan E.P. van Lokhorst (Heemstede aug. 1937), LM (geen nadere datering) 

1938 1938 
Brieff Beb Vuijk aan E. du Perron (Namlea 29-6-1938), LM 
Brieff Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 16-10-1938), LM 
Brieff Beb Vuijk aan E. du Perron (Namlea 11-12-1938), LM 

1939 1939 
Brieff Beb Vuijk aan E. du Perron (Namlea 15-2-1939), LM 
Idemm (15-3-1939), LM 

1940 1940 
Brieff Beb Vuijk aan P.J, Koets (Soekaboemi1 15-6-1940), Nationaal Archief (NA)/dossier 
PJ.. Koets 

1941 1941 
Brief(kaart)) Beb Vuijk aan J. Greshoff (Soekaboemi 5-1-1941), LM 
Brieff Beb Vuijk aan P.J. Koets (Soekaboemi2 9-6-1941), NA 
Brieff W. Walraven aan Beb Vuijk (Blimbing 15-6-1941) In: Walraven 1992, pag. 873-883 

1945 1945 
Brieff W. Vuijk aan Beb Vuijk (Heemstede 19-10-1945), LM/ON/doos 2465 (brief Bebs 
vader) ) 

11 Beb Vuijk vermeldt als afzendadres "Meisjeshuis SOG' Soekaboemi 
22 Idem 
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Brieff Beb Vuijk aan W. Vuijk, J. Rotscheid en D. Rotscheid-Vuijk (Batavia 1-11-1945), 
LM/ON/dooss 2465 (handgeschreven brief aan Bebs vader, zuster en zwager) 
Brieff Beb Vuijk aan W. Vuijk (Batavia 1-11-1945) LM/ON/doos 2465È (getypte brief aan 
Bebss vader) 

1946 1946 
Brieff Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Driebergen 15-10-1946)2, LM 
Brieff Beb Vuijk aan D.M.C. Koch (Batavia 25-12-1945), NA/NEFIS-dossier Beb Vuijk 
Brieff Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Heemstede 14-11-1946)3, LM 

1947 1947 
Brieff Beb Vuijk aan F. Batten (Heemstede 9-1-1947), LM 
Idemm (20-1-1947), LM 
Idemm (ongedateerd, geen plaatsaanduiding), LM 
Brieff J. Fabricius aan Beb Vuijk 1947 (geen plaatsaanduiding en nadere datering, brief tevens 
alss open brief in de rubriek 'In de boekendoolhof van Vrij  Nederland 6-12-1947 gepubliceerd 
alss een reactie op Beb Vuijks recensie in Vrij  Nederland 22-11-1947 van het boek Hoe ik 
IndiëIndië terugvond van Fabricus) 
Brieff Beb Vuijk aan J. Fabricius (Batavia 13-12-1947), LM (brief tevens als open brief 
'Antwoordd aan Johan Fabricius' gepubliceerd in Vrij  Nederland 10-1-1948, zie hierboven) 

1948 1948 
Brieff Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Batavia 25-2-1948), LM 
Brieff J.B. van Tielrooy aan Beb Vuijk (7-8-1948), LM (geen plaatsaanduiding) 

1949 1949 
Brieff Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Batavia 5-2-1949), LM 

1953 1953 
Brieff Beb Vuijk aan G. van Oorschol (Djakarta 20-3-1953), LM 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 1-4-1953), LM 
Idemm (Amsterdam 2-4-1953), LM 
Brieff Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Djakarta 14-4-1953), LM 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 20-4-1953), LM 
Idemm (21-7-1953), LM (geen plaatsaanduiding) 
Idemm (21-9-1953), LM (een plaatsaanduiding) 
Brieff Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Djakarta 22-9-1953), LM 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 27-11-153), LM 

1954 1954 
Brieff Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Djakarta 6-1-1954), LM 

1955 1955 
Brieff Beb Vuijk aan Harvard Summer School (Djakarta 1-3-1955), LM/ON/doos 2465 
Brieff Harvard Summer School aan Beb Vuijk (Boston 25-4-1955), LM/ON/doos 2465 

11 Met ON wordt aangegeven dat de brief zich bevindt in de. door de familie aan hel LM overgedragen, 
onverwerktee nalatenschap {ON) van Beb Vuijk 
22 Brief geschreven tijdens verblijf van Beb Vuijk in Nederland. 
?? Idem 
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1958 1958 
Brieff Beb Vuijk aan PJ. Koets (Geneve 19-5-1958), NA 
Idemm (29-5-1958), NA 
Idemm (2-6-1958), NA 
Idemm (Korneliamunster 24-6-1958), NA 
Idemm (14-7-1958), NA1 

Brieff Beb Vuijk aan J. de Kadt (Korneliamünster 6-7-1958), LM/ON/doos 2465 
Brief(kaart)) Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Amsterdam 29-7-1958), LM 
Idem,, LM (geen datum en plaatsaanduiding) 
Idemm (Amsterdam 29-12-1958), LM 

1959 1959 
Brieff Beb Vuijk aan P.J. Koets (Amsterdam 18-1-1959), NA 
Brieff Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Amsterdam 30-3-1959), LM 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (1-4-1959), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brief(kaart)) Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Vorden 11-5-1959), LM 
Brieff Beb Vuijk aan P.J. Koets (Vorden mei 1959), NA (nadere datering ontbreekt)2 

Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (8-6-1959), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brieff J.J. Oversteegen aan Beb Vuijk (Amsterdam 24-6-1959), LM/ON/doos 2465 
Brieff Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Vorden 29-6-1959), LM (verhuisbericht van landgoed 
Medlerr te Vorden naar Utrecht) 
Brieff Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Amsterdam 31-7-1959), LM 
Brieff Beb Vuijk aan G. van Oorschot (1959), LM (geen datum en plaatsaanduiding)3 

Brieff Beb Vuijk aan P.J. Koets (Loenen a/d Vecht 24-8-1959), NA 

1960 1960 
Brief(kaart)) J. de Kadt aan Beb Vuijk (Heemstede 12-1-1960), LM/ON/doos 2465 
Brieff Beb Vuijk aan J. Schaik-Willing (Loenen a/d Vecht 17-1-1960), LM 
Brieff Uitgeverij Van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 1-2-1960), LM 
Brieff Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Loenen a/d Vecht) 29-2-1960), LM 
Brieff Uitgeverij Van Oorschot aan Beb Vuijk (23-3-1960), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 27-4-1960), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brieffkaart)) Beb Vuijk aan Redactie Tirade respectievelijk G. van Oorschot (Loenen a/d 
Vechtt 10-5-1960), LM 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (11-5-1960), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brieff Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Loenen a/d Vecht 11-6-1960), LM 
Brieff Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Loenen a/d Vecht 21-6-1960), LM 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (23-6-1960), LM (geen plaatsaanduiding) 
idemm (Loenersloot 13-9-1960), LM 
Briefkaart)) Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Loenen a/d Vecht 12-11-1960), LM 
Brieff Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Loenen a/d Vecht 8-11-1960), LM 

11 Van deze briefis alleen het eerste blad aanwezig 
:: Plaatsaanduiding en datering ontbreken, maar Beb Vuijk merkt op dat ze in de theekoepel van Huize Medler 
verblijftt (Vorden) waarin ze de eerste weken van mei heeft vertoefd. 
33 In de brief, waarin Beb Vuijk vraagt of Van Oorschot binnen zijn uitgeverij een functie voor haar man heeft. 
meldtt ze dat Fernand de Willigen op dat moment zestig jaar is. Gelet op het geboone jaar van haar man betekent 
ditt dat de briefin 1959 of 1960 moet zijn geschreven. 
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1961 1961 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (30-6-1960), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brieff Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar aan Beb Vuijk (Amsterdam 4-7-1961), LM 

1962 1962 
Brieff The Literary review aan Beb Vuijk (New Yersey 1-5-1962), familiearchief 

1963 1963 
Brieff Radio Nederland Wereldomroep aan Beb Vuijk (25-3-1963), LM/ON/doos 2464 (geen 
plaatsaanduiding) ) 
Brieff J. Last aan Beb Vuik (Marseille 1-6-1963), LM/ON/doos 24651 

Brieff Adriaan van der Veen aan Beb Vuijk (Rotterdam 15-7-1963), LM/ON/doos 2464 
Brief'Bonaee litterae neerlandicae patriae et orbf aan Beb Vuijk (Amsterdam 12-9-1963), 
familiearchief f 
Brieff Beb Vuijk aan A. von Eugen-van Nahuys (Loenen a/d Vecht 5-11-1963) LM/ON/doos 
2465 5 

1964 1964 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (1-9-1964), LM (geen plaatsaanduiding) 

1966 1966 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (25-4-1964), LM (geen plaatsaanduiding) 

1967 1967 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (11-4-1967), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 2-5-1967), LM 

1970 1970 
Brieff Beb Vuijk aan hoofdredacteur Vrij  Nederland, F. (lees R.) Ferdinandusse (Loenen a/d 
Vechtt 22-4-1970) LM/ON/doos 2465 
Brieff Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Loenen a/d Vecht 29-5-1970), LM 
Brieff Beb Vuijk aan R. Nieuwenhuys (Djakarta 29-11-1970), LM/ON/doos 2465 

1971 1971 
Brieff W. Oltmans aan Beb Vuijk (8-6-1971), LM/ON/doos 2465 (geen plaatsaanduiding) 

1972 1972 
Brieff Beb Vuijk aan Elseviers weekblad (Loenen a/d Vecht 10-7-1972), LM/ON/doos 2464 
Brieff Elseviers weekblad aan Beb Vuijk (Amsterdam 24-7-1972), LM/ON/doos 2464 

1973 1973 
Brieff Gadis Rasid aan Beb Vuijk (Djakarta 9-12-1973), LM/ON/doos 2465 
Brieff redactie tijdschrift Boekenmolen aan Beb Vuijk (22-10-1973), LM/ON/doos 2464 (geen 
plaatsaanduiding) ) 

1974 1974 
Brieff Gadis Rasid aan Beb Vuijk (Djakarta 23-1-1974). LM/ON/doos 2465 
Brieff Beb Vuijk aan Gadis Rasid (Loenen a/d Vecht 11-3-1974), LM/ON/doos 2465 

!! De brief van Jef Last kent geen jaaraanduiding, maar omdat die een reactie is op Beb Vuijks lezing over hem 
mett als datering 29^-1963 moet de brief uil 1963 dateren. 
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Brieff Gadis Rasid aan Beb Vuijk {Djakarta 6-5-1974), LM/ON/doos 2465 
Brieff Beb Vuijk aan Gadis Rasid (Loenen a/d Vechl 24-5-1974), LM/ON/doos 2465 

1975 1975 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 12-9-1975), LM 
Brieff Hollands Diep aan Beb Vuijk {Amsterdam 17-9-1975), LM 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (6-10-1975), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brieff Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Loenen a/d Vecht 11-10-1975), LM 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (24-10-1975), LM (geen plaatsaanduiding) 

1976 1976 
Brieff G. van Oorschot aan Beb Vuijk (23-6-1976), LM {geen plaatsaanduiding) 

7977 7 
Brieff Beb Vuijk aan M. den Rooy (Loenen a/d Vechl 18-2-1977), LM 

1979 1979 
Brieff J. Limba aan Beb Vuijk en Fernand de Willigen (Namlea 22-10-1979), LM/ON/doos 
2465 5 

198198 J 
Brieff Beb Vuijk aan J. van den Berg (Jakarta 1-12-1981), LM/ON/doos 2465 

1984 1984 
Brieff W. Vuijk aan Beb Vuijk (Sao Paulo 7-12-1984), familiearchief 

1985 1985 
Brieff Sri Oemijati aan Beb Vuijk (Jakarta 22-4-1985), familiearchief 

1986 1986 
Brieff W. Vuijk aan Beb Vuijk (Niteroi 31-1-1986), familiearchief 
Brieff Kees Snoek aan Beb Vuijk (Jakarta 20-10-1986), LM/ON/doos 2465 
Brieff Mevr. J. van Werkhoven aan Beb Vuijk (Den Haag 30-10-1986), familiearchief 
Brieff Beb Vuijk aan K. Snoek (2-11-1986), LM/ON/doos 2466 (geen plaatsaanduiding) 

1987 1987 
Brieff Kees Snoek aan Beb Vuijk (Jakarta 17-1-1987), LM/ON/doos 2466, origineel aanwezig 
inn familiearchief 
Brieff Beb Vuijk aan K. Snoek (Loenen a/d Vecht 6-12-1987), LM/ON/doos 2466 

1988 1988 
Brieff Kees Snoek aan Beb Vuijk (Jakarta 21-2-1988), LM/ON/doos 2466, origineel aanwezig 
inn familiearchief 
Brieff Beb Vuijk aan Kees Snoek (Loenen a/d Vecht 16-5-1988), familiearchief 
Brieff Beb Vuijk aan Haagsche Post (Loenen a/d Vecht 29-9-1988), familiearchief (reactie op 
artikell 'Verzonken Indiê' van J. Goedegebuure in Haagsche Post 24-9-1988) 
Brieff Beb Vuijk aan Apong Pringodigdo (Loenen a/d Vecht 11-10-1988), familiearchief 
Brieff Kees Snoek aan Beb Vuijk (Jakarta 16-12-1988), LM/ON/doos 2466 

1989 1989 
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Brieff W. Vuijk aan Beb Vuijk (Niteroi 31-1-1989), familiearchief 
Brieff Kees Snoek aan Beb Vuijk (Jakarta 17-8-1989), LM/ON/doos 2466 
Brieff Beb Vuijk aan Kees Snoek (Loenen a/d Vecht 22-12-1989), LM/ON/doos 2466 

1990 1990 
Brieff W. Vuijk aan Beb Vuijk (Niteroi 16-1-1990), familiearchief 
Brieff Beb Vuijk aan Kees Snoek (18-1-1990), LM/ON/doos 2466 (geen plaatsaanduiding) 
Idemm (24-2-1990), LM/ON/doos 2466 (geen plaatsaanduiding) 
Idemm LM/ON/doos 2466 (geen datering en plaatsaanduiding) 
Brieff A. Djoehana aan Beb Vuijk (Tourcoing 11-6-1990), LM/ON/doos 2465 

1991 1991 
Brieff W. Vuijk aan Beb Vuijk (Niteroi 28-1-1991), familiearchief 

Ongedateerd Ongedateerd 

Brieff R. Nieuwenhuys aan Beb Vuijk, familiearchief (geen datering en plaatsaanduiding) 

NietNiet gepubliceerde 'manuscripten' 

1942 1942 
Dagboekfragmentenn 15-17 december 1942, LM/ON/doos 2465 
1945 1945 
Dagboekfragmentenn 4-18 november 1945, LM/ON/doos 2465 

1947 1947 
Dagboekk fragmenten 31 augustus, 2 en 4 september 1947 
Dagboekfragmentt 16 oktober 1947 

1974 1974 
'Lezingg over eigen werk* (Wassenaar april 1974), LM/ON/doos 2464 
'Lezingg over Indonesisch koken voor de Vereniging van Plattelandsvrouwen' (april 1974), 
LM/ON/2464 4 

Ongedateerd Ongedateerd 
Verspreidee niet gedateerde (dagboek)aantekcningen 

RadioboekbesprekingenRadioboekbesprekingen en -lezingen van Beb Vuijk en 
radiogesprekkenradiogesprekken met Beb Vuijk 

Boekbesprekingenn en lezingen 1963-1966/ 

CouperusCouperus in de kritiek van Mare Galle 
DeDe parel van de keizer van R. van Gulik en De menseneter van R.K. Narayan 

11 Het overgrote deel van de vermelde radioboekbesprekingen is aangetroffen in een door Beb Vuijk zelf 
aangelegdee map. Onduidelijk is de datering van de uitzendingen alsmede voor welke radio-omroep en op welke 
zenderr de uitzendingen hebben plaatsgevonden. In het bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid fNIBG) 
aanwezigee radioarchief zijn de radiolezingen niet aanwezig (voor een meer uitgebreide toelichting zij verwezen 
naarr hoofdstuk 'Hollandse doorstart'), De bij het NIBG en bij het Letterkundig Museum nog wel bestaande 
radio-opnamenn van of met betrekking tot Beb Vuijk zijn wel van een nadere aanduiding voorzien. 
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Nobelprijss voor literatuur voor Yasunari Kawabata en Junichiro Tanizaki 
LuckyLucky Jim van Kingsley Amis, Kreeft en steenbok van G.J. Resink en Indische 
mensenmensen in Holland van Daum 
RechterRechter Tie: Moord in Canton van R. van Gulik en De Franse slag van A.Alberts 
DonkerDonker van uiterlijk van Maria Dermoüt 
'Modernee Japanse literatuur' 
OnzeOnze onzalige erfenis van R. Nieuwenhuys, Nader bericht ontbreekt van W. 
Wittkampf,, Halverwege: 7 moderne russen van Ch. Timmer, De wonderlijke 
geschiedenisgeschiedenis van de grote walvis alias grote Mac van Erika Kös en Soekarno 's 
duizendduizend eilanden van C. Weiss 
VolkVolk zonder grenzen: Ontmoetingen met zigeuners van Lo Bom 
DagboekDagboek uit een kamp van L Vogel, Dagboek uit Bergen belsen van R. Lagueur, 
DeDe smaak van groene kaas van A. Kossman en Het volk van Koka Petaio van D. 
Schaapp en W. Bont 
DeDe huwelijksmakelaar en andere verhalen van B. Malamud 
DeDe mensen zeggen: Joodse verhalen van Nederlandse auteurs van Bea Polak, De 
draaitoldraaitol van de tijd van Dola de Jong en Die wonderlijke zomer van Carson Mc 
Cullers s 
DeDe mooie Antonio van V. Brancati, Indrukken van een totok van Justus van Maurik 
enn Anak Kompenie van Lin Scholten 
ApartheidApartheid van A. Nuys, Brieven aan familie en vrienden van W. Walraven en 
IndonesischeIndonesische overpeinzingen van Soetan Sjahrir 
HetHet pannetje van Oliemans van C. van Heekeren 
Lezingg 'De moderne Indische belletrie" 
Lezingg 'West-Indische schrjvers'1 

Lezingg Jef Last2 

Interviewss en gesprekken 

1946 1946 
'Literairr interview met Garmt Stuiveling' 26-7-1947 VARA LM/ON/doos 24633 (programma 
onbekend) ) 

[intervieww over de koloniale letterkunde en Beb Vuijks literaire 
voorbeeldenn en voorkeuren] 

1958 1958 
'Boekenwijsheid:: Gesproken autobiografie door Bep Vuyk' VARA 25-10-1958, NIBG 

[ziee titel] 

1971 1971 
'Tussenbeide'' NCRV 2-7-1971, NIBG 

[discussiee tussen E. Utrecht, H.A. van Geuns en Beb Vuijk n.a.v Bebs 
artikelenn over Indonesië, respectievelijk Boeroe] 

11 Deze lezing is voor de Wereldomroep gehouden blijkens o.m een 'honorariumbrief van Radio Nederland 
Wereldomroepp d.d. 25-3-1963 en een brief van de programmaredacteur Adriaan van der Veen d.d. 15-7-1963, 
allebeii aanwezig in de onverwerkte naatenschap (doos 2464) 
:: Het manuscript, gedateerd 29-4-1963 bevindt zich in de onverwerkte nalatenschap (doos 2465). Tevens blijkt 
hieruitt dal de lezing gehouden is voor de VARA 
33 Het betreft een gesproken tekst van het interview. 
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1973 1973 
'Gesprekk met Bep Vuyk' door Willem G. van Maanen VARA 1973, NIBG (nadere datering 
ontbreekt,, programma onbekend) 

[literairr interview] 

1975 1975 
'Stoomradio'' Joop Groesz en Betty van der Laan VARA 26-3-1975, NIBG 

[intervieww met Beb Vuijk over haar jeugd] 

1980 1980 
'Dee hoge C' TROS 5-2-1980 (interviewster onbekend), LM 

[intervieww met Beb Vuijk en portret' van haar leven en werk] 

1981 1981 
'Hett zout in de pap: Over Indiê en Indonesië' Ries Moonen VARA 13-5-1981, LM 

[gesprekk met Rob Nieuwenhuys, Margaretha Ferguson en Beb Vuijk 
overr het verleden in Indië en het hedendaagse Indonesië] 

1983 1983 
'Eenn leven lang' Margot Hopman NOS 8-3-1983, familiearchief 

[intervieww met Beb Vuijk over leven en werk] 
'Hierr is Van Dis'Adriaan van Dis VPRO 11-5-1983, VPRO 

[kortt te/ev/.s/e-interview met Beb Vuijk n.a.v het uitkomen van Reis 
naarnaar het vaderland in de verte] 

1985 1985 
'Intervieww met Beb Vuijk' BRT 17-1 en 24-1-1985, familiearchief (interviewer onbekend) 

[intervieww met Beb Vuijk over haar leven en werk] 

1986 1986 
'Willemm Walraven, portret van een schrijver' VPRO 1-7-1986, VPRO 

[portrett van Willem Walraven met een bijdrage van Beb Vuijk] 

1987 1987 
'Studioo 55' NCRV 18-8-1987, interviewer onbekend 

[intervieww met Beb Vuijk over haar leven en werk, waarvan een 
bewerkingg ook in Literama 22 (1987) pag, 121-126 is verschenen; 
onbekendd of radio-interview op band nog ergens beschikbaar is] 

1989 1989 
'Eenn leven lang' Margot Hopman NOS 14-7-1989, LM 

[intervieww met Beb Vuijk en portret van haar leven en werk] 
'Cameraa Obscura' Margot Hopman KRO 18-12-1989, LM 

[intervieww met Beb Vuijk over haar kampervaringen] 

1990 1990 
'Tachtigers'NCRVV 21-6-1990, LM (interviewster onbekend) 

[intervieww met Beb Vuijk over haar leven en werk] 

11 Van een 'interview en portret" is sprake als naast Beb Vuijk ook anderen over haar aan het woord komen. 
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1991 1991 
'VlP-roem'' Suzanne Bosman NCRV 30-8-1991, NIBG 

[intervieww met Rob Nieuwenhuys over Beb Vuijk n.a.v. haar 
overlijden] ] 

Ongedateerd Ongedateerd 
'Tempoo Doeloe' Radio Limburg, familiearchief 

[voorleesmiddagg van Indische schrijfsters, waarin Beb Vuijk passage 
uitt het verhaal 'Avontuur als vacantie' leest] 

BesprekingenBesprekingen op de radio van werk van Beb Vuijk ' 

1964 1964 
Keess Fens 'Kees Fens over Beb Vuyk' 'Boekbespreking' VARA 7-6-1964 

[algemenee bespreking werk van Beb Vuijk; uitgetypt manuscript 
bevindtt zich in onverwerkte nalatenschap] 

1971 1971 
Mariannee Colijn 'Bep Vuyk: Een broer in Brazilië' 'Lezenswaardigheden' NCRV 29-4-1971 
[besprekingg Een broer in Brazilië., uitgetypt manuscript bevindt zich in onverwerkte 
nalatenschap] ] 

11 De vernielde uitzendingen zijn gebaseerd op in de ON aangetroffen kopieën van gesproken teksten van deze 
uitzendingen. . 
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