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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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