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Il l l 

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 
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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 



VII I I 

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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