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I I 

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) ) 
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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. 



8 8 

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 
broertjee Wilton (bron: familiearchief) 

Dee 'Soekaboemisehe Tennisclub' te Heemstede in 1927. derde van re 

Doll,, rechts met opgeheven hand broer Wilton (bron: familiearchief) 

it-,, zittend Beb. derde van links zus 
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