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2.2. DE EERSTE JAREN IN NEDERLANDS-IND1Ë 
(1930-1933) ) 

DeDe ontmoeting met Fernand 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FernandFernand de Willigen en zijn familie 

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

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

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

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

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

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

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

DeDe Soekaboemische Opvoedingsgestichten 

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

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

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

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

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

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

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

Idem,, pag. 8 
44 Jens 1933, pag. 33 

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

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

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

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

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

Bebss nogal zelfingenomen woorden over haar prille schrijverskwaliteiten zijn niet alleen te 
verklarenn uit zelfspot omdat ze daarvoor te sterk zijn aangezet. Eigendunk blijkt ook uit een 
anderee opmerking in dezelfde brief: "Zijn julli e niet trots op de naam Vuyk, Jo vind je het niet 
heerlijkk datje nu ook Vuyk heet [Jo Kromhout is Bebs schoonzuster, anderhalfjaar daarvoor 
mett Wilton getrouwd] net als die beroemde schrijfster. Hebben ze nog geen enkele keer aan je 
gevraagdd of ji j het niet bent.". Daarentegen lijk t in een PS meer zelfspot te spreken: "Bewaar 
dezee brief poed. Laatst las ik dat brieven van Homerus zooveel geld waard zijn".6 De 
gezelligee sfeer op het internaat laat Beb ook niet onberoerd. In een andere brief vertelt ze met 
bijnaa kinderlijk enthousiasme over hoe collega's en pupillen haar in het zonnetje zetten 
wanneerr ze jarig is. De pupillen brengen haar onder meer een aubade. 

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

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

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

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

Bebs,, van andere leidsters verschillende, optreden wijten sommige pupillen aan haar 
anderee maatschappelijke positie. Haar collega's zijn zonder uitzondering ongetrouwd, ze 
hebbenn alleen 'hun' kinderen op de SOG. Beb is, althans in haar tweede periode op de SOG, 
getrouwdd en heeft kinderen. Daarnaast brengen haar schrijverschap en journalistieke arbeid 
besogness met zich mee. Deze verklaring speelt wellicht een rol, maar belangrijker lijk t toch 
Bebss andere habitus. 

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

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

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

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

Hett plezier waarmee Beb naar eigen zeggen op de SOG heeft gewerkt, lijk t moeilijk te 
rijmenrijmen met haar in het eerste hoofdstuk behandelde verzet als kind tegen de eigen streng 
christelijkee en geheel op de moederlijke rol gerichte opvoeding. Mogelijk heeft voor haar de 
sociale,, emanciperende taak die de SOG zich stelt ten opzichte van Indo-europese kinderen 
zwaarderr gewogen dan de aard en inhoud van de opvoeding en vorming op het instituut. Dat 
zijj  zich, vermoedelijk vanwege haar eigen Indo-europese afkomst, sterk betrokken voelt bij 
hett lot van de Indo-europeaan blijkt uit het in het eerste hoofdstuk behandelde verhaal 'Vele 
namen'.. Deze novelle wordt weliswaar tijdens haar verblijf op de SOG gepubliceerd, maar zat 
all  in de pen voor haar vertrek naar de kolonie. De problematiek van deze groep zal in Bebs 
lateree werk regelmatig terugkeren. Zelfheeft ze eens opgemerkt: "Mij n man en ik zijn Indo's 
enn daarom schrijf ik altijd over Indo's". Een sterk overdreven uitspraak want pas in de 
periodee 1959-1969 komt deze thematiek nadrukkelijk naar voren in haar verhalen. Wat maakt 
dee positie van de Indo-europeaan in Nederlands-Indië problematisch? 

DeDe Indo-europeaan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hunn benadering, blijf t toch diffuus hoe en in welke mate Nederlandse en Indo-europese invloed zich hebben doen 
geldenn in de koloniale samenleving. 
11 Wertheim 1947, pag. 12 en De Veur 1961, pag. 93 
:: Van Rees 1896, pag. 269 
'Dee Veur 1961, pag. 88-89 
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nooitt kan worden en dat hij slechts te beoordelen is nadat men zijn houding jegens de Inlander 
heeftt geobserveerd. Dat valt meestal in zijn nadeel uit".1 

DeDe plantage-economie, de theecultuur en Pagilaran Estate 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Vooreen nadere beschrijving zie Van der Zwaag 1991, pag. 86-89 
22 Zie ook Van Doom 1994, pag. 34 
33 Plomp 1993, pag. 15. Rob Nieuwenhuys merkt in zijn beoordeling van de 'plantersromans' van Székely-Lulofs 
ietss soortgelijks op: "Dat de boeken van Székely-Lulofs een onvolkomen beeld [. . . ] ] geven komt eenvoudig 
doorr de concentratie van de gebeurtenissen binnen een gegeven bestek" (Rob Nieuwenhuys 'Nederlandse 
romanliteratuurr in Indonesië sinds 1930*  De nieuwe slem 3 (1948), pag. 172-187) 
""  Hella Haasse zal ruim een eeuw later in haar uit 1992 daterende roman Heren van de thee ook een beeld van 
eenn rijke plantersfamilie schetsen dat sterk afwijkt het stereotype beeld. 

nn Doorn 1994, pag. 30 
"Goedhartt 1999. pag. 84 
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ondememingsgrondenn , waarmee dit areaal na rubber de tweede plaats inneemt. In de jaren 
dertigg neemt de thee in geldwaarde de derde of vierde plaats in onder de exportproducten.2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HetHet leven van Beb en Fernand op Pagilaran 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inn 1980 vertelt zij in een radio-interview dat de hoofdfiguur in Duizend eilanden, Carl 
vann Waerlaarden, haar man is: "De dingen die hem overkomen, zijn hem op de onderneming 
overkomen".'' In een ander interview wordt deze uitspraak afgezwakt, Carl lijk t dan op haar 
man.. Bovendien zouden het de ervaringen van Femand op zijn eerste onderneming betreffen." 
Hett meest nabij de waarheid komt Beb waarschijnlijk in haar hiervoor gememoreerde 
autobiografischee terugblik in De Indische courant: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Zie hoofdstuk 'Burgerlijke ouders' 
22 Zie voor een nadere uiteenzetting bijlage 1. Daarbij zij aangetekend dat Kipling als enige van de 
eerdergenoemdee Angelsaksische schrijvers, althans publiekelijk, min of meer duidelijk gearticuleerde 
maatschappelijkee en politieke opvattingen heeft gehuldigd die verwantschap hebben met het bedoelde Duitse 
gedachtegoed.. Dit blijkt onder meer uit zijn hang naar individualiteit en afkeer van de 'massa' (zie hiervoor 
Wilsonn 1978, pag. 148-152) 
11 Zie voor een nadere uiteenzetting bijlage 2 
44 Zie o.m Beb Vuijk Mndië en mijn werk: Het leven van een theeplanter in Midden-Java' De Indische courant 
19*5-19411 en Beb Vuijk 'Lezing over eigen werk' (Wassenaar april 1974). ON (doos 2464). In haar artikel in De 
IndischeIndische courant merkt ze bijvoorbeeld op: "Haar [de theeplukster] armoede en haar deemoed en gelatenheid 
stemdenn mij treurig. Haar sombere kleren, die oude vervallen gezichten [. . . ], Ik voelde mij bezwaard en 
verontrustt door deze stoet". 
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Hett is evenwel een passieve, ethische betrokkenheid: nergens laat ze blijken een actieve 
benaderingg ter verbetering van de deplorabele omstandigheden van de bevolking voor te 
staan.. Bebs opstelling in Duizend eilanden past binnen het toentertijd bestaande traditionele 
beeldd van het 'Westen' over het 'Oosten': de superieure, patriarchale westerling, in casu de 
tuinemployé,, die te maken heeft met een onderdanige, bijna slaafse inheemse bevolking en 
weett wat goed voor hen is. Evenals in haar volgende, voor de Tweede Wereldoorlog 
uitgegeven,, boeken staat in Duizend eilanden de westerling centraal: hij ontmoet de inlandse 
samenlevingg en niet omgekeerd. Het inheemse leven vormt het decor voor de westerse 
hoofdrolspelers.. Kenmerkend voor Bebs houding jegens de inheemse bevolking is een zin die 
Carll  uitspreekt tegenover Ab. Wanneer Ab zich er over verbaast dat Carl vrijwilli g door blijf t 
werkenn in de regen tezamen met hel werkvolk, merkt de laatste op: "Er is ook zo iets als 
moreell  overwicht".1 

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

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

11 Beb Vuijk Duizend eilanden in Verzameld werk 198!, pag. 69 
"Goedhartt 1999, pag. 125 en 317 
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19422 (bron: familiearchief) 
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