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

Boeroe Boeroe 

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

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

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

11 De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan de gelijknamige titel van een verhaal van Maria Dermoüt in haar 
novellebundell  Spel der tifa-gongs. Het vertelt de reis, die een krijgsheer van de vorst van het oude sultanaat 
Tematee maakt langs de aan de vorst schatplichtige Molukse eilanden. Van elk eiland neemt de krijgsheer voor 
zijnn koning een geschenk mee, maar de op Boeroe met een geheimzinnig waas omgeven 'Boom des levens' of 
slechtss een klein takje hiervan vindt hij niet. Het verhaal van Maria Dermoüi is gebaseerd op een oude sage die 
bijzonderee kracht toekent aan een zwart hout dat alleen voorkomt op Boeroe. Ook Rumphius, een befaamde 
zeventiende-eeuwsee natuuronderzoeker van de Molukken, vertelt hierover: "Het zal van wonderbare 
eigenschappenn zijn, de mensen bij hare jonge kragten te behouden, en den ouderdom te beletten, ja zodanig, dat 
hett ook de oude lieden jonge kragten en sterkte wedergeven kan [. .. ] " (Rumphius via Buize 2001, pag. 233) 
""  De term 'tanata' dateert uit de Temataanse overheersing van het eiland voor de komst van de VOC. Het bijna 
minisculee eiland Temate, ongeveer 500 kilometer noordelijk van Boeroe in de Molukse archipel gelegen, is dan 
dee belangrijkste machthebber in de regio. De twee mohammedaanse hoofden zijn in die tijd de belastinginners 
voorr de sultan op Temate (Wilken 1875, pag. 7-8). 
33 Zie ook Schuiling 1889, pag. 501 
JJ Memories van overga\'e van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw 1987, pag. 43 en 82. 
55 Stapel 1938-1940, dl III,  pag. 303-306 en Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de 
zeventiendezeventiende en achttiende eeuw 1987, pag. 276 
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hieraann zijn de slechte bodemkwaliteit, gewasziekten en de geringe animo bij de bevolking.' 
Hett eiland heeft alleen enige faam als leverancier van inheems ebbenhout dat wordt gebruikt 
voorr de bouw en versterking van vestingen en gouvernementsgebouwen. Na de Franse 
bezettingg van Nederland neemt het belang van de gehele Molukken sterk af omdat de 
kruidnagell  een verliesgevend handelsproduct wordt. Nederland richt zich primair op de 
economischee exploitatie van Java. Boeroe blijf t een achtergebleven gebied.2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DeDe reis naar Boeroe 

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

Bebb Vuijk liet laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 185 
"""  De olie brengt doorgaans jaarlijks niet meer op dan ( 100.000T-op een totale gemiddelde exportwaarde van de 
Molukkenn ad f 2.000.000,- a f 4.000.000,- (Clemens en Lindblad 1989. pag. 248-250 en 254) 
11 Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942 1997. dl III . pag. 26-48. pag. 64-73 en pag. 104-110 
44 Idem, dl II . pag. 459 

 Idem. dl III,  pag. 477 
Bebb Vuijk He! laatste huis van de wereld'm Verzameld werk 1981. pag. 160 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Huis,Huis, haard en koloniale gemeenschap 

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

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

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

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

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

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

Eenn mogelijke verklaring dat het grondbezit in latere jaren is uitgebreid lijk t niet waarschijnlijk. Geen van de 
anderee erfpachtpercelen voor de winning van kajoe-poetih heeft blijkens het hiervoor, in de Memorie van 
OvergaveOvergave van Gouverneur L.H. W. Van Sandick vermelde, grondregister een grotere omvang dan 127 bouw. Aan 
hett einde van de twintiger jaren is er bovendien een recessie in de kajoe-poetihwinning welke geen stimulans zal 
zijnn geweest om de perceelomvang uit te breiden. 
MM Doesongs (in de huidige Indonesische spelling dusun) zijn gronden met een meerjarige aanplant of gewassen. 
Inn Nederland zou men van tuinen en/of boomgaarden spreken. Het gaat vooral om kruidnagel-, klapper- en 
bananenruinen.. In het doesongregister is niet de omvang en wijze van gebruik vermeld. 
**  Memorie van Overgave van gouverneur van Sandick 1926, Hoofdstuk VII bijlage III pag. L. 
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Bebss economische zelfstandigheid binnen de op huwelijkse voorwaarden gesloten verbintenis 
tussenn haar en Femand. Bij besluit van 31 juli 1933 krijgt ze in Namlea een stuk domeingrond 
inn huur van 1 hectare tegen de somma van f 11,24.' Op dit perceel doelt Beb vermoedelijk als 
zee in haar tweede autobiografische boek over haar leven op Boeroe, Het hout van Bara, 
schrijftt over de klappertuin aan de overkant van de baai waaraan de De Willigens wonen.2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijj  andere gelegenheden duidt ze de sociale verhoudingen echter ook op een andere manier: 
"Gezienn over een tijdsafstand van vijfti g jaar was onze positie op Boeroe meer feodaal dan 
koloniaal".22 Als Beb in weer een ander vraaggesprek opmerkt dat zij op Boeroe gewoon 
omgingg met de inlanders, lief en leed met hen deelt en met hen slaapt als ze op reis gaat, voegt 
zee er aan toe dat haar zoontjes wel met 'toean' worden aangesproken en vervolgens: "Feodale 
verhoudingenn bestonden dus wel".3 Zonder het zich misschien zelfbewust te zijn geweest, 
geeftt ze in Het laatste huis van de wereld een voorbeeld van een 'feodaal' gekleurde relatie 
bijj  de beschrijving van de band tussen Femands vader en de figuur Heintje. De laatste is een 
Ambonesee vriend van Frank de Willigen, die hem helpt bij de opbouw van de plantage. Ze 
doenn alles samen, Heintje wijkt niet van Franks zijde. Maar hij is en blijf t afhankelijk van de 
toean:: kompaan, maar ook schildknaap en knecht. Beb geeft met haar karakteriseringen aan 
datt de 'gewone' omgang met de inheemse bevolking plaatsvindt vanuit een ander, een 'meer 
enn beter1 zijn. Er is geen gelijkwaardigheid tussen de De Willigens en het hen omringende 
socialee milieu. Een parallel van een dergelijke verhouding is het 'gewone en spontane1 

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

HuisvrouwHuisvrouw op Boeroe 

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

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

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

Bebb is een gelukkige moeder. Hans Christiaan, bij de geboorte al met 8 acht pond 
enn zestig gram flink uit de kluiten gewassen, groeit als kool en is na een maand al uit zijn 
kleertjess gegroeid. Hij lijk t 'een aardje naar zijn moertje' te hebben, want aan haar broer en 
schoonzusterr schrijft ze: "Bar beweeglijk en reuze driftkop, maar hij huilt alleen om een 
reden".. Ook in haar latere brieven aan het thuisfront is Beb een trotse en liefdevolle moeder, 
diee met smaak over de wederwaardigheden en de eetlust van haar zoontje verhaalt. Na een 
jaarr wordt, nogal bijzonder voor die tijd, door een vriend van Fernand een filmpje van Hans 
gemaakt.. Beb en Fernand zijn bij het eerste keer afdraaien van het filmpje zo zenuwachtig dal 
zee het filmpje niet helemaal goed hebben kunnen zien. De nacht voor de vertoning kunnen ze 
err zelfs niet van slapen.5 De naweeën van de geboorte van Bebs zoon doen zich overigens in 
dee loop van 1933 nog gelden. Beb wordt erg mager, mede door de grote dorst van de jonge 
spruit. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bebb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 219. zie ook 'Brieven van een 
huisvrouww op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië feb. 1935, pag. 175-177. In een eerdere 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' (juli 1934, pag. 325-326) wordt de aankomst van de KPM-boot 
inn neutrale zin vermeld. 



64 4 

Overall  op de tallooze afgelegen eilandjes en eilanden van de Groote 
Oostt [. .. ] waar de verbindingen over land nog moeilijk of onmogelijk 
zijn,, waar [.. . ] met recht de zee is die verbindt, en het land dat 
scheidt,, daar overal brengen de schepen der K.P.M, de verbinding tot 
stand.. Voor bestuursambtenaar, handelsagent en bevolking 
bewerkstelligenn zij in hun geregelde maandelijksche, 
halfmaandelijkschee of wekelijksche komst het contact met de 
buitenwereldd [.. . ] post brengend, couranten en nieuws, en de 
onontbeerlijkee provisiën en Westersche artikelen, en weghalend de aan 
dee kust verzamelde producten van het land.' 

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

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

WesterseWesterse ondernemingszin in een oosterse cultuur 

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

11 De Boer en Westermann 1941, pag. 240. In een voetnoot bij deze passage vermelden de schrijvers van dit 
KPM-gedenkboekk (Een halve eeuw paket-vaart) dat Beb Vuijk in Hel laatste huis de wereld de komst van de 
KPM-boott op dezelfde wijze schetst. 
11 Broersma 1934, pag. 47 
**  Ten Dam 1997, pag. 241 
""  Brief Bets Vuijk-Rotscheid aan W. en J. Vuijk (Heemstede 26-11-1933) via Ten Dam 1997, pag. 229. Bebs 
voormaligee collega is ook bijzonder gesteld op Hans Christiaan. Later wordt zij de particuliere onderwijzeres 
vann Hans.om daarna een eigen dorpsschooltje in Namlea op te richten (zie verder het hoofdstuk 'De dessa 
Ngawang". . 
""  Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 182 
66 Een bevestiging van Bebs verhaal kan worden gevonden in een, in de ON (doos 2464) aanwezig, notarieel 
verledenn contract ('Obligatie en verhuur en huur No. 11') tussen Sech Bader bin Saleh en Jan Liebrecht KarcI 
Frankk de Willigen uit 1921 dat op 13-2-1934, nu met Fernand als comparant, ten overstaan van de gezaghebber 
L.J.. Huizinga wordt herbevestigd. Hierin is bepaald dat de vader van Fernand zijn schuld ad f 5000?- aflost aan 
Baderr en de laatste voor de duur van 5 jaar alle op hei concessieterrein Batoeboi gelegen ketels huurt tegen het 
gebruikelijkk tarief. Blijkbaar heeft Femands vader economische verplichtingen jegens Bader, die waarschijnlijk 
niett tot uitvoer zijn gebracht door het vertrek van De Willigen. 



65 5 

Bebb en Femand stellen zich tot doel, met een op westerse leest geschoeide bedrijfsvoering, 
hoogwaardige,, niet met petroleum bijgemengde, kajoe-poetiholie te produceren voor de 
exportmarktt in Makasser. Van begin af ondervinden ze hierbij grote, naar later zal blijken, 
onoverkomelijkee weerstanden. De essentie van de problemen die ze ontmoeten, is terug te 
voerenn op de botsing tussen de westerse ideeënwereld van waaruit de De Willigens opereren 
enn de historisch gegroeide verhoudingen in de kajoe-poetihwinning. De eerste confrontatie 
vindtt meteen al plaats bij de werving van ketelstokers voor de plantage. Deze eisen een 
voorschott op hun loon en de verstrekking van levensmiddelen. Deze situatie heeft in de 
traditionelee kajoe-poetihwinning ertoe geleid dat ketelstokers in een, door schuld 
veroorzaakte,, verregaande afhankelijkheid van Chinese en Arabische handelaren zijn 
geraakt.11 Ofschoon Beb en Femand zich vast voornemen geen dergelijke situatie op hun 
ondernemingg te laten ontstaan, moeten ze na enige tijd toch water bij de wijn doen. Met grote 
tegenzinn geven ze, na lange onderhandelingen, kleine voorschotten om de stokers in de 
gelegenheidd te stellen oude schulden te vereffenen en leveren hen etenswaren en goederen. 
Wanneerr de stokers aan het werk zijn, krijgen ze te maken met een andere noviteit uit de 
westersee bedrijfsvoering: Fernand houdt, in tegenstelling tol de Chinese en Arabische 
handelaar,, streng toezicht op het stoken om zich te verzekeren van een goed product. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EenEen moeilijk en angstig jaar 

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

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

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

Mett het kind dat verwacht wordt, heeft Beb van begin af een problematische relatie: "Sedert 
tweee maanden weten wij, dat Hans Christiaan niet alleen zal blijven. Mijn man is primitief 
genoegg om zich te verheugen, ondanks de zorgen. Ik huil 's nachts, omdat ik het kind haat. Er 
iss een geheime angst, dat hij mij daarom doden zal"." Met name het feit dat zij geen medische 
hulpp bij de bevalling zal krijgen, leidt tot een bijna panische angst. De eigen situatie wordt 
onverhuldd verbonden met haar woede op een overheid, die te laks is in het creëren van een 
adequatee medische zorg op Boeroe: "Maar wie zal voor mij zorgen als dit nieuwe kind 
geborenn wordt? ]k weet, dat voor dit jaar een dokter en een klein ziekenhuis op de begroting 
vann de Onderafdeling Boeroe staan. Bij een particulier zou in enkele maanden die plaats bezet 
zijn,, een ambtenaar haast zich nooit".3 In Bebs latere werk zullen de medische voorzieningen 
altijdd een belangrijk aandachtspunt blijven. De angst voor de naderende geboorte blijf t haar 
vervullenn en neemt een depressief karakter aan. Een kleine drie maanden voor de geboorte 
schrijftt zij aan Anthonie Donker: "Het ergste begint opnieuw, want eind October verwachten 
wee onze tweede baby. Het is een ramp op zichzelf, want een dag varen in de omtrek is er geen 
medischee hulp te krijgen en ik ben er zoo wanhopig onder dat ik eenvoudig de boel de boel 
laat".4 4 

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

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

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

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

Dee angst belemmert Bebs beleving van haar avontuurlijk bestaan: 

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

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

11 Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 22-10-1933) 
""  Idem. Ook in een brief bijna anderhalfjaar later aan haar broer en schoonzuster merkt ze op met een revolver 
onderr het hoofdkussen te slapen (Brief Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Namlea 9-2-1935), familiearchief) 
11 Brief Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (30-12-1934). familiearchief, geen plaatsaanduiding 
JJ Beb Vuijk Het lamste huis van de wereld in Verzameld werk 1981. pag. 230 
55 Idem 
hh Als Beb op latere leeftijd een exemplaar van Hel laatste huis van de wereld aan de vrouw van Marsman stuurt 
omm haar waardering voor dit gedicht tot uitdrukking te brengen, krijgt ze van haar de dichtbundel Tempel en 
kruis.kruis. Deze dichtbundel mag ze zelfs in het Japanse kamp behouden omdat vanwege de religieuze omslag van de 
bundell  de Japanners niets verdachts zien in het boekwerk (Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van 
Soestt Sarafaan 1 (1. 1985/1986), pag. 2-13). 
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nageboortee door de bevolking gebruikt wordt als medicijn en tovermiddel onder het 
aanroepenn van de duivel, laten Beb en Fernand deze, verzwaard met stenen in de zee gooien. 
Dee bediende gooit de placenta echter niet ver genoeg in zee. De placenta spoelt terug naar het 
strandd en op de bloedgeur komt een boeaja (krokodil) af, die door Fernand wordt 
doodgeschoten.. Beb slaakt de verzuchting én vreugdekreet: ""Boeaja, boeaja". Het kind is 
geborenn en ik leef! Het is alles voorbij: angst, opstand en eenzaamheid; er is alleen deze 
wilde,, primitieve verrukking om het avontuur van het leven, dit harde, eenzame leven in dit 
afgelegen,, gezegende land".1 Heeft Beb de geboorte van Rudolph Liebrecht, roepnaam Ru, 
mett bijna doodsangst tegemoet gezien, later zal zij een bijzonder liefdevolle relatie met hem 
ontwikkelen.. Merkwaardig genoeg is de relatie met Hans Christiaan, wiens bevalling 
probleemlooss is verlopen en voor wie zij in zijn kindertijd veel liefde toont, later moeizaam 
geworden. . 

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

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

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

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

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

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

DeDe pen weer ter hand: Duizend eilanden 

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

11 Beb Vuijk 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië okt. 1935, 
695-697,, Mogelijk om zich niet de gram van het gouvernement op de hals te halen, heeft de redactie van dit 
tijdschriftt over Bebs stekelige passage navraag gedaan bij de gezondheidsdienst. Deze deelt de redactie mee 
reedss acht maanden lang moeite te doen een arts te vinden voor Namlea. Uit haar feuilletonbijdrage 'In het 
laatstee huis van de wereld: Brieven uit de Molukken' voor het Haarlems dagblad 29-10-1937 kan worden 
opgemaaktt dat de dokter in 1936 arriveert. In haar in 1983 verschenen reisverslag van een bezoek aan Indonesië' 
TerugTerug naar het vaderland in de verte merkt Beb dit ook op. Met deze Soetrisno en zijn vrouw krijgt ze een zeer 
goedee verstandhouding (Vuijk 1983, pag. 70). 
**  Beb Vuijk 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië okt. 1935, 
pag.. 695-697, Later gebruikt Beb deze passage in grotendeels gelijke bewoordingen in Het laatste huis van de 
wereldwereld (pag. 222). De context is dan evenwel anders. Wanneer op een mooie avond een grote Molukse prauw 
mett vis in de baai van Namlea verschijnt, sturen de De Willigens er een boot mei een bediende op af om een deel 
vann de lading op te kopen, 's Avonds is het dan een drukte van belang rondom het huis bij het bereiden van de 
vis.. Als Beb het schouwspel gade slaat merkt ze op "dat het leven van ongekende innigheid is", waama de 
passagee volgt. Bebs beleving van het avontuur vindt in Het laatste huis van de wereld plaats voorafgaande aan 
Ru"ss geboorte, terwijl de hier geciteerde passage uit 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' dateert na de 
geboortee van Bebs tweede zoon. Voorts is in het boek de zinsnede 'Dit zijn de verloren zonen . . . en Kipling is 
hunn profeet' vervallen en stelt ze dat de avonturiers worden geweerd. 



72 2 

Dee beweegreden is niet in de laatste plaats van financiële aard: ze wil een steentje bijdragen 
aann het niet zo riante gezinsinkomen. Beb krijgt voor haar bijdragen twee en een halve gulden 
perr kolom. De artikelen moeten getypt worden aangeleverd, reden voor haar een typemachine 
aann te schaffen. Vanaf dat moment worden de brieven naar de familie ook niet meer met de 
handd geschreven. Een bijkomend gevolg van de correspondentie met haar ouders is overigens 
dall  de moeizame verhouding met haar moeder een verandering ondergaat. Naar Bebs zeggen 
treedtt min of meer een verzoening met haar op.' 

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

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

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

11 Interview Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990 
:: Uit de jaren 1946-1949 bestaan ook nog drie brieven van Beb Vuijk aan Donker. Tussen beiden blijf t altijd een 
'literairee band' beslaan. Aan vrijwel alle literaire bladen waaraan Beb in haar latere leven in Nederland 
meewerkt,, is ook Donker als (hoofd-(redacteur verbonden. 
33 Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: Het leven van een theeplanter in Midden-Java' De Indische courant 19-5-1941. 
Inn soortgelijke bewoordingen laat Beb zich uit in het Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse 
gidsgids 69 (4. 1985), pag. 2-13. Donkers initiatief vindt vermoedelijk zijn oorsprong in het in de jaren dertig 
woedendee debat in letterenland over het ontbreken een 'Europees" peil in de Nederlandse literatuur (zie hiervoor 
vann Faassen 2003, pag. 97-111) 
44 'Duizend eilanden' Boekengids (15) 1937, pag. 282 (auteur onbekend) 
-- Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 9-4-1933), Beb maakt in haar slordigheid een foutje bij de 
dateringg van de brief. 2e vermeldt als datum 9-4-1932. Op dal moment vertoeft ze evenwel nog in Soekaboemi. 
Dall  er sprake is van een onjuiste datering blijkt ook haar mededeling in de brief dal ze over ongeveer een maand 
haarr eersle kind verwacht. Zoals eerder vermeld wordt dit kind in mei 1933 geboren. 
ff'' De periode tussen verzending en ontvangst van Donkers brief is buitengewoon lang. Vermoedelijk is Donkers 
brieff  eerst naar Bebs oude adres in Soekaboemi gestuurd en haar vervolgens achterna gezonden. 
'' Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: Het leven van een theeplanter in Midden-Ja va' De Indische courant 19-5-1941 
**  Beb Vuijk 'Duizend eilanden1 De stem 17 (1936). pag. 548-558 
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Wanneerr Beb in haar latere leven terugblikt op het ontstaan van het boek blijkt haar geheugen 
niett erg betrouwbaar. In 1941 merkt ze in haar autobiografische terugblik in De Indische 
courantcourant op dat Donker haar niet, zoals hiervoor aangegeven begin 1933, maar begin 1935 
heeftt benaderd om mee te werken aan de nieuwe serie 'Voortrekkers'.1 Voorts vermeldt ze in 
hetzelfdee artikel dat tussen de publicatie van het verhaal 'Vele namen' (1932) en de 
verschijningg van Duizend eilanden vijfjaren liggen, waarin ze niet aan schrijven toe is 
gekomenn omdat "je nu eenmaal geen tijd [hebt] om een roman te schrijven en er tegelijkertijd 
eenn te beleven"," Blijkbaar vat Beb de door haar in de periode 1933-1936 aan Donker 
toegezondenn concepthoofdstukken uit Duizend eilanden niet als 'schrijven' op, een opvatting 
diee des temeer bevreemding opwekt omdat, zoals hierna wordt behandeld, Bebs 
pennenvruchtenn zeer moeizaam tot stand komen. 

Inn Bebs herinnering aan Donkers commentaar op de hem toegezonden hoofdstukken 
doett zich eveneens wat merkwaardigs voor. In 1985 merktt ze over hem wat malicieus op: 
"Hi jj  prees mijn werk kritiekloos. Daar schiet je niet veel mee op".3 Vijfenveertig jaar 
daarvoorr ventileert ze een opvatting die hiermee op gespannen voet staat: "Zonder zijn 
aanmoedigingg zou het boek nooit geschreven zijn".4 Omdat Donkers brieven aan Beb Vuijk 
verlorenn zijn gegaan, kan niet meer worden achterhaald of de literator zich inderdaad een 
weinigg kritische geest heeft getoond. Bebs eigen correspondentie met hem lijk t eerder in de 
richtingrichting van haar in 1940 uitgesproken oordeel te wijzen. In één van haar eerste brieven is ze 
blijj  met zijn positieve oordeel over het toegezonden hoofdstuk. In dezelfde brief zegt ze zijn 
brievenn als een sterke stimulans te ervaren.5 Anderhalfjaar later, bij de toezending van het 
tiendee en elfde hoofdstuk, wil ze, na het ontvangen van zijn commentaar, het gehele 
manuscriptt nog eens bezien voordat het naar de uitgever gaat.6 Donker wordt in het begin van 
Bebss briefwisseling ook met ontzag en respect bejegend. Zij spreekt hem aan met 
'Hooggeachtee Dr. Donkersloot' en vraagt in de eerste brief onder meer: "Mag ik van tijd tot 
tijdd de volgende hoofdstukken zenden, misschien wilt U mij daar een enkele maal Uw oordeel 
overr laten weten?".7 Wanneer Donkersloot tot hoogleraar is benoemd, verandert de aanhef 
vann de brieven in "Zeer geachte Professor Donkersloot". Na verloop van tijd wordt de toon in 
Bebss correspondentie overigens vrijer. Op weinig vleiende, om maar niet te zeggen 
ongezoutenn wijze, geeft zij commentaar op haar Europese omgeving op Boeroe en 
Nederlandsee schrijvers.*1 

11 Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: Het leven van een theeplanter in Midden-Ja va' De Indische courant 19-5-1941 
:: Idem. In interviews op oudere leeftijd laat ze zich in dezelfde bewoordingen uit. Zo merkt ze in een al 
herhaaldelijkk geciteerd interview mei de Vlaamse gids op dat ze zoveel heeft beleefd "dat ik geen tijd had om te 
schrijvenn want leven is belangrijker dan schrijven. Misschien is het beter te zeggen, je moet eerst veel beleefd 
hebbenn voordatje kunt gaan schrijven" (Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse Gids 69 (4, 
1985)) pag. 2-13). 
33 Idem 
""  Beb Vuijk 'Eddy du Perron' Kritieken opbouw 16-8-1940. In hetzelfde jaar laat Beb overigens blijken in 
literairee en persoonlijke zin ver van Donker af te staan. In een recensie van een aantal door Donker, in hel 
literairee tijdschrift De stem, gepubliceerde verzen oordeelt Beb onder meer dat hij de vitaliteit en levensdrift van 
generatiegenotenn als Slauerhoff en Marsman mist. Als een mogelijke oorzaak hiervoor noemt ze Donkers TBC, 
waardoorr hij in Davos moest kuren. Donkers eerste gedichten zijn nog 'rijp van licht' met 'een glans van licht', 
inn zijn latere gedichten heeft hij "den subjectieven houding van den dichter verruild voor den objectieven van 
denn schoolmeester. Eigenlijk was hij nooit heelemaal modem geweest, nooit hard en militant, maar alleen van 
grootee beminnelijkheid" (Beb Vuijk 'Laatste oogst uit Nederland: Verzen van Anthonie Donker en Nes Tergast' 
BataviaaschBataviaasch nieuwsblad 17-9-1940). Kortom een wat fletse figuur in dichterland, geen vertolker van het 
avontuurlijkee en romantische levensgevoel, waartoe Beb zich aangetrokken voelt. 
33 Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot ( Namlea 29-7-1934) 
"idem.. 23-2-1936 
"Idem.. 9-4-1933 
ss Brieven Beb Vuijk aan N. Donkersloot fNamlea 29-7-1934 en 23-2-1936). In de laatste brief beschimpt zij de 
schrijverr Johan Fabricius. die in die tijd zijn kennismaking met Nederlands-Indië hernieuwt en hierover schrijft 
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Bebss herinnering aan deze periode lijk t ook op een ander punt vertekend. Ze merkt in het 
eerderr aangehaalde interview uit 1985 op dat de ontwikkelingen in het literair Nederland in de 
eerstee driejaren op Boeroe vrijwel geheel aan haar voorbij zijn gegaan, omdat haar beperkte 
portemonneee het kopen van boeken niet toelaat: ze (her)leest wat ze al heeft.' Maar, zo blijkt 
uitt haar brieven aan Donker, verstoken van enige informatie over literair Nederland is ze niet. 
Zee leest de literaire tijdschriften Vrije bladen. Gulden winckel en, het geheel met 
boekbesprekingenn gevulde, Critisch bulletin, alsmede de literaire kritieken in de Nieuwe 
RotïerdamscheRotïerdamsche courant.' Met Donker neemt ze de literaire ontwikkelingen door en geeft haar 
opvattingenn over nieuw verschenen boeken ten beste.3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inn Duizend eilanden is de stijl van haar vorige verhalen nog duidelijk herkenbaar. 
Tochh vlakt haar gekunstelde en soms priesterlijke taal enigszins af naarmate het boek vordert. 
Inn het laatste hoofdstuk, waarin ze onder meer de eerder behandelde reis naar Boeroe 
beschrijft,, lijk t ze een omslag te maken naar een nieuwe schrijfstijl: bondiger, meer 
beschrijvend,, minder invoelend en afstandelijker. Wellicht dat tijdens het schrijven van het 
boekk Beb invloeden heeft ondergaan van ontwikkelingen in literair Nederland. Of heeft 
Anthoniee Donker, onder invloed van de kritiek van Forum, toch wat meer commentaar op 
haarr 'probeersels' geleverd dan ze zelf toegeeft? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UpsUps en downs in de kajoe-poetih 

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

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

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

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

Inn de periode voorafgaand aan de prijsdaling besluit Femand tot een efficiëntere 
bedrijfsvoeringg om de kostprijs van de kajoe-poetih te drukken. Dit gebeurt door een 
aanzienlijkee vergroting van het rayon waarin het blad voor de ketel wordt geplukt. Met deze 
verruimingg wordt voorkomen dat kostbare arbeidsdagen verloren gaan bij het steeds weer 
opbouwenn van een ketel in een nieuw plukgebied. Er komen twee grote, vaste ketels, die 4 a 5 
maandenn achter elkaar gestookt kunnen worden. Elke ketel heeft twee vaste werkploegen, een 
plukploegg die het blad naar de ketel brengt en een stookploeg. Gemiddeld hebben de De 
Willigenss zo'n vijfti g tot zestig man personeel bij de ketels aan het werk. Bij de ketels komen 
inlandsee huisjes voor het personeel en opslagmagazijnen voor de voedingsmiddelen en de 
olie.. Voor Femand en zijn kompaan Heintje brengt de schaalvergroting een grotere werkdruk 
meee omdat ze voortdurend moeten pendelen tussen de ketels om dingen te regelen en toezicht 
tee houden. Het lijk t bijna of Beb een zucht slaakt als ze opmerkt: "Het werk is zwaarder 
geworden,, maar nu hebben we het meer in eigen hand".1 Inmiddels is Beb door het bijhouden 
vann de voorraadboekhouding ook niet meer voor een economisch kleintje vervaard. Ze 
presenteertt gespecificeerde rendementscijfers van de onderneming alsmede dagloon- en 
koopkrachtberekeningenn voor het bij hen in dienst zijnde werkvolk.2 De vergelijking van de 
laatstee gegevens met die van een Javaanse koelie leidt tot een licht positieve uitkomst voor het 
eigenn personeel. Geen werkgever zal een slecht personeelsbeleid van zijn onderneming 
presenteren,, maar toch lijk t de door Beb verstrekte informatie de conclusie te wettigen dat de 
Dee Willigens hun arbeiders, zeker voor de maatstaven van die tijd, relatief goed behandelen. 
Ondankss het niet van trots gespeende exposé over hun efficiënte onderneming merkt Beb op: 
"Dee voornaamste zorgen blijven de lage prijzen en het verloop van het volk". Vanwege de 
geringee revenuen kan geen nieuw destül eertoestel voor de stookinstallatie van de kajoe-poetih 
wordenn aangeschaft. Bovendien zal de afschrijvingsprijs ervan hun olie uit de markt prijzen. 
Datt hun onderneming hoog wordt aangeslagen, blijkt uit het verzoek van het Boswezen aan 
Femandd om mee te werken aan een rapportage over de kajoe-poetihcultuur.4 Een 

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

Eindd oktober 1935 overwegen Beb en Femand een woning te bouwen op Batoeboi, het 
gebiedd van hun kajoe-poetihgronden.1 Een huis aldaar biedt de laatste de mogelijkheid bij het 
uitbrekenn van een brand op de plantage direct ter plaatse zijn. Bovendien maakt het een einde 
aann het vermoeiende heen en weer trekken tussen de onderneming en de woning van de De 
Willigenss in Namlea, een drie uur durende tocht die per prauw en te voet moet worden 
afgelegd.. Om te bezien hoe het wonen daar zal bevallen, gaat Beb, zo vertelt ze in 'Brieven 
vann een huisvrouw op een buitenpost', een paar dagen op Batoeboi logeren met "potten en 
pannen,, bedden en baby's"." Het is de eerste keer dat zij met Fernand de rimboe intrekt. Met 
eenn duidelijke ondertoon van vreugde merkt ze op: "Bij de verlatenheid van Batoeboi 
vergelekenn is Namlea een wereldstad maar het leven daar zal een andere charme hebben, 
welkee momenteel slechts vermoed, zeker aanwezig zal zijn".3 Beb vertelt de lezeres van het 
huisvrouwenbladd niet hoe haar eerste expeditie is bevallen. In een volgende brief een jaar later 
meldtt ze wel dat er op het terrein een onderkomen is verrezen: "Een pondok met een goedang 
voorr levensmiddelen en kajoepoetih-olie, een open galerij en twee slaapkamers". Het uit 
gabaa gaba en atap opgetrokken huis staat op ongeveer een halve meter hoge palen en lijk t qua 
vormm op de hoofdwoning in Namlea. De in het huis uitgespaarde vierkante galerij is echter 
veell  groter. Het grootste deel van de leefruimte van het huis wordt ingenomen door deze 
galerij,, waarop ondermeer luie rotanstoelen en een elenskast staan. De bamboevloer op de 
palenn slingert, zo schrijft Beb, een beetje als een hangbrug. In het begin is het huis lichtgroen, 
waardoorr het binnenvallende licht groen gefilterd wordt. Als Beb 's middags wakker wordt 
uitt een dutje lijk t het "alsof je betooverd in de holte van een rietstengel ontwaakte"." 
Uitgebreidd vertelt ze over haar bezigheden en belevenissen op Batoeboi, onder meer het op 
ordee brengen van de groenten- en vruchtentuin en het bezoek aan de over het terrein verspreid 
liggendee kajoe-poetihketels. Met warmte beschrijft Beb het plezier dat haar zoontjes er 
beleven.. Bij toeval worden door een aantal Alfoeren negen kleine biggetjes van wilde zwijnen 
gevangen,, die tam worden gemaakt achter een bamboeomheining. Voor het geval de lezer nog 
mochtt twijfelen, merkt ze op: "Het leven is teruggekeerd tot den allerprimitiefsten vorm".6 

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

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

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

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

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

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

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

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

MetMet verlof in Holland 

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

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

11 Beb Vuijk 'In het laatste huis van de wereld: Brieven uit de Molukken van Beb Vuyk' Haarlems dagbladlS-
10-1937 7 
**  Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13. 
'' Idem. Het Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 is op het punt van Bebs verblijf in Holland 
vrijwell  hetzelfde als in het interview met de Vlaamse gids. 
44 Een nadere tijdsprecisering is niet aan te geven. Passagierslijsten ontbreken om het vertrek na te gaan. Deze 
periodee is aangenomen vanwege hel feit dat Beb herhaalde malen gezegd heeft eenjaar in Nederland te hebben 
vertoefd.. Omdat ze eind maart/begin april 1938 in Batavia is aangekomen moet het vertrek in genoemde periode 
hebbenn gelegen. Het na de oorlog over Beb aangelegde BVD-dossier (zie hierna hoofdstuk 'Politiek verdacht') 
meldtt als vertrek 8 september 1937. Dit lijk t bijzonder onwaarschijnlijk omdat de eerste aflevering van Bebs, 
hiemaa aan de orde komende, feuilleton medio oktober in het Haarlems dagblad verschijnt. Gelet op de tijd die 
Bebb nodig zal hebben gehad om het feuilleton rond te krijgen met de krant en Bebs moeizame schrijven, moet 
eenn periode van vijf weken lussen vertrek uit Indië en publicatie van het feuilleton als te kort worden 
aangemerkt,, daarbij ook de reis van drie of vier weken in aanmerking nemende. Een andere reden om aan de 
juistheidd van de datum in het BVD-dossier te twijfelen is de vermelding hierin dat Beb uit Soekaboemi naar 
Nederlandd is venrokken. 
33 Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13 
66 Idem 

Buitenn beschouwing blijf t een door Beb gepubliceerd niemendalletje van nauwelijks anderhal f pagina over 
Bandaa en de nootmuskaai-perkeniers in het Kristal, letterkundig jaarboek uit 1937. pag. 235-236 
**  Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 



83 3 

enn met 4 november. Naar Bebs zeggen slaan haar artikelen aan. Als haar vader bij de bakker 
komt,, of de notaris en dokter visiteert, wordt hem gevraagd: "Zeg, is de vrouw, die die leuke 
verhalenn in de krant schrijft, een dochter van U?". De oude Vuijk die, vermoedelijk vanwege 
zijnn technische achtergrond, voordien maar weinig waardering kan opbrengen voor de 
literairee aspiraties van zijn dochter, krijgt door de reacties uit zijn omgeving vertrouwen in 
Bebss schrijverschap. Bij het schrijven van het feuilleton blijkt Bebs praktische zin: in niet 
geringee mate zijn delen van de feuilleton letterlijk overgenomen uit haar 'Brieven van een 
huisvrouww op een buitenpost'. De feuilleton en de rubriek in het Maandblad voor de 
huisvrouwhuisvrouw van Indië zijn later belangrijke bouwstenen voor haar in 1939 verschenen 
autobiografischee boek Het laatste huis van de wereld. 

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

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

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

11 Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 
:: Bataviaasch nieuwsblad 8-12-1937 (auteur onbekend) 

m m 
44 Idem 
55 Idem 
hh Dekblad Inzage dossier Beb Vuijk BVD 21-1-2003 

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

DuDu Perron en duperronnisien 

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

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

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

Intervieww Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13. Dit lijk t overigens een 
well  erg lange periode gelet op de zeer geregelde KPM-diensten op Makasser, van waaruit de boot naar de 
Molukkenn vertrekt. 
66 Interview Beb Vuijk door van der Ven Bataviaasch nieuwsblad 5-4-1938 (voorletter auteur onbekend) 
'' Brieven E. du Perron aan M. Ter Braak (Tjiljoeroeg 28-5-1937 en 8-6-1937) in Ter Braak en Du Perron 1962-
1967,, dl IV. pag. 138 en pag. 144, en Brief E. du Perron aan G.H. 's-Gravesande (Tjitjoeroeg 15-7-1937) in Du 
Perronn 1977-1985, dl VII , pag. 27. Uit de laatst vermelde brief van Du Perron aan Ter Braak blijkt dat hij Ter 
Braakss eerder ontvangen recensie (die wordt geprezen) is kwijtgeraakt. 
**  E. du Perron 'De planter in de literatuur: Beb Vuvk Duizend eilanden' Bataviaasch nieuwsblad29-8-1937. ook 
inn Du Perron 1954-1960. dl VI . pag. 190-193 
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volgenss hem ook nog magertjes. Na lezing blijf t Du Perron zitten met "de nasmaak van iets 
voorlopigs".11 Hem valt, als enige recensent, de, al eerder in het hoofdstuk 'De pen weer ter 
hand:: Duizend eilanden'' gememoreerde, andere schrijfstijl in het laatste hoofdstuk van het 
boekk op. Naar Bebs zeggen adviseert hij haar in deze stijl een vervolg op het onbevredigende 
eindee te schrijven, met daarin de wederwaardigheden van Ab en Carl in hun nieuwe 
plantersbess taan op de Molukken.' In een brief voorafgaand aan de plaatsing van de recensie in 
hett Bataviaasch nieuwsblad is Du Perron iets minder positief over de roman: "Ga maar niet te 
veell  af op de bulkende reclame die de lul van een Donker ervoor maakt - het is niet slecht, dat 
iss alles. Wel stukken behoorlijker dan Székely-Lulofs, maar wat mager".3 

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

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

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

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

11 E. du Perron 'De planter in de literatuur: Beb Vuyk Duizend eilanden1 Bataviaasch nieuwsblad 29-8-1937, ook 
inn Du Perron 1954-1960, dl VI, pag. 190-193 
22 Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman De nieuwe gazet 7-2-1985 en Interview Beb Vuijk door 
Willemm M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13 
33 Brief E. du Perron aan GO. Tissing(Tjitjoeroeg 29-7-1937) in Du Perron 1977-1985. dl VII , pag. 42 
44 Zie de respectieve brieven E. du Perron aan H. Marsman (Parijs 26-3-1935 en 10-6-1935) in Du Perron 1977-
1985,, dl V, pag. 256 en 364 
55 Brief E. du Perron aan M. ter Braak (Batavia 4 april 1938) in Ter Braak en Du Perron 1962-1967, dl IV, pag. 
299 9 
66 Idem 
77 Idem 
""  Idem (Batavia 12-4-1938) in Ter Braak en Du Perron 1962-1967. dl IV, pag. 306-307. Du Perron is blijkbaar 
ontgaann dat de door hem vermoede schat aan materiaal al voor een niet gering deel is verschenen in Maandblad 
voorvoor de huisvrouw van Indie. 
**  In de loop der tijd is Beb tijdens interviews vaak ingegaan op de totstandkoming van de ontmoeting met Du 
Perron.. Regelmatig treden in de weergave ervan in mindere of meerdere mate verschillen op. Uit één interview 
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vann de lezing voor de Vereniging van Huisvrouwen een papiertje met een telefoonnummer in 
dee hand gedrukt krijgt met het verzoek het nummer te bellen. Als ze belt hoort ze de stem van 
Duu Perron: "Kom bij ons op de thee. Kom zo spoedig mogelijk". Onduidelijk blijf t of Du 
Perronn zelf een papiertje heeft gebracht of iemand anders dat laat bezorgen. Volgens Beb gaat 
zee de volgende dag naar hem toe, wel "een beetje gereserveerd, waarschijnlijk door de 
invloedd van Donker"/ Vele jaren merkt ze in een vraaggesprek een beetje vilein op dat Du 
Perron,, in weerwil van wat hij suggereert tegen Ter Braak, zelf ook een lezing heeft gehouden 
voorr de Vereniging voor Huisvrouwen. Na de mededeling dat ze tijdens haar lezing voor de 
verenigingg het telefoonnummer van Du Perron krijgt, vervolgt ze met dat hij "daar ook een 
lezingg had gehouden. Die dacht natuurlijk: f 25,- is f 25.-".3 Zelf krijgt Beb dit bedrag 
overigenss ook. 

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

Dee in 1899 geboren Du Perron, afkomstig uit een rijk Indisch milieu, vertrekt in 1921 
naarr Europa. Hij woont, voorzover hij niet op reis is, aanvankelijk bij zijn ouders in Brussel. 
Hijj  raakt snel bevriend met toenmalige beroemdheden uit het literaire en artistieke milieu 
zoalss Carel Willink , Jan Nijlen, Jan Greshoff en Roland Holst. Ook met Franse intellectuelen 
enn schrijvers onderhoudt hij goede contacten. Hij wordt de spil van een belangrijke 
intellectuelee en literaire kring in Nederland en België, een milieu waarin hij ook de conflicten 
niett schuwt, misschien zelfs wel zoekt. Toch voelt hij zich nooit (helemaal) thuis in 
Nederlandd en Europa, mede door het conservatieve, bekrompen klimaat en de politieke 
ontwikkelingen.. Hij blijf t zich als 'Indische jongen' ontheemd voelen. Voortdurend is hij op 
reiss of aan het verhuizen. In 1935 verschijnt zijn roman Het land van herkomst, aanvankelijk 
doorr conservatieve critici afgedaan als vulgair en pornografisch, later alom erkend als een 
meesterwerk.. Het blijf t eigenlijk zijn enige belangrijke roman. Veeleer maakt hij naam als 
essayist,, die niet schroomt vele heilige literatuurhuisjes af te breken. Teleurgesteld door het 
politiekee klimaat in Europa en Nederland, in het bijzonder door de opkomst van het nationaal 

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

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

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

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

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

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

Bebb Vuijk 'De Duperronnisten, een merkwaardige fase uit de literatuur van Nederland en Indonesië" 
RekenschapRekenschap mrt. 1959, pag. 7-14. De invloed van (de ontmoeting met) Du Perron komt ook in andere artikelen 
enn interviews met Beb terug. Genoemd kunnen worden de autobiografische schets 'De vervulling en de 
terugkeer',, dat in 1963 wordt gepubliceerd in de verhalenbundel De wilde groene geur, het Interview Beb Vuijk 
doorr Joop van den Berg De engelbewaarder 7 (25,1982), pag. 65-73 en het Radio-interview Beb Vuijk door 
Margott Hopman 'Een leven lang' NOS 8-3-1983. Steeds schildert zij de kring rondom Du Perron in (vrijwel) 
identiekee bewoordingen. Het lijk t soms wel of een 'lesje' wordt opgezegd. 
Mdem m 

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

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

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

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

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

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

HetHet conflict mei het Binnenlands Bestuur 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boutss lijk t ook de hand te hebben in het dwarsbomen van een door Hajo Hilligen 
nieuww ter hand genomen activiteit, het kappen van hout aan de baai van Bara. Wanneer het 
houtt voor een bepaalde dag afgevoerd moet worden om op tijd te kunnen worden afgeleverd 
aann de opdrachtgevers in Ambon, weigeren de arbeiders plotseling het werk te verrichten, 
vermoedelijk,, zo doet de verteller voorkomen, door toedoen van de gezaghebber. Het conflict 
komtt tot volle uitbarsting als een dronken Bouts 's avonds vanaf de veranda van zijn huis 
tweee jankende honden van de alleen thuis zijnde Eli doodschiet. In het conflict kijken de 
vertegenwoordigerss van de inheemse elite aan de zijlij n toe. Weliswaar wordt het echtpaar 
herhaaldelijkk geïnformeerd over en gewaarschuwd voor de gezaghebber, maar openlijk 
stellingg te nemen durven ze niet uit angstt voor de gezaghebber. 

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

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

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

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

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

'' Brief Beb Vuijk aan E. du Perron (Namlea 11-12-1938) 
**  Idem 
11dem,, (Namlea 15-2-1939) 
JJ De gezaghebber Routs heeft (inderdaad) zijn ambtsperiode op 20-12-1938 beëindigd. De nieuwe gezaghebber 
iss A.G. Stoelenga. die tot het uitbreken van de oorlog zal aanblijven (Bronnen ben-effende de Midden-Molukken 
1900-19421900-1942 1997.dl[V.pag. 50) 
55 Brief Beb Vuijk aan E. du Perron (Namlea 15-2-1939) 
**  H.J. Jansen is resident van de Molukken geweest van 8-5-1937 tot 9-3-1937 en van 9-3-1938 tot het uitbreken 
vann de oorlog (Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1997, dl IV, pag. 44) 



93 3 

vaderr zeer bemind is onder de bevolking en zeer veel invloed heeft, waarschijnlijk zijn al deze 
onaangenaamhedenn hierop terug te brengen dat de heer R. niet kan hebben dat ook een ander 
menschh invloed op Namlea heeft".1 De woorden lijken bijna te mooi om waar te zijn. Ze 
gevenn precies Bebs ideeën over de situatie weer, door haar voor een deel letterlijk verwoord 
inn Het laatste huis en Het hout van Bara. Deze woorden maken dat ze geheel gekalmeerd 
terugkeertt naar Namlea. Voor haar is de geschiedenis geëindigd. Het verhaal van haar man, 
"hett bitterste deel", zal ze in de volgende brief vertellen. Voorzover bekend gebeurt dat laatste 
niet,, althans de brief is niet overgeleverd." 

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

Hett laatste huis van de wereld 

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

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

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

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

'' De volgende pagina's of alinea's daarvan uit Het laatste huis van de wereld m Verzameld werk 1981, pag. 157-
2577 zijn vrijwel geheel overgenomen uit de feuilleton; 163, 164, 165-166, 172-177 (het vijfde hoofdstuk). 185-
1899 (het overgrote deel van hoofdstuk acht) en 191, bij elkaar zo'n veertien pagina's. 
22 De 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' die geheel often dele terug te vinden zijn in Het laatste huis 
vanvan de wereld'zijn die van mei 1934 (deel; pag. 207-208 boek), februari 1935 (vrijwel geheel; pag. 218-219 
boek)) april 1935 (passage), oktober 1935 (vrijwel geheel; pag. 220-222 boek), juni 1936 (vrijwel geheel; pag. 
216-2188 boek) januari 1937 (vrijwel geheel; pag. 211-213 boek), april 1937 (vrijwel geheel; pag. 213-216 boek), 
junii  en juli 1939 (pag. 233-240, respectievelijk hoofdstuk 19 en 20 boek). De twee laatstgenoemde 'Brieven van 
eenn huisvrouw op een buitenpost*  zijn evenwel in het Maandblad voor de huisvrouw in Indië verschenen na 
publicatiee van Het laatste huis van de wereld (bii de hierna vermelde gegevens is met dit gegeven rekening 
gehouden).. Beb dient bij de redactie van het tijdschrift dus twee (geschreven) hoofdstukken van het boek in. Een 
mogelijkee verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat op dat moment Het laatste huis van de wereldnog niet in 
Nederlands-Indiëë is verschenen. 
11 De 'huisvrouwenbrief van januari 1937 vormt de helft van die van maart 1940; de andere helft van de 
'huisvrouwenbrieff  van maart 1940 bestaat uit de 'huisvrouwenbrief van februari 1935 
44 Hel betreft de beschrijving van het Kerstfeest in het maartnummer 1936 en het decembernummer 1938 van hei 
MaandbladMaandblad voor de huisvrouw van Indië. In december 1939 wordt voor de derde maal het Kerstfeest beschreven, 
nuu echter wel (duidelijk) anders ingekleurd. Kerstfeest is blijkbaar een gewild onderwerp, hetzij voor Beb, hetzij 
voorr het lezerspubliek. 
""  De op 21-10-1937 gepubliceerde vierde aflevering van 'In hel laatste huis van de wereld: Brieven uil de 
Molukkenn van Beb Vuyk' is grotendeels hetzelfde als 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' mei 1934 
maarr dan herschikt en aangevuld met een passage uit de 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' van 
aprill  1935. De eerste helft van de op 30-10-1937 in het Haarlems dagblad verschenen achtste 
feuilletonafleveringg is (vrijwel) identiek aan 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' van februari 1935. 
hett Iweede deel aan de 'huisvrouwenbrief van januari 1937. Het eerste deel van de laatste aflevering van het 
feuilletonn (4-11-1937) tenslotte is een kopie van de 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' van april 
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Bebb heeft in haar publicaties ook een tamelijk fijne neus voor haar lezerspubliek. In het 
MaandbladMaandblad voor de huisvrouw van Indië roert ze zaken aan, waarvan verwacht mag worden 
datt ze de huisvrouw zullen interesseren: de tuin, de dierenhuishouding, de winkels, de 
bereidingg van eten, de viering van Kerstfeest, (avontuurlijke) tochtjes met het gezin etc.1 Er 
wordtt slechts kort ingegaan op de kajoe-poetihwinning en het feitelijk reilen en zeilen van de 
onderneming.. Dit laatste gebeurt wel uitgebreid in het feuilleton. In drie afleveringen, 
respectievelijkk die van 23,26 en 28 oktober 1937, beschrijft Beb op bijna wetenschappelijke 
wijzee de kajoe-poetihcultuur. De artikelen kunnen bij wijze van spreken uit een vakblad zijn 
overgenomen.. Nergens in de vakliteratuur over Nederlands-Indië krijgt men zo'n goed inzicht 
inn deze landbouwcultuur. Tot op de dag van vandaag is het onmisbare informatie voor 
degene,, die zich wil verdiepen in dit tropisch gewas. Bebs stijl in de eerste zeven afleveringen 
vann het feuilleton is afstandelijker dan in de 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost'; 
meerr beschrijvend, droger, en met minder luchtige onderwerpen. De drie afleveringen over de 
kajoe-poetihcultuurr en Fernands onderneming zijn pure journalistiek. In Het laatste huis van 
dede wereld combineert Beb haar benaderingen in het feuilleton en de rubriek in het 
huisvrouwenblad.. Ze beschrijft bijna als een sociaal antropoloog de situatie op Boeroe en de 
kajoe-poetihcultuur,, maar schetst ook de gewone, alledaagse dingen en gebeurtenissen in het 
levenn op het eiland. Ze voegt er evenwel een belangrijke dimensie aan toe, waardoor het boek 
inn de recensies wel een geromantiseerde kroniek is genoemd: ze verlevendigt haar 
beschrijvingenn door mensen met naam en toenaam te noemen en hen een rol op het door haar 
geschetstee 'Boeroenese' toneel te laten spelen. De sociale context blijf t hierdoor niet neutraal 
enn afstandelijk, maar krijgt een gezicht. Door de namen van ketelstokers, bedienden, 
handelarenn krijgt het verhaal intimiteit, ondanks het feit dat ze veel van haar figuren weinig 
vleiendd beschrijft. 

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

19377 (mei het verschil dat het feuilleton is geschreven in de tegenwoordige lijd en de 'huisvrouwbrieP in de 
verledenn tijd), in de tweede helft is sprake van een herschikte editie van de 'Brieven van een huisvrouw op een 
buitenpost'' van oktober 1935. Heeft Beb na zeven feuilletonafleveringen 'de pijp leeg'? 
'' Merkwaardig is dat het hoofdstuk in Het taaiste huis van de wereld, dat geheel gewijd is aan de viering van 
Koninginnedag,, toch een onderwerp waarvoor de huisvrouw in die tijd interesse zou kunnen hebben gehad, niet 
inn het Maandblad voor de huisvrouw is verschenen. 
22 Op vierjarige leeftijd heeft Hans geen ernstige ziekte gehad. 
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Bebb heeft vermoedelijk problemen gehad met de compositie en het afronden van het verhaal, 
ietss waarmee ze ook in haar latere werk zal worstelen. Tot ongeveer de helft van het boek 
looptt een min of meer vloeiende verhaallijn. Verteld wordt over de voorgeschiedenis van De 
Willigenss op Boeroe, over het kajoe-poetihbedrijf op Boeroe in het algemeen en de sociale 
contextt ervan, het reilen en zeilen van de onderneming van de De Willigens etc. De 'serieuze' 
rodee draad wordt daarbij afgewisseld met het leven van alledag en avontuurlijke 
gebeurtenissen.. Een vergelijking met de 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' en 
hett feuilleton 'In het laatste huis van de wereld: Brieven uit de Molukken' leert dat de eerste 
helftt van het boek betrekking heeft op de periode 1933-1935. In de tweede helft verdwijnen 
dee 'kajoe-poetih perikelen' en de onderneming van Fernand vrijwel geheel naar de 
achtergrond.. Behoudens het hoofdstuk over de geboorte van Rudie staan luchtige, in 'lukrake' 
volgordee behandelde, onderwerpen centraal: avontuurlijke tochtjes, het vangen van slangen, 
hett temmen van wilde varkens, de viering van het Koninginnefeest, het winkelen in Namlea 
etc.. Het zijn hoofdstukken die ze eerder in de 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' 
heeftt gepubliceerd. De problematiek van de onderneming keert in zijn volle omvang weer 
terugg in het laatste hoofdstuk. Het lijk t wel of Beb halverwege het boek de inspiratie is 
kwijtgeraaktt of moeite heeft een boek van enigszins acceptabele omvang te schrijven. Puttend 
uitt het verleden sprokkelt ze dan dingen bij elkaar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heii  verblijf van Heb (links) en Fernand (naast boom) op de kajoe-poetihplantage Batoeboi 

(bron:: familieaehief) 
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(tezichtt op de baai van Namlca met op de voorgrond een Molukse prauw: rechts op de kaap achter de 

bomenn ligt het laatste huis van de wereld (bron: Istori-Istori Maluku) 
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Dee KPM-boot waarop Beb en Fernand wekelijks hun gezellige matjes beleven, gefotografeerd vanuil het 
laatstee huis van de wereld (bron: familiearchief) 
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Bobb mei zoontje Hans in oen Molukse kano op de kaap waarop hun huis is gelegen 
(bron:: familiearchief) 

Bebb niet zoontjes Hans en Ru voor de Molukse prauw van Beb en Fernand 
(bron:: Familiearchief) 





Hoii  heuvellandschap van Batoeboi 
(bron:: familiearchief) 

Eenn ketelhuis voorde stook van 
kajoe-poetiholiee op Batoeboi in de 
lij dd van Bch en Fernand, tevens 
dienendd als woon- en slaapverblijf 

vann de stokers, hun vrouwen en 
kinderen n 

(bron:: familiearchief) 

Eenn ketelhuis anno l<JS2 
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