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4.4. SCHRIJFSTER EN JOURNALISTE OP JA VA 
(1940-1942) (1940-1942) 

HetHet avontuur mislukt 

Eindd 1938, op het hoogtepunt van het conflict met de gezagdrager, speelt zich, zo blijkt uit het 
slothoofdstukk van Het laatste huis van de wereld, nog iets anders af. Voor het canon van een 
doorr de De Willigens ingediende erfpachtaanvraag van 200 bouw ten behoeve van een 
klapperaanplant,, moet het dubbele worden betaald dan wat eerder is toegezegd door de 
residentt van Ambon.' Voor Beb en Femand moet deze gebeurtenis de doorslag hebben 
gegevenn bij het besluit hun uiteindelijke toekomst niet op Boeroe te kiezen. Zelfs wordt in het 
hoofdstukk gesuggereerd dat de De Willigens Boeroe verlaten, een vertrek dat feitelijk pas 
geruimee tijd later plaatsvindt. Het nakende einde wordt in 'meeslepend* proza beschreven: 

Niett ziekte en geldverlies, de angst voor de dood en de zorgen van iedere dag 
kunnenn het hart verbitteren, maar dit onrecht [de verdubbeling van het 
erfpachtcanon]]  maakt ons eenzaam, wrokkend en opstandig. Grond, grond, 
grond!!  Van het strand tot het bos op de heuvels, dagreizen ver liggen de velden 
onontgonnenn op deze eilanden. Overbevolking, kolonisatie, 'the danger of the 
openn spaces', artikelen in tijdschriften en kranten en vele voorstellen om de 
dunbevolktee en onontgonnen Buiten bezittingen open te maken vóór een ander 
volkk dit doet in onze plaats." Wij hebben ons vrijwilli g teruggetrokken uit de 
bewoondee plaatsen en zijn zo dwaas deze dorre, schrale aarde lief te hebben 
bovenn de vruchtbaarste tuinen van Java. [ . . . ] . 'Toean Tanah' [Heer van het 
land]]  noemt de bevolking ons, de mensen van Namlea en de Alfoeren uit het 
binnenland.. Maar geen meter grond zal hun eigendom zijn, door de 
kortzichtigheidd en ambtenarij van een stel vreemdelingen zijn zij gedoemd 
vreemdelingenn te blijven, zonder land, in hun eigen vaderland. Wij hebben een 
taakk gehad en die is ons afgenomen, wij hebben de wildernis aangevallen en 
zijnn in de steek gelaten. Het is alles voorbij, het visioen en het werk. In de grote 
vlaktee zal het onkruid en hel ongedierte, de reuzenpython en de afgrijselijke 
krokodill  heersen.3 

Meerr hoeft er niet te worden toegevoegd aan de redenen waarom Beb ruim eenjaar later 
vertrektt van Boeroe. Veel van wat eerder is geconstateerd, komt terug in deze 
afscheidsboodschap:: de bijna mythische betekenis die aan grond wordt toegekend, de 
beschavingsopdrachtt die de De Willigens zich toedichten en de woede over het Binnenlands 
Bestuur. . 

Overr het door Beb aangedane onrecht bij de erfpachtaanvraag lijk t de eerder 
genoemdee Friedericy in zijn reactie op Het laatste huis van de wereld een andere visie te 
hebben.. De ordonnantie voor uitgifte van erfpachten in de Buitengewesten bepaalt, zo stelt 
hij,, dat bij het canon per bouw een minimum van ( 1,- is verschuldigd. Om de economische 
ontwikkelingg te stimuleren, doet de resident Haga in die jaren het voorstel om dit minimum in 

11 De informatie over de erfpachtaanvraag is geheel ontleend aan Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in 
VerzameldVerzameld werk 1981. pag. 213 en 244-245. In andere bronnen is de kwestie nergens terug te vinden. 
**  Doelt Beb hier op de Japanners, die zich op dat moment steeds duidelijker manifesteren in Nederlands-Indië? 
Inn de koloniale tijdschriften en kranten in 1938-1939 wordt regelmatig aandacht besteed aan de Japanse 
aanwezigheid. . 
""  Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 245-246 
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bepaaldee gevallen lager vast te stellen.1 Wanneer Fernand bij de resident komt om te vragen 
off  een lager canon voor zijn erfpacht mogelijk is, antwoordt deze dat dit niet uitgesloten is 
vanwegee het door hem uitgebrachte voorstel aan het centrale gouvernement. Haga wijst er 
voortss op dat over de aanvraag advies moet worden uitgebracht. Naar Friedericy's oordeel is 
err dan ook geen sprake geweest van een toezegging en nog minder - zoals Beb suggereert -
vann een vaststelling. Hij veronderstelt dat Fernand "onervaren als hij vermoedelijk in 
agrarischee kwesties was, de portee van het onderhoud niet goed begrepen heeft".2 Verder sluit 
hijj  niet uit dat het denken van de De Willigens te zeer is geleid door de wens. Beb reageert op 
Friedericy'ss versie niet in 1940, maar in 1962 wanneer, naar aanleiding van de herdruk van 
HetHet laatste huis van de wereld, zijn commentaar nogmaals in Tirade verschijnt. Haar repliek 
geeftt echter onvoldoende opheldering. Zo is onduidelijk waarom ze de opmerking maakt dat 
Fernandd ten tijde van de indiening van de aanvraag niet met de ontginning van de klappertuin 
will  beginnen vanwege het risico dat het geïnvesteerd kapitaal verloren gaat bij een afwijzing. 
Vervolgenss stelt ze dat de resident belooft, dat het met de aanvraag wel in orde komt, omdat 
zijnn advies doorslaggevend is. Tezamen met het feit dat de De Willigens op goede voet staan 
mett Boeroenese notabelen die moeten adviseren over de aanvraag, doet de geruststellende 
verklaringg van Haga Fernand besluiten te beginnen. 

Bebss repliek suggereert dat de De Willigens door toedoen van de resident geld hebben 
verloren,, iets waarover in Het laatste huis van de wereld niet wordt gerept. Aan het einde legt 
Bebb nogmaals alle verantwoordelijkheid bij de resident; "Dr. Haga beloofde meer dan hij kon 
belovenn . .. En wij in onze onzakelijkheid en onervarenheid, levend het afgesloten bestaan 
vann eilandbewoners met een begrensde horizon van alleen het eigen eiland en de wateren 
rondom,, vertrouwden kritiekloos op de almacht van een resident der Molukken. Nu na al die 
jarenn vraag ik mij af of ook Dr. Haga toentertijd niet enige last heeft gehad van dit zelfde 
soortt begrips veren ging". Doet Beb hier zich niet naïever voor dan ze is? Haar weinig 
vleiendee typering van functionarissen in het Binnenlands Bestuur en het bedrijfsleven in haar 
brievenn uit de jaren dertig (naar aanleiding van Femands ontslag op Pagilaran) lijken niet te 
getuigenn van veel vertrouwen in dit deel van de mensheid. Heeft ze zich teveel laten leiden 
doorr Fernands goedgelovigheid, zoals ze in Het hout van Bara suggereert? Maar met zijn 
ervaringenn en die van zijn vader op Boeroe in zijn achterhoofd, had hij toch ook beter kunnen 
welen?? Of zijn de De Willigens, op dezelfde wijze als Haga, verblind geweest door hun eigen 
'oppermacht'' in de Boeroenese gemeenschap? Hoe dan ook, Beb en Fernand vinden op 
Boeroee niet de boom des levens. Toch merkt Beb een paar jaar later na haar vertrek op: 'LHet 
warenn zware en heerlijke jaren, waarvan ik geen dag zou willen missen, want vreugde en 
verdriett zijn tweeling ontroeringen voor wie dit leven fel en hevig bemint".4 

11 De resident doei hiervan geen melding in zijn memorie van overgave van 19 juni 1937. Dit kan zijn oorzaak 
vindenn in het ondergeschikte belang van deze kwestie. Ook anderszins is niet meer te achterhalen of hij dit 
voorstell  heeft gedaan. In zijn memorie van overgave komt deze resident overigens naar voren als een man die de 
situatiee op de Molukken erg aan het hart gaal. Ook in vergelijking met andere residenten en gouverneurs van de 
Molukkenn springt zijn betrokkenheid er in gunstige zin uit. Hij schrijft voorts met literaire vaardigheid, die het 
bijnaa aangenaam maken zijn memorie te lezen. Illustratief voor zijn betrokkenheid is de volgende zinsnede: 
"Wiee van Sumatra of elders in de Molukken komt begint zich te verbazen - en zich te schamen tevens - niet 
alleenn over het weinige, dat op dit gebied bereikt is, doch ook over het weinige, wat hier gestimuleerd en 
geprobeerdd is. Hij komt in een land, waar het Nederlandsche gezag en de Indische kerk meer dan 300 jaren 
werken,, en dat land is economisch en sociaal ver ten achter bij streken b.v. van Sumatra, waar ons gezag enkele 
tientallenn jaren gevestigd is. Met wegenaanleg bijv. moet eigenlijk nog worden begonnen" {Bronnen betreffende 
dede Midden-Molukken 1900-1942 1997, dl III,  pag. 513). Het is een hartenkreet van een ethicus pur sang, die ook 
uitt Bebs mond had kunnen komen. 
""  H. J. F. Friedericy 'Een romanschrijfster op oorlogspad' Koloniaal tijdschrift 29 (1940). pag. 636-639. 
^Bebb Vuijk 'Antwoord van Bep Vuyk' Tirade 6 (1962), pag. 239-240 
44 Beb Vuijk 'Indië en mijn werk: De buitenbezittingen zijn een andere wereld' De Indische courant 31-5-1941 
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Resteertt de vraag of Beb en Feraand zich een redelijk bestaan hadden kunnen verwerven op 
Boeroe.. Naar alle waarschijnlijkheid moet het antwoord ontkennend luiden. In afwijking van 
dee in de plantagecultuur op Java verbouwde gewassen als thee, koffie, rubber en tabak, is 
kajoe-poetihh geen massa consumptiegoed dat op grootschalige wijze verbouwd kan worden. 
Hett is een product in een erg specifiek marktsegment met een relatief beperkte afzet, dat in de 
jarenn dat Beb en Fernand op Boeroe verblijven al in toenemende mate de concurrentie van de 
eucalyptusoliee ondervindt. Kajoe-poetih is daardoor, nog sterker dan de op Java verbouwde 
cultuurgewassen,, gevoelig voor schommelingen in de vraag op de wereldmarkt. Deze situatie 
heeftt tevens een minder grote prikkel tot productieverbetering tot gevolg, zeker als daarbij de 
achtergeblevenn sociaal-economische structuur van de Molukken en Boeroe in ogenschouw 
wordtt genomen. Tot op de dag van vandaag is de kajoe-poetih een conjunctureel zeer 
gevoeligg product gebleven. De problemen waarmee de De Willigens geworsteld hebben, zijn 
veertigg jaar later, zo blijkt uit een in 1974 gepubliceerd rapport over de kajoe-poetih winning 
opp Boeroe, onverminderd aanwezig.1 Belangrijkste oorzaak is de nog steeds geringe 
bereidheidd van de bevolking om in de kajoe-poetihwinning te werken. Het verzamelen van 
bladerenn en het stoken van olie zetten de Boeroenezen opzij als ze moeten vissen of op de 
akkerss werken. De belabberde situatie in de beginjaren zeventig blijkt onder meer uit het feit 
datt slechts 25% van de ketels goed functioneert. 

DeDe ontmoeting met Willem Walraven 

Beginn 1940 bereikt Beb het verzoek van de directeur van de SOG om gedurende acht 
maandenn haar opvolgster te vervangen, die na acht jaar arbeid op het internaat met Europees 
verloff  gaat. Niet uitgesloten is dat Beb hem eerder gevraagd heeft haar in gedachten te houden 
bijj  het ontstaan van een vacature. Meer dan het publiceren in kranten en tijdschriften biedt het 
werkk op de SOG een substantiële aanvulling op het magere gezinsinkomen van de De 
Willigens.. Beb gaat zonder de kinderen die op dat moment nog niet naar school gaan. Zij 
krijgenn thuis onderwijs van een oude vriendin en SOG-collega van Beb, de eerdergenoemde 
juffouww Sternberg. 

Naastt haar bagage neemt Beb nog iets anders mee naar Java. Du Perron zendt haar 
"eenn lijstje met namen van mensen die interesse hadden voor literatuur".2 Het zijn de vrienden 
vann Du Perron, die, zoals eerder opgemerkt, een vriend van hem ontvangen als hun vriend. Op 
ditt lijstje zal de naam van Willen Walraven waarschijnlijk niet zijn voorgekomen. Immers 
Bebb kent deze, later met name om zijn brieven bekend geworden, schrijver-journalist al uit 
eerderee correspondentie. Walraven zoekt omstreeks augustus 1939 contact met haar naar 
aanleidingg van Du Perrons verzoek aan hem een recensie over Het laatste huis van de wereld 
tee schrijven. Walraven bezit dit boek niet en hij vraagt Beb een exemplaar te sturen.3 Beb 
zendtt het hem, vergezeld, zo blijkt uit een brief van Walraven aan zijn neef Frans 
Scharmhardt,, van een uitvoerig schrijven. Walraven citeert zijn bloedverwant een lange 
passagee uit Bebs brief over Du Perrons vertrek, waaruit blijkt dat zij in Walraven een 
geestverwantt ziet: "Ja, voor Indië is het heel jammer, dat Du Perron het hier niet kon 
uithouden.. Het is een geestelijke verademing in dit door Europeanen verpeste land een enkele 

11 Het maakt deel uit van een breder deskundigenrapport over etherische olieën uitgebracht door de 
regeringsdienstt 'Ontwikkeling Volksnijverheid': Laporan tenaga ahli (expert): Minyak Eteris 1973-1974, 
Sekretariatt Proyek Pembinaan Keninan Rakyat, Direktoral Jenderal Perindustrian Ringan, Dan Kerajinan 
Rakyat.Rakyat. Het onderdeel over de kajoe-poetiholie is getiteld Minyak Kayu-putih Maluku. De rapporten zijn 
aanwezigg in de bibliotheek van het KITLV . 
:: Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 en Interview Beb Vuijk door Joop van den Berg De 
engelbewaarderengelbewaarder 7 (25. 1982), pag. 65-73. In het laatste interview suggereert Beb ook dat ze al correspondeert 
mett mensen die op Du Pen-ons lijstje voorkomen. 
'' Brief W. Walraven aan F.E.A. Batten (Bhmbing 7-11-1939) in Walraven 1992. pag. 522 
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maall  iemand mei een werkelijk Europeesche geest te ontmoeten. Het pleit voor U, dat U na 
eenn onafgebroken verblijf van 24 jaar in dit land deze geest nog kon waarderen", Beb etaleert 
Walravenn ook haar zelfbewustheid: "Ikzelf wordt door alle totoks voor een Indo gehouden, 
maarr de Indo's vinden mij een totok. Ik beschouw Indië als mijn vaderland en was ook zeer 
snell  ingeburgerd. De critiek prijst zeer de sterke Indische sfeer van mijn boeken. Misschien is 
diee als een atavisme te verklaren".2 In navolging van Du Perron vermoedt Walraven dat Beb 
hett niet zo naar haar zin heeft op het geïsoleerde Boeroe. Over Du Perrons opvatting deelt 
Bebb hem echter mee dat "hij nogal overdrijft, als hij mij zoo beklaagt. Ik houd van dit leven 
hier,, hoewel ik het laatste jaar zeer verbitterd ben geworden door een conflict met het 
bestuur".. Voor Walraven is Bebs, aan het einde van haar brief gemaakte, opmerking evenwel 
eenn bevestiging van zijn opvatting: hij constateert dat bij Beb het venijn, of de ellende, in de 
staartt zit. 

Dee schriftelijke kennismaking tussen Beb en Walraven bevalt blijkbaar goed, want de 
tweee zetten hun correspondentie voort. Op één brief na is de briefwisseling verloren gegaan, 
maarr het verloop en de inhoud ervan, alsmede het naderhand plaatsvindende persoonlijke 
contact,, zijn evenwel globaal te reconstrueren aan de hand van Walravens overige 
correspondentie,, waaruit hiema uitgebreid wordt geput. Dat Beb direct al een plekje in 
Walravenss hart verovert, bewijst zijn enige tijd daarna in De Indische courant verschenen 
lovendee recensie van Het laatste huis van de wereld. Hij schuwt hierin de persoonlijke noot 
niet.. Hij waarschuwt Beb onder meer voortaan in haar romans niet de ware naam van 
gezaghebberss te noemen, omdat je hier alleen maar last mee krijgt. Tevens constateert hij 
publiekelijkk Bebs zucht naar bekendheid, een indruk die hij vermoedelijk heeft overgehouden 
uitt haar brieven. 

Inn een volgende brief aan Walraven moet Beb hem hebben meegedeeld dat een nieuwe 
romann op stapel staat over het conflict met de gezaghebber. Het wordt in Walravens ogen 
weerr een "strijdschrift", waarbij opnieuw niet geschroomd wordt het gezag met naam en 
toenaamm aan te wijzen.4 Pogingen om dit uit haar hoofd te praten lukken niet. Walraven, die er 
klassiekk marxistische opvattingen op na houdt, heeft alleszins begrip voor Bebs opvatting 
overr de ambtenarij op de Molukken, maar dat hoeft niet zo uitbundig aan de grote klok te 
wordenn gehangen. Beb zadelt hem in haar brief ook nog met huiswerk op. Walraven meldt: 
"Intusschenn roept ze mij ter verantwoording en of ik haar maar eens wil schrijven, waarom ik 
vind,, dat zij als vrouw en moeder, toch nooit zoover in hel inlandsche leven der Molukken zal 
kunnenn doordringen als Conrad dat kon" - blijkbaar heeft Walraven zich deze opmerking 
gepermitteerdd in een brief aan haar.5 Maar daar blijf t het niet bij. Beb wil het jaar daarop naar 
Javaa komen om lezingen te houden. Walraven krijgt de opdracht de loper uil te leggen voor 
Bebss 'tournee': "Zij zetje gewoon aan het werk om met het bestuur van den Kunstkring te 
gaann praten", om direct daarop te vervolgen: "Er is veel roemzucht en ijdelheid in dit alles". 

Dee prettig verlopen correspondentie is wellicht reden geweest voor Beb op haar reis 
naarr Soekaboemi 'belet' bij Walraven te vragen. Deze woont in Blimbing, nabij Malang, niet 
zoo ver van Soerabaja, de aankomsthaven van Beb op Oost-Java. Walraven begeeft zich naar 
dee haven van Soerabaja, Tandjong Perak, om haar af te halen. Hij neemt haar even mee naar 
dee redactie van de De Indische courant en vervolgens de stad in. Walraven is in een goede 
stemmingg en beschikt over geld, een combinatie die niet zo veel bij hem voorkomt. Hij fêteert 

'' Brief W. Walraven aan F. Scharmhardt (Blimbing 29-9-1939) in Walraven 1992. pag. 495 
~~ Idem. pag. 496 
'' Idem 
""  Brief W. Walraven aan F. Scharmhardt {Blimbing 8-12-1939) in Walraven 1992, pag. 556. Gedoeld wordt op 
hett eerder genoemde Het hout van Bara. 

Idem m 
**  Idem. 
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Bebb op ijsjes en gado gado en neemt zelf zijn favoriete biertjes. De alcoholische 
versnaperingenn van Walraven verontrusten Beb, die wellicht via andere bronnen bekend is 
geraaktt met diens (over)gevoeligheid hiervoor, want Walraven merkt op dat Beb "zichzelf al 
mett een aangeschoten begeleider [zag]1*.1 Maar, zo voegt hij er aan toe, het valt haar 
uiteindelijkk mee. De ontmoeting begin of medio maart verloopt, niet verwonderlijk bij zulke 
flamboyantee naturen, nogal stormachtig.2 Walraven doet er in twee brieven op vrijwel 
overeenkomstigee wijze verslag van. Bijna euforisch merkt hij in de één op: "Mensen, ik heb 
bijnaa drie volle dagen met haar gekletst, altijd maar over boeken en de leuteratuur".3 Het 
geredekavell  vindt plaats in de walmen van Walravens pijp- en sigarenrook. Volgens de 
biograaff  van Walraven, Frank Okker, is de vloer tijdens hun samenzijn ook bezaaid met lege 
bierflessen.44 De met tabaksaroma bezwangerde atmosfeer in de kamer zal door de spiritualiën 
ongetwijfeldd nog aangenamer zijn geworden. 

Walravenn is door de persoonlijke ontmoeting gecharmeerd geraakt van Beb. Hij vindt 
haarr een schat. Niet onder de indruk is hij van haar uiterlijk en haar optreden: "Zij is een 
mengelingg van norma en Jodin, dik op de pooten en bijziende, met kroeshaar, nerveus in haar 
praten,, met nu en dan hoog-doorslaande stem, en toch verlegen voor menschen, die zij niet 
kent".55 Hij merkt ook nog wat anders op: "In talen is Beb Vuyk zeer middelmatig. Van 
Multatulii  weet ze niet veel. Zelfs van Indië en zijn geschiedenis weet ze niet veel. Ze leest 
Engelsch,, maar spreekt het moeilijk".6 Kortom als je haar zo tegen zou komen "zou niemand 
kunnenn vermoeden, dat zij een mensch is met genialiteit".7 Later zal hij nog wel eens melding 
makenn van Bebs beperkte grammaticale gaven, maar dan klinkt er meer ergernis in door.8 In 
hunn eerste contact ontkent Beb wederom dat zij genoeg heeft van Boeroe. Zij wil niets horen 
vann wat Du Perron aan Walraven heeft geschreven: "Die arme Beb Vuyk, die zit daar maar op 
Boeroe".99 Integendeel, zij houdt van het leven daar. Walraven gelooft er na zijn ontmoeting 
mett haar weinig van: "Ik geloof wel, dat ze blij is eens aan Boeroe te zijn ontsnapt, al geloof 
ikk ook, dat ook financieele redenen aan dit achtmaandsch verblijf, ver van man en kinderen, 
niett vreemd zijn".10 Met veel mensenkennis voegt hij er aan toe: "Haar toekomst zal haar nog 
voorr moeilijke dingen plaatsen, straks, als de kinderen worden opgeeischt door school en 
leven,, en het gezin zich niet langer zal kunnen blijven terugtrekken op dat Boeroe alleen. 

11 Brief W. Walraven aan F. Scharmhardl (Blimbing 19-3-1940) in Walraven 1992. pag. 608 
22 Een precieze datering van de ontmoeting is niet (meer) mogelijk. Op basis van de enige bron. de brieven van 
Walraven,, kan slechts een globale schatting worden gemaakt. 
33 Brief W. Walraven aan F. Scharmhardl {Blimbing 19-3-1940) in Walraven 1992. pag. 608. In de andere, aan 
Duu Perron gerichte, brief meldt Walraven: "Het is een ongeveer driedaagsch debat geworden. De heele tafel vol 
boekenn en knipsels en brieven, en dan maar kletsen. Niet altijd waren we het samen eens. Beb Vuyk vindt mij 
ironischh en bitter, anders dan mijn geschriften doen vermoeden, maar dat neemt niet weg, dat wij als de beste 
vriendenn zijn gescheiden [ . .. ]" . (Brief W. Walraven aan E. Du Perron (Blimbing 29-4-1940) in Walraven 
1992,pag.. 624) 

44 Gesprek auteur met F. Okkerr (Noordwijk aan Zee 27-10-2001) 
55 Brief W. Walraven aan F. Scharmhardl (Blimbing 19-3-1940) in Walraven 1992, pag. 608 
ftft Idem. pag. 609 
77 Idem 
**  In reactie op het verzoek van de, hiema nog uitvoerig vermelde, literator Rob Nieuwenhuys de drukproeven 
vann Bebs verhalenbundel De wilde groene geur van het avontuur te willen bekijken, merkt Walraven op: "Het 
zijnn van die Beb Vuyksche ongerechtigheden. Haar ontbreekt een paar jaar werken op een kantoor, zoals zooveel 
overigenss bekwame mensen" (Brief W, Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 25-5-1941) in Wralraven 1992, 
pag.. 771). In een volgende brief aan Nieuwenhuys, het gaat nog steeds over fouten in de drukproeven, wordt 
geconstateerd:: "Het is geraden haar steeds den dienst van correctie te bewijzen, ook ongevraagd desnoods en 
eventueell  buiten haar medeweten" (Brief W. Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 29-5-1941) in Walraven 
1992.. pag. 774). Hij merkt in dat verband ook op dal Fernand op Boeroe haar werk altijd corrigeerde. 
""  Du Perron via Brief W. Walraven aan F. Scharmhardt (Blimbing 19-3-1940) in Walraven 1992. pag. 607 
1111 Brief W. Walraven aan E. du Perron Blimbing (29-4-1940) in Walraven 1992. pag. 624 
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Overigenss heeft ze mij over Boeroe niet volledig ingelicht, hetgeen te verwachten was. Maar 
datt belel mij niet veel te vermoeden!".1 

Iemandd die de ontmoeting niet zo prettig ervaart, is Walravens vrouw Itih. Een 
begrijpelijkee jaloezie komt bij haar naar boven als ze de twee onafgebroken, naar het schijnt 
ookk in een aparte kamer, met elkaar ziet praten en zonder aandacht voor andere zaken. 
Waarschijnlijkk drukt Walraven zich wat eufemistisch uit als hij tegen zijn neef Scharmhardt 
opmerkt:: "Tante Itih, die arme schat, zei, dat dit nu het soort vrouw was met wie ik eigenlijk 
hadd moeten trouwen, maar ik heb haar het een en ander uitgelegd, waardoor de conversatie 
eenn gunstiger wending nam".2 Itih zal niet bevroed hebben dat ze onbedoeld de spil wordt van 
eenn hoogoplopend conflict tussen Walraven en Beb een jaar later. 

Behalvee Walraven ontmoet Beb naar eigen zeggen direct na haar aankomst op Java 
ookk Soejitno Mangoenkoesomo, iemand die, zoals later nog aan de orde komt, een grote 
indrukk op haar achterlaat.3 Soejitno komt als juridisch student aan de Bataviase 
Rechtshoogeschooll  in contact met Du Perron als hij reageert op de artikelen van de laatste in 
hett Bataviaasch nieuwsblad. Du Perron heeft op dat moment het voornemen het literair 
tijdschriftt 'Noesantara' op te richten, een plan dat nooit tot uitvoer is gekomen. Hij vraagt 
Soejitnoo mee te werken aan het tijdschrift. Vanaf 1940 werkt Soejitno eerst als ambtenaar bij 
dee Regeringspubliceitsdienst (RPD), later als adjunct referendaris bij het Kabinet van de 
gouverneur-generaal. . 

Evenalss tijdens haar eerste periode gaat Beb op de SOG in eerste aanleg intem wonen. 
Mett het weer oppakken van haar oude werk sluit Beb haar avontuurlijke levensfase af. Een 
voorr haar niet minder belangrijke tijd breekt aan. Zij treedt toe tol de kring van progressieve 
intellectuelenn rondom het tijdschrift Kritiek en opbouw. 

Kritiekk en opbouw 

Ruimm gedefinieerd omvat het begrip 'intelligentsia' de groepering mensen die in woord en 
geschrift,, en in de huidige tijd ook in beeld, doelbewust probeert het denken in en het 
functionerenn van de samenleving te beïnvloeden. Intelligentsia kunnen wel, maar zullen in de 
praktijkk veelal niet tot de maatschappelijke elite('s) in een land behoren. Met elite is immers 
hett begrip macht verbonden. Gewoonlijk wordt met elite geduid op een maatschappelijke 
minderheidd die de macht bezit aan andere groeperingen goed- of kwaadschiks haar wil op te 
leggen.. Bij intelligentsia wordt juist, als waarborg voor een onafhankelijke oordeelsvorming, 
eenn zekere afstand tot de macht verondersteld. Als van de brede formulering van het begrip 
intelligentsiaa wordt uitgegaan, kan de vraag of Nederlands-Indië intelligentsia heeft gekend, 
zonderr meer bevestigend worden beantwoord.5 In het bijzonder de journalisten hebben in de 

11 Brief W. Walraven aan F. Scharmhardt (BÜmbing 19-3-1940) in Walraven 1992, pag. 609 
22 Idem, pag. 608 
33 In het Interview Beb Vuijk door Joop van den Berg De engelbewaarder 7 (25. 1982), pag. 65-73 merkt Beb op 
"Walravenn kwam mij in Soerabaja van boord halen, Soejitno zocht ik mijn eerste weekend dadelijk op". Deze 
figuurr laat niet alleen op Beb een grote indruk achter. Rob Nieuwenhuys kwalificeert hem als "één van de 
intelligentstee en sympathiekste mensen die ik ooit heb gekend7' (Inleiding R. Nieuwenhuys op Brief W. 
Walravenn aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 27-3-1941) in Walraven 1992, pag. 719 
44 Dolk 1993, pag. 71 

Hett begrip intelligentsia kan ook in een beperktere betekenis worden opgevat: de groepering die zich richt op 
eenn voortdurende, kritische doordenking van de culturele en maatschappelijke grondslagen van de samenleving 
inn de meest ruime zin en hierover vooral onder elkaar, zonder deelname van publiek, debatteert. In die zin heeft 
Nederlands-Indië,, in afwijking van Europese landen als Frankrijk, Duitsland. Nederland etc. nauwelijks een 
intelligentsiaa gekend. Een discussie bijvoorbeeld die Nederland, door toedoen van de eerder genoemde 
intellectuelee coryfeeën Ter Braak en Du Perron, heeft gekend over de bedreiging van de West-Europese cultuur 
doorr het opkomende nationaal-socialisme, fascisme en communisme heeft in Nederlands-Indiê' in veel minder 
sterkee mate plaatsgevonden. 
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koloniee het politieke en maatschappelijke debat aangemoedigd.' Hun rol van katalysator 
hebbenn ze mede kunnen vervullen vanwege het sterk autoritaire en bureaucratische 
bestuurssysteemm in Nederlands-Indië. Er bestaat in de kolonie geen democratisch gekozen 
parlementt dat het regeringsbeleid publiekelijk bediscussieert en controleert. Omdat ook 
weinigg andere mogelijkheden en middelen bestaan om te attenderen op feilen in bestuur en 
samenleving,, kunnen misstanden publiekelijk alleen aan de kaak worden gesteld via de krant, 
niettegenstaandee de strikte censuur. 

Dee journalisten die in de kolonie bij uitstek de rol van luis in de pels vervullen, zijn 
verzameldd rondom het in 1938 opgerichte tijdschrift Kritiek en opbouw. Het is een uiterst 
kleinee groep, die een, althans voor Nederlands-Indië, uniek progressief geluid laat horen in 
eenn repressief conservatief politiek klimaat, waarin van kritiek op de blanke, koloniale 
minderheidd nauwelijks sprake is. Het tijdschrift wordt opgericht door de Indische afdeling van 
dee (politieke) groepering 'Eenheid door Democratie', een in Nederland in 1934 opgerichte 
organisatiee tegen het oprukkende nationaal-socialisme.2 Als de moederorganisatie geen 
Indonesischee of Chinese leden wil toelaten, besluit de Indische afdeling zich van de 
Nederlandsee beweging af te scheiden en de Algemeen-Democratische Bond op te richten, die 
eenn nieuwe doelstelling krijgt; het streven naar gelijkberechtiging van de inlandse bevolking.3 

Alss spreekbuis van de bond fungeert Kritiek en opbouw, dat in de kop "algemeen, 
onafhankelijkk en vooruitstrevend Indisch tijdschrift" heeft staan. De redactie wil een vrije 
tribunee zijn voor goede betogen met een algemeen maatschappelijke, economische of 
culturelee strekking, ongeacht politieke kleur. In 1940 wordt het blad een uitgave van de 
'Stichtingg ter bevordering en verspreiding van de democratische gedachte'. Vanaf dat moment 
wordtt het redactionele beleid door één man gevoerd, D.M.G. Koch. Deze is daarvoor onder 
meerr hoofdredacteur geweest van De Indische courant, een dagblad met een progressieve 
signatuur.. Daarna heeft hij als ambtenaar 'ter algemene secretarie van het gouvernement' te 
Bataviaa regelmatig bijdragen geleverd aan het op zijn initiatief tot stand gekomen (semi-) 
wetenschappelijkee tijdschrift Koloniale studiën. Hij toont zich in zijn artikelen een 
humanistische,, reformistische marxist. Marxisme is in zijn ogen geen geloof, maar een 
sociologischee methode waarmee de samenleving moet worden geanalyseerd.4 Naar Kochs 
opvattingg is de verhouding tussen moederland en kolonie respectievelijk de rijke, blanke 
bovenlaagg in Nederlands-Indië en de arme, afhankelijke, overgrote inheemse meerderheid in 
essentiee een economisch en geen raciaal vraagstuk. Economische emancipatie van de 
inheemsee bevolking zal uiteindelijk de raciale scheidslijn doen verdwijnen. Revolutionaire 
strijdd als middel om de koloniale samenleving te veranderen wijst hij af. Een andere 
kenmerkendee opvatting van Koch, die in huidige ogen moeilijk strookt met zijn marxistische 
overtuiging,, is zijn pleidooi voor een blijvende band tussen moederland en kolonie. 
Nederlandsee investeringen en 'know how' zijn nodig voor het opzetten van een inheemse 
industrie,, die de eigen grondstoffen van Nederlands-Indië moet verwerken. Door de 
economischee ontwikkeling kan in Nederlands-Indië een zelfstandige eenheidsstaat ontstaan, 
echterr wel in federaal verband met het moederland. Van de in radicaal nationalistische 
kringenn heersende opvatting, dat na het afwerpen van het koloniale juk er snel een gouden 
toekomstt voor Nederlands-Indië zou gloren, staat hij ver af.5 

Voordall  Koch feitelijk 'de directeur' wordt, leidt het blad een weinig florissant bestaan 
vanwegee persoonlijke en politieke tegenstellingen onder redactieleden en de geringe animo 

11 Termorshuizen 2001, pag. 21 
:Kochh 1956. pag. 209 
11 Idem. pag. 209-210 
ii Ivo Veenstra 'Koch' in Koch 1960, pag. 208 
;DeKadtt 1978, pag. 33-34 
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onderr hen artikelen te schrijven.1 Du Perron heeft aanvankelijk ook weinig op met het blad, 
datt hij als "kamermuziek voor oude heren" kwalificeert. Nadat het blad hem in zijn polemiek 
mett de conservatieve journalist Zentgraaff heeft gesteund en hem gelegenheid biedt als zijn 
spreekbuiss in het conflict te fungeren, verandert zijn houding. Tussen de politicus Koch en de 
apolitiekee Du Perron ontstaat een grote vriendschap.2 Dankzij de laatste komt er ook fris 
bloedd in de redactie, onder meer Soejitno Mangoenkoesomo, Willem Walraven en Rob 
Nieuwenhuys.. In de eerste periode heeft het blad maar een kleine 250 abonnementen.3 Met 
Kochh aan het roer ontstaat een min of meer professionele aanpak. De vroegere redactieleden 
wordenn voor een niet gering deel vaste medewerker van.het blad. Koch benadert ook een 
aantall  nieuwe mensen, onder meer Jacques de Kadt, een politieke geestverwant uit Nederland, 
gevluchtt uit het door de Duitsers bezette Nederland, en Ivo Veenstra, journalist van De 
IndischeIndische courant die vanwege de Duitse dreiging al voor het uitbreken van de oorlog naar de 
koloniee is gevlucht. 

Hett gaat te ver om de kring van medewerkers rondom Kritiek en opbouw als de 
bekendee kikkers in de kruiwagen af te schilderen, maar vogels van (zeer) verschillend 
pluimagee zijn het zeker. Er zijn drie groeperingen. Allereerst de groep 'rode onderwijzers' 
mett J.F. A.H de la Court als prominentste vertegenwoordiger, die zich met het socialistisch 
gedachtengoedd verbonden voelen. Dan zijn er de 'duperronnisten' zoals Willem Walraven, 
Robb Nieuwenhuys (neerlandicus, eerst leraar te Semarang, later medewerker aan de 
Rechtshogeschooll  te Batavia en vervolgens universiteitsmedewerker). Dirk de Vries 
(bibliothecariss Bataviaasch Genootschap voor Wetenschappen), J.C. van Leur (historicus en 
ambtenaar)) en P.J. Koets (hoofdambtenaar bij hel Ministerie van Onderwijs en Eeredienst, na 
dee oorlog onder meer kabinetschef van de gouverneur-generaal en hoofdredacteur van Het 
parool).parool). Zij zijn via Du Perron met elkaar in contact gekomen en door zijn ideeën 
geïnspireerd.. Aanvankelijk zijn deze medewerkers van Kritiek en opbouw, in navolging van 
Duu Perron, niet politiek georiënteerd, maar hun zorg over de ontwikkelingen in de koloniale 
samenlevingg brengt hen toch in politiek vaarwater. De aan het blad meewerkende Indonesiërs 
vormenn de laatste groep, waarin, evenals bij de Europese medewerkers, een 
'duperronnistischc'' en politieke vleugel is te onderscheiden. Tot de Indonesische 
duperronnistenn behoren Soejitno Mangoenkoesomo en het in de zogenoemde 'wilde 
scholenbeweging'' actieve echtpaar Soewarsih en Soeganda Djojopoespito. De politiek 
georiënteerdee vleugel bestaat onder meer uit R.M.N. Soeroto (levens dichter), A. Sjariffoedin 
(naa de Indonesische onafhankelijkheid onder meer premier), M.H. Thamrin(in 1941 overleden 
gematigdd nationalistisch leider en vice-president van de Volksraad, een adviesorgaan van het 
gouvernement)) en A. Salim (na de Indonesische onafhankelijkheid een aantal malen minister 
vann Buitenlandse Zaken). Tussen hen bestaan grote verschillen in politieke opvattingen, maar 
diee worden niet geventileerd in Kritiek en opbouw. Voorzover er artikelen van hun hand 
verschenen,, hebben deze voornamelijk betrekking op een vraag die de Indonesische 

11 Voorzover niet anders is vermeld zijn de navolgende alinea's ontleend aan de casestudy van Elsbeth Locher-
Scholtenn 'Kritiek en Opbouw (1938-1942) in haar in 1991 verschenen boek Ethiek in fragmenten (pag. 152-175) 
22 Koch merkt in zijn in 1956 verschenen autobiografie Verantwoording op: "Hij was één der voortreffelijkste 
mensenn die ik ooit heb leren kennen [ . . . ] . Hij was een volmaakte vriend: wie zijn vertrouwen had, had dit 
geheell  en met hetgeen zijn vrienden ondervonden leefde hij mee als golden diens ervaringen hemzelf [ . . . . ]. Hij 
wass een man die men bewonderen en van wie men houden kon. De vriendschap van deze twee hoogstaande 
mensenn [Du Perron en 2ijn vrouw] verrijkte het leven van mijn vrouw en mij" (Koch 1956, pag. 213). Deze 
beschrijvingg doet sterk denken aan de wijze waarop Beb over haar vriendschap met Du Perron vertelt. Ook Beb 
maaktt melding van de bijzonder warme verstandhouding tussen Koch en Du Perron (Beb Vuijk 'De 
Duperronnisten'' Rekenschap maart 1959. pag. 7-14). 
'' Het blad blijf t in haar hele bestaan slechts een (zeer) kleine oplage houden, maximaal 800 abonnementen. 
44 De wilde scholenbeweging heeft, mede omdat de Nederlands-Indische regering onvoldoende onderwijs schiep 
voorr de Indonesische kinderen, zelf eigen, buiten hel bestaande onderwijssysteem, opererende scholen opgericht 
voorr de Indonesische bevolking. Voor een nadere uiteenzetting zie Groeneboer 1993, pag. 365-369 
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intellectuelenn erg bezighoudt: is er sprake van een eigen Indonesische identiteit en cultuur met 
voldoendee inhoud om een eigen ontwikkeling van het land mogelijk te maken of moet (toch) 
wordenn uitgegaan van de West-Europese cultuur bij de opbouw van het land? 

Dee inbreng van Indonesiërs in het blad is feitelijk marginaal, niet verwonderlijk als het 
tijdschriftt nader op zijn achtergrond en inhoud wordt bezien. Naar koloniale begrippen is het 
weliswaarr een blad op de uiterste linkervleugel, maar het vertolkt toch te zeer de verontrusting 
vann een blanke, westers georiënteerde bovenlaag. De kritiek mondt bovendien niet uit in een 
antikolonialee opstelling met een hieraan verbonden pleidooi voor snelle onafhankelijkheid. 
Aandachtt voor het lot en het leven van de Indonesische massa en voor de specifieke 
vraagstukkenn van de Indonesische samenleving is er nauwelijks: primair staat het beleid van 
dee Nederlands-Indische regering en de hierbinnen bestaande problemen. De kleine 
minderheidd rondom Kritiek en opbouw blijft , ondanks alle goede bedoelingen, in een spagaat 
functioneren:: er kan of durft geen afstand te worden genomen van de blanke overheersing en 
evenminn bestaat voldoende identificatie met het onafhankelijkheidsstreven van Indonesiërs. 
Dee halfslachtige houding is voor de Indonesische nationalisten reden hel blad als te Hollands 
tee beoordelen. 

Dezee intelligentsia heeft bovendien weinig invloed op de publieke opinie. Op de 
'antikoloniale'' artikelen van Kritiek en opbouw wordt in de Nederlands-Indische pers niet of 
gematigdd gereageerd, omdat ze niet als bedreiging van de status quo worden ervaren. 
Mogelijkk dat een verandering in hel politieke klimaat ten tijde van de verschijning van het 
bladd hieraan debet is: door de opkomst van het nationaal-socialisme heeft de koloniale 
bovenlaagg behoefte 'de rijen te sluiten1 tegen het dreigende externe gevaar en minder 
aandachtt te besteden aan de interne geschillen. De belangrijkste functie van het blad is 
waarschijnlijkk psychologisch en emotioneel geweest. Het heeft een groep op Java verspreid 
wonendee intellectuele dissidenten, ondanks hun verschillen in opvatting, het gevoel gegeven 
niett alleen te staan in hun standpunt over het koloniaal bestuur. Beb benadrukt in haar latere 
analysee van de beweging ook de belangrijke functie van het blad voor de medewerkers zelf, 
maarr suggereert daarnaast een verder reikende betekenis: 

Hell  bestaan van Kritiek en Opbouw is voor de publicisten in de vriendenkring 
rondomm Du Perron van zeer veel belang geweest, maar niet alleen voor de 
publicisten.. Haar leden woonden over Java verspreid, en afstanden in Indonesië 
zijnn nog wel iets anders dan die in Holland. Kritiek en Opbouw schiep de 
mogelijkheidd om zich te doen horen en om kennis te nemen van wat de anderen 
dachten,, waardoor hun vriendschap tot een soort groepsgevoel kon uitgroeien, 
weliswaarr van zeer bewegelijke en losse groepering, maar juist daardoor zeer 
gevarieerd.. [ . . . ] . Uit Kritiek en Opbouw klonken de stemmen op van 
waarschuwing,, onbehagen en ongerustheid, aangeheven door hen die het eens 
warenn met de bestaande verhoudingen of misschien moet men zeggen, van hen 
diee niet pasten binnen de bestaande barrières.1 

Inn de maanden die volgen op haar korte logeerpartij bij Willem Walraven heeft Beb 
waarschijnlijkk kennis gemaakt met andere medewerkers van Kritiek en opbouw. Zekerheid 
overr de precieze tijdstippen bestaat niet. Bij de genoemde globale tijdsaanduidingen wordt 
doorr Beb en anderen teveel geput uit het onbetrouwbare geheugen van dertig tot vijfti g jaar 
later.. Een voor haar indrukwekkende ontmoeting is die met Soewarsih Djojopoespito, 

11 Beb Vuijk 'De DuperronnisterT Rekenschap maan 1959. pag. 7-14. In zijn korte gelijknamige schets van Koch 
gebruiktt Ivo Veenstra ongeveer dezelfde bewoordingen over het karakter en de betekenis van het lijdschrift (Ivo 
Veenstraa 'Koch' in Koch 1960, pag. 206-207) 
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vermoedelijkk in juli 1940.' Door haar leert Beb, zoals ze zelf opmerkt, de moderne 
Indonesischee mens kennen. Deze Indonesische schrijfster en activiste introduceert Beb "in 
haarr eigen wereld als gast eerst, als deelhebber later. Daardoor beïnvloedde zij mijn latere 
levenn en de inhoud van mijn latere werk".2 Via haar komt zij in contact met Abdoel Karim 
Pringgodigdo,, eveneens een Indonesisch nationalist en bekend jurist, met wie Beb ook op 
goedee voet komt te staan. Met Rob Nieuwenhuys maakt ze kennis in september of oktober, bij 
eenn gemeenschappelijke vriend, die hen heeft uitgenodigd om kennis te maken met de 
schrijverr en literator Jan Greshoff, die vlak daarvoor in de kolonie is aangekomen. Op de 
redactiee van het tijdschrift in Bandoeng ontmoet ze Ivo Veenstra. Omdat nog niemand in zijn 
omgevingg haar heeft ontmoet, stelt Veenstra zich Beb voor als een wilde papoea-achtige 
vrouw.. Immers, zo weet hij uit haar boeken en verhalen, zij komt van het ruige, afgelegen 
Boeroee en maakt daar regelmatig prauwtochten om het eiland. Tot zijn verbazing meldt zich 
opp de redactie evenwel "een keurig geklede dame met modieuze hoed en kokette schoentjes". 
Bebb nodigt Veenstra uit bij haar in Soekaboemi te komen logeren. Tijdens zijn eerste bezoek, 
zoo herinnert Veenstra zich, hebben ze uren en uren met elkaar gepraat. Bebs kinderen gaan uit 
zichzelff  naar bed omdat hun moeder niet naar hen omkijkt.5 Veenstra is niet de enige die Beb 
frequenteertt op het internaat. Eén van Bebs oud-pupillen herinnert zich dat Beb met enige 
regelmatigg meerdere, naar 'SOG-maatstaven' ongebruikelijke, gasten ontvangt, daarbij 
doelendd op schrijvers en intellectuelen.6 

Medioo 1940, om precies te zijn op 16 juli , verschijnt de eerste bijdrage van Beb in 
KritiekKritiek en opbouw. Voor Beb bestaat er een bijzondere aanleiding. Haar literaire voorbeeld 
Hendrikk Marsman is bij een evacuatie over Het Kanaal vanuit Frankrijk naar Engeland 
verdronkenn doordat het schip waarop hij vaart wordt getorpedeerd. Bebs herdenkingsartikel in 
KritiekKritiek en opbouw is in de stijl van Marsman geschreven. Wellicht heeft het overlijden haar 
sterkk aangegrepen of heeft ze zich, als eerbetoon aan de overledene, in haar necrologie willen 
spiegelenn aan haar voorbeeld. In pompeus 'marsmaniaans' taalgebruik merkt Beb op: "Zijn 
eerstee verzen zijn als dierenkreten in een grijze morgenschemering. Ze zijn niet in de eerste 
plaatss mooi, maar gespannen van leven, strak als het gespierde lichaam van de jeugd, geladen 
mett krachten, hijgend van drift en wit van verrukking. Hun rythme slaat een hoek in de 
horizon,, het giert het heelal in en zweept tegen de ontstellende hemelruimte".7 Waarom ze 
Marsmann zo heeft bewonderd, en daarom als een gelijkgestemde geest beschouwd, laat ze 
duidelijkk naar voren komen in de laatste alinea: "Hij was de super-individualist, hij verlangde 
naarr geen andere gemeenschap dan die met andere aristocraten des geestes [ . . . ] . Hij is ten 
onderr gegaan, recht als een recht man op een recht schip. En wij die hem liefhadden leven. 
Hoee lang nog".8 Met het laatste sombere zinnetje geeft Beb ongetwijfeld uitdrukking aan haar 
ongerustheidd over de steeds sterker wordende Japanse dreiging in Zuid-Oost Azië en de 
Indischee archipel. Heel anders dan Bebs artikel is de bespreking van Marsmans leven en werk 

11 Een nadere precisering van de ontmoeting is niet mogelijk. De informatie over deze ontmoeting is ontleend aan 
Bebb Vuijk 'Bij de dood van een vriendin' Nieuwe Rotterdamse courant 2-9-1977 (necrologie over Soewarsih 
Djojopoespito) ) 
**  Beb Vuijk 'Bij de dood van een vriendin' Nieuwe Rotterdamse courant 2-9-1977 
33 Rob Nieuwenhuys 'De emoties achter Beb Vuyk's slagorde' De volkskrant 27-8-1991 (necrologie BebVuijk). 
Nieuwenhuyss noemt september of oktober als globale tijdsaanduiding in zijn necrologie. Hierin is hij abuis. Jan 
Greshofff  komt pas op 17 december 1940 in Nederlands-lndië aan. Beb en Nieuwenhuys noemen beiden wel Jan 
Greshofff  als 'aanleiding' voor hun ontmoeting. 
~~ Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 8-3-1983 
55 Dit bezoek moet geruime tijd later (in 1941) zijn geweest omdat dan de kinderen en Femand weer bij Beb 
wonen,, zie hierna 
66 Telefonisch gesprek auteur mei mevr. Aveüng (Zeist 16-10-2002). Deze oud-pupil van Beb kan zich niet de 
namenn van de gasten herinneren. 
""  Beb Vuijk 'Hendrik Marsman, de dichter' Kritiek en opbouw 16-7-1940 
Mdem m 
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doorr Rob Nieuwenhuys in hetzelfde nummer van Kritiek en opbouw. Ondanks zijn 
bewonderingg voor de dichter is diens bespreking afstandelijk en beschouwend. 

Bebss tweede bijdrage aan Kritiek en opbouw is wezenlijk anders. Weer is er een 
minderr vreugdevolle aanleiding: de dood van Du Perron in bezet Nederland door een aanval 
vann angina pectoris. Het tijdschrift is voor een groot deel gevuld met herdenkingsartikelen 
overr deze schrijver, essayist en polemist. Bebs herinnering aan Du Perron is debet aan een 
vertragingg bij het uitkomen van het nummer van Kritiek en opbouw. Op het voorblad deelt de 
redactiee mee: "Dit nummer verschijnt eenige dagen te laat, doordat de censuur ons parten 
heeftt gespeeld. Zoo had het stuk van Beb Vuyk voor de reis van Soekaboemi naar Bandoeng 
niett minder dan vijf dagen noodig".2 Veel van zijn oude vrienden in de kolonie herdenken 
hemm dit nummer in warme bewoordingen: Soejitno Mangoenkoesmo, Soegondo en Soewarsih 
Djojopeospito,, Koch, Ritman (hoofdredacteur van het Bataviaasch nieuwsblad) en Dirk de 
Vries.. Bebs bijdrage is buitengewoon kort, nauwelijks een halve pagina. Door de eenvoud en 
hett ingetogen karakter echter met grote zeggingskracht. Ze refereert direct in het begin aan 
Donkerss opmerking "Eddy Du Perron is een verschrikkelijke vijand en de trouwste en 
waarachtigstee vriend". Zij memoreert hoeveel steun ze aan hem heeft gehad op Boeroe en ze 
geeftt daarbij ook aan hoe zwaar het verblijf haar daar de laatste jaren is gevallen: 

Wee schreven elkaar. Ik maakte één van de moeilijkste periodes van mijn leven 
door.. Vernederd en verbitterd in een strijd tegen het ambtelijke Indië dreigde ik 
inn mijn felheid en opstand te vereenzamen, door zijn brieven en door zijn 
artikelenn in dit tijdschrift ontkwam ik aan die beperking en voelde mijn opstand 
groterr worden in een collectieve opstandigheid, waardoor ik verlost werd van 
vernederingg en persoonlijke bitterheid.4 

Bebb is na het vernemen van Du Perrons dood, zo vertelt ze, naar Buitenzorg en Batavia 
gegaann om haar verdriet met de andere voormalige vrienden van Du Perron te delen. Blijkbaar 
iss zij in de korte tijd die ze op Java vertoeft, al redelijk 'ingeburgerd' in de kring van 
duu perronnis ten. 

Daarnaa blijf t het zeven maanden stil om Beb in Kritiek en opbouw. Maart 1941 
verschijntt haar eerste 'echte' recensie in het blad.' Beb wordt dan als 'vaste medewerker' op 
hett voorblad van het tijdschrift vermeld, te samen met tien andere, merendeels al eerder 
vermelde,, namen. 

Voorr de Japanse bezetting doet ze nog tweemaal van zich spreken in Kritiek en 
opbouwopbouw in de vorm van ingezonden reacties. Nooit zal ze in dit tijdschrift, ook niet na de 
oorlog,, zoals andere medewerkers als P. de Gruyter, P.J. Koets en I. Veenstra, een artikel met 
eenn algemeen beschouwend politiek-maatschappelijk karakter publiceren. Ook de omvang en 
regelmaatt van productie blijf t aanzienlijk beneden die van genoemden. Na de oorlog verzorgt 
zee de boekenrubriek. Vreest de redactie in casu Koch haar felle toon? Of richt Beb al haar 
energiee op de ongetwijfeld meer geld opleverende artikelen voor het Bataviaasch nieuwsblad, 
waarmeee ze in dezelfde periode begint? Deze artikelen geven wellicht nog meer dan brieven, 
boekenn en verhalen uit die periode inzicht in de persoonlijkheid, literaire opvattingen en 
maatschappelijkee opstelling van de vooroorlogse Beb, reden om er uitvoerig bij te stil te 
staan. . 

Aanvankelijkk vermoedt men in de kolonie dat Du Perron is omgebrachi door de Duitsers. Dit wordt ook 
gesuggereerdd in de herdenkingsartikelen die aan hem gewijd zijn. 
""  Beb Vuijk *Bddy du Perron' Kritiek en opbouw 16-8-1940 
'Idem m 
44 Idem 

Bebb Vuijk 'Twee koloniale auteurs' Kritiek en opbouw 15-3-1941 
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BebsBebs literaire en maatschappelijke opstelling in het Bataviaasch nieuwsblad 

Bebb wordt 'vaste1 medewerker van het Bataviaasch nieuwsblad vanaf augustus 1940. 
Daarvoorr heeft ze ook al van zich doen spreken in deze krant via een ingezonden brief. 
Aanleidingg voor haar reactie is de terugkeer van Du Perron naar het moederland in augustus 
1939,, Bij zijn terugkomst in Nederland geeft de laatste een interview aan Het vaderland, 
waarinn hij opmerkt vanwege het conservatieve en normvervagende geestelijk klimaat in de 
koloniee te zijn vertrokken. Wanneer dit interview in het Bataviaasch nieuwsblad wordt 
overgenomen,, gooit het in de journalistieke wereld olie op het toch al smeulende 
discussievuurr over het vertrek van Du Perron.' In De ochtendpost wordt hij aangevallen door 
J.E.. Jordens jr. (pseudoniem van Veersema), die de vertrokken schrijver verwijt verraad aan 
literairr Nederlands-Indië te plegen.2 Naar zijn oordeel is in de kolonie, zeker voor een 
'Indischee jongen' als Du Perron, veel stof aanwezig om een belangrijke literaire traditie te 
vestigen.. Jordens verwijst daarbij naar de wereldberoemde schrijvers Conrad, Banfield en 
Stevenson,, die in de tropische eenzaamheid hun talent hebben ontplooid. En passant betrekt 
hijj  Beb in zijn aanval door haar als voorbeeld te stellen voor Du Perron. Op het van elk 
cultureell  leven gespeende afgelegen Boeroe probeert zij tenminste haar steentje bij te dragen 
aann een florerend literair leven in Neder lands-Indië. Beb reageert vanuit Boeroe met een 
woedendee open briefin De ochtendpost: het artikel van Jordens is op een 'Vieze en 
insinuerendee manier" geschreven en "zijn gezwam [is] in grote lijnen en in details volkomen 
onjuist".33 Vervolgens ziet zij voor zichzelf, in tegenstelling tot Du Perron, wel een duidelijke 
plaatss in de kolonie: Beb wil meewerken aan een economische en politieke onafhankelijkheid 
vann de kolonie. Met deze opmerking maakt ze haar eerste publieke politieke statement in de 
kolonie,, waarvan er nog vele zullen volgen, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Wellicht 
meegesleeptt door haar emotie voorziet Beb de open brief ook van een theatraal accent. 
Ondankss de zeer moeilijke tijd die ze dan op het eiland doormaakt, schroomt ze niet op te 
merkenn dat "de primitiviteit van een verlaten eiland" essentieel is voor de ontwikkeling van 
haarr schrijverschap. Zij zou het geen driejaar in Batavia en Bandoeng [de woonplaatsen van 
Duu Perron] hebben uitgehouden, want "beter geen cultuur, dan de schijncultuur van het 
culturelee centrum van het land",4 een opmerking die ze vermoedelijk acht maanden later, na 
haarr vertrek van Boeroe, niet gemaakt zou hebben. 

Opp 6 augustus 1940 meldt de redactie van het Bataviaasch nieuwsblad bij Bebs artikel 
'Eenn dichter zonder vrienden; Marsman en de traditie van zijn jeugd' dat "Beb Vuyk, de 
bekendee Indische schrijfster [.., ] bereid is gevonden ons maandelijks een bijdrage voor onze 
letterkundigee rubriek te leveren". De aankondiging dat er maandelijks een bijdrage zal 
wordenn verzorgd blijkt te optimistisch. Na december 1940 verschijnt Bebs literaire rubriek 
niett maandelijks maar incidenteel. Ze is niet de enige literaire medewerker van het 

11 Ziee Snoek 1990, pag. 166-167 
**  J.E. Jordens 'Balaviase nouvelles1 De ochtendpost 17-10-1939 
55 Beb Vuijk LOpen brief aan den auteur van de Bataviase Nouvelles den heer J.E. Jordens Jr' in De ochtendpost 
19-12-1939,, vrijwel gelijktijdig ook opgenomen in het tijdschrift Kritiek en opbouw 16-12-1939/1-1-1940. Uit 
dee ruime periode die ligt tussen het artikel van Jordens en de reactie Van Beb kan worden afgeleid hoe lang de 
postt er nog over doet Boeroe te bereiken. 
55 Idem 
'' Beb Vuijk 'Een dichter zonder vrienden: Marsmanen de traditie van zijn jeugd' Bataviaasch nieuwsblad6-8-
1940 0 
hh In totaal publiceert Beb in de periode aug, 1940-jan, 1942 veertien bijdragen, te weten op: 6-8-1940, 12-8-
1940,, 17-9-1940. 1-11-1940.30-11-1940, 1-12-1940.28-12-1940. 17-6-1941.30-8-1941,11-10-1941. 18-10-
1941,, 8-1-1941, 15-11-1941. 10-1-1942, Opvallend is dat het eerste halfjaar na Bebs aankomst op Java geen 
bijdragenbijdragen van haar verschijnen. Een verklaring hiervoor lijk t moeilijk te vinden. Ook in Kritiek en opbouw 
verschijntt maar één artikel. In D 'Oriënt verschijnen in de periode jan./mrl. 1941 wel drie artikelen. 
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BataviaaschBataviaasch nieuwsblad. Naast haar fungeren onder meer Van de Ven, F.G. Doomdick, maar 
voorall  de eerdergenoemde bekende literator, essayist en dichter J. Greshoff. De bijdragen van 
dee laatste zijn van een duidelijk ander kaliber dan die van Beb en andere recensenten. Hij 
schrijftt de bij zijn eruditie en faam behorende algemeen beschouwende artikelen over 
literatuur.. Bebs recensies beperken zich tot boeken en schrijvers 'sec'. Greshoff is bij de krant 
dee opvolger van Du Perron, maar dat belet Beb niet wat anders te suggeren. In haar tweede 
bijdragee aan de boekenrubriek, waarin Du Perrons overlijden wordt herdacht - Greshoff 
schrijftt dan al enige maanden wekelijks zijn rubriek - merkt zij op: "Toen na Marsman's 
doodd de Hoofdredacteur van dit blad mij verzocht de verzorging van de literaire rubriek op 
mijj  te nemen en nu Perron's taak verder voort te zetten [ . . . ] . En ik, hoewel bewust van het 
verschill  in qualiteit tussen zijn critisch werk en mijn critisch werk, ik had zijn taak verder 
voortt te zetten".' 

Uitt de eerder aangehaalde passage over de gezaghebber in Het hout van Bara is al 
geblekenn dat Beb zichzelf tot de culturele elite rekent. In haar bijdragen aan het Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsbladwordtwordt dit nog een aantal malen bevestigd. Zo merkt ze in haar herdenkingsartikel 
overr Du Perron op: "Zoals wij allen in dit land, cultuurdragers onze taak en onze 
verantwoordelijkheidd verzwaard voelen, nu de besten afvielen en wij door moeten bouwen, 
terwijll  in Europa het huis van onze cultuur bezig is in te storten",2 en in de recensie van 
Greshoffss Rariteiten laat ze zich ontvallen: "Jarenlang in critiek en gedicht, trekt hij te velde 
tegenn alle domheid, opgeblazenheid en geborneerdheid der groote massa. Hij doet dit op 
subliemee wijze". Bij de behandeling van het dichtwerk van Slauerhoff en Marsman 
benadruktt ze hun verzet tegen de burgerlijke levenswijze. Het is duidelijk: Beb voelt zich 
apartt staan van de man in de straat. Ze getuigt er niet alleen van in haar zucht naar 
avonturisme,, maar evenzeer in haar literaire, maatschappelijke en culturele opvattingen. Het 
iss een houding die ze voorlopig niet zal kwijtraken. In de eerste jaren na de oorlog, waarin ze 
bijdragenn met een politiek-maatschappelijke strekking aan linkse dagbladen en tijdschriften 
levert,, vloeien de woorden 'intellectueel' en 'intellectuelen' rijkelijk  uit haar pen. Hoewel 
dezee begrippen passen binnen het gangbare vocabulaire in dit soort artikelen, gebruikt Beb ze 
mett meer dan gebruikelijke, bijna irritante regelmaat. Ze gaat niet zo ver zichzelf als 
intellectueell  te afficheren, maar de goede verstaander behoeft weinig moeite te doen deze niet 
uitgesprokenn gedachte te onderkennen. 

Inn de artikelen in het Bataviaasch nieuwsbladbekent ze zich ook tot haar literaire 
voorbeeldenn in Nederland. In haar op latere leeftijd in Nederland gegeven interviews (niet in 
artikelen),, geeft ze een aantal malen aan dat ze in haar jeugd sterk beïnvloed is door Marsman 
enn in mindere mate door Slauerhoff. Een bevestiging hiervan geven haar literaire kritieken in 
hett Bataviaasch nieuwsblad. In een gezamenlijke bespreking van het dichtwerk van 

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 
11 Beb Vuijk 'Jan Greshoff en het verleden: Een boek van ouderwetschen zonderlingen' Bataviaasch nieuwsblad 
8-11-1941 1 
44 Zo merkt ze onder meer op: "Van Schendel is van enige invloed geweest [ . . . ] . En verder Marsman en 
Slauerhoff.. Het vitalisme van Marsman en het romantische van Slauerhoff vind je terug in mijn werk, hoewel ik 
vreemdd sta tegen zijn [Slauerhoff s] zoeken naar iets wat niet te vinden is. Daar ben ik veel te nuchter voor" 
(Intervieww Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van Soest Sarafaan 1(1, 1985/1986), pag. 3-12). In Marsman 
trektt haar "de levensvreugde en de dood, het geluk en het tijden, alles in één accepterend" (Radio-interview Beb 
Vuijkk BRT 17-1 en 24-1-1985). In één van haar laatste interviews, in 1990, vindt ze het blijkbaar tijd afstand te 
nemenn van haar eerdere uitspraken, in het bijzonder van haar voorkeur voor Slauerhoff: "Ik ben beïnvloed door 
mannen.. Niet door Slauerhoff. dat wordt vaak beweerd, maar dat is klets. Ik ben beïnvloed door Kipling. 
Stevenson,, Conrad" (Interview Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990). 
55 Ook het aantal recensies dat ze wijdt aan het dichtwerk van Marsman is groter dan bij Slauerhoff, Dit behoeft 
niett een aanwijzing te zijn voor haar voorkeur voor deze dichter: door Marsmans overlijden in 1940 en de 
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Slauerhofff  en Marsman poneert ze dat beiden in de jaren twintig gedichten schreven "die tot 
hett beste behoren dat ooit in de Nederlandsche taal is geschreven". Uit de aandacht die ze 
daarnaa afzonderlijk aan de beide dichters besteedt blijkt haar (grotere) voorkeur voor 
Marsman.. Slauerhoff was "geen literator [ . . . ] , een eenzelvig man die geen deel had aan het 
bestaann van mensen. Hij heeft geen school gemaakt".3 Marsman vindt wel navolging omdat 
hijj  het van wanhoop en desillusie doortrokken levensgevoel van de jeugd na de 
verschrikkingenn van de Eerste Wereldoorlog vertolkt. Hij is, evenals Slauerhoff, eenzaam, 
maarr niet zoals de laatste "een gekweld en uitgedreven man". Marsman sluit zich niet op in 
zijnn eenzaamheid. Zijn vitalistische levensdrang wint het van zijn somberheid. Hij hunkert, in 
hett bijzonder in zijn jeugd, naar een, in zijn eigen woorden, "groot, hartstochtelijk en heilig 
bestaan".44 Het algemene gevoelen dat de gedichten van Marsman moeilijk zijn te 
doorgronden,, moeilijk te lezen zijn, is voor Beb geen bezwaar: "De jeugd voelt ze aan". 
Sommigee van zijn gedichten openbaren zich weliswaar langzaam, maar "we leven met ze en 
dee duisternis houdt op hinderlijk te zijn"." 

Err is nog een ander element in Marsmans poëzie dat Beb aantrekt, de angst voor de 
dood.66 Naar haar oordeel heeft vanaf zijn eerste verzen "de toon van den dood zijn gedichten 
donkerr gekleurd, is aangezwollen en heeft in prachtige verzen alle andere tonen overstemd. 
Dee dood achtervolgde hem als een schaduwbeest tot in de holen van den slaap, de dood was 
dee verrader die hem van achteren besprong, die in het donker met een dolkstool op hem 
wachtte".77 De doodsangst wil Marsman tegemoet treden met behoud van waardigheid, dat hij 
verwoordtt met: "Rechtop staan als een recht man op een recht schip". Beb maakt dit credo tot 
hett hare, overigens niet alleen onder invloed van Marsman. In een radio-interview uit 1973 
merktt Beb op dat ook de houding van de Javaan voor haar een voorbeeld is geweest: "De 
Javaann die in alle omstandigheden zijn waardige houding probeert te bewaren". 

Alss welhaast onlosmakelijke consequentie van vitalistische levenshouding zijn bij Beb 
levenn en literatuur één: "Wie het leven niet kent is niet in staat literatuur te beoordelen ofte 
genieten.. Hoe verder we komen met het leven, hoe anders we tegenover onze boeken komen 
tee staan, verwerpend die we waren en hervindend dat wat we in onze onbezonnenheid 

publicatiee van nagelaten poëzie is er 'feitelijk' meer aanleiding aandacht te besteden aan de verzen van 
Marsman. . 
11 Beb Vuijk 'Onze poëzie tusschen 1920 en '30; Hei dichtwerk van Slauerhoff en Marsman' Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad 30-8-1941 
:: Idem 
33 Een aanwijzing voor de populariteit van Marsman onder de jeugd direct na de Eerste Wereldoorlog geeft 
J.. Goedegebuure in zijn dissertatie Op zoek naar een bezield verband over Marsmans werk als hij een krant uit 
19366 citeert: "De verschijning van Marsmans [eerste] dichtbundel [Verzen in 1924] is een datum geweest in de 
Jongg Hollandsche literatuur. Geen jongere zal dezen datum vergeten. Het roode boekje, dikzwart bedrukt, ging 
vann hand tot hand. Iedereen kende het van buiten". Tegelijk relativeert Goedegebuure dit bericht door te wijzen 
opp de gematigde ontvangst van het debuut in de kritiek (Goedegebuure 1981. pag. 130-140). 
AA Marsman via Beb Vuijk 'De laatste verzen van Marsman: De doodsgedachte in "Tempel en Kruis" 
BataviaaschBataviaasch nieuwsblad 1-11-1940 
55 Beb Vuijk 'De laatste verzen van Marsman: De doodsgedachte in "Tempel en Kruis" Bataviaasch nieuwsblad 
1-11-1940 0 

('' Ook Marsmans (jeugd-)vriend Arthur Lehning gaat in zijn in 1960 verschenen studie H, Marsman: De vriend 
vanvan mijn jeugd uitgebreid in op de doodsthematiek in Marsmans poëzie (pag. 112-122 en pag. 116-119). Sterker 
dann Beb constateert Lehning bij Marsman een tweeslachtige houding; verlangen naar en angst voor de dood 
strijdenn bij de dichter om de voorrang. 

Idem m 
**  Radio-interview Beb Vuijk door Willem G. van Maanen VARA 1973 (datum en programma onbekend). 



113 3 

verwierpen".. Ook met deze opvatting staat zij in het denken van haar voorbeeld Marsman, 
zonderr zich overigens expliciet op hem te beroepen." Bebs voorkeur voor het 
(semi)autobiografischee genre mag, gezien het voorgaande, nauwelijks verrassend worden 
genoemd. . 

Haarr in het Bataviaasch nieuwsblad verkondigde standpunt over de koloniale 
literatuurr evenmin. Oktober 1941 herhaalt ze in vrijwel identieke bewoordingen nog eens wat 
zee bij haar lezing in de Rotterdamse Bijenkorf heeft opgemerkt. Wanneer ze ingaat op de vele 
boekenn van ambtenaren en officieren over Nederlands-Indië, vol van heimwee, roddelpraat en 
versluierdee erotiek, merkt ze op; "Niet het boek 'over' Indië is van zoo groot belang, noch 
voorr Indië, noch voor Holland, maar de boeken van Indië. Indonesische kunstenaars, 
Europeanenn en Indonesiërs, schrijvend uit het hart van dit land".3 Wie zijn deze kunstenaars 
diee het kloppend hart van het echte Indië vertolken? In de eerste plaats en vooral Multatuli 
mett zijn Max Havelaar en vervolgens Du Perron met Het land van herkomst. Niet de ethische 
schrijfsterr Augusta de Wit, de eerste Europese auteur die in de koloniën zelf is geboren. 
Opgegroeidd temidden van de Javaanse bevolking en als geen ander, zo merkt Beb op, bekend 
mett de Javaanse sfeer, blijf t deze auteur toch een vreemde omdat ze niet "met eenzelfde lot 
verbondenn is met de bevolking".4 Een auteur waarvoor zij wel waardering heeft, zo blijkt uit 
eenn halfjaar eerder verschenen recensie in Kritiek en opbouw, is Albert Helman. De 
verklaringg is eenvoudig: hij is een kleurling uit de koloniën [Suriname]. Naar Bebs oordeel is 
zijnn boek Zuid-Zuid-West, waarin hij vertelt over zijn jeugdherinneringen, "een van de 
prachtigste,, eenvoudigste en tederste boeken uit onze literatuur".5 In het bijzonder zijn 
beschrijvingenn van landschap en tropische sfeer vindt Beb schitterend. 

Inn de volgende jaren herhaalt ze meerdere malen haar kritiek op Augusta de Wit en 
anderee ethische schrijfsters. Als ze een kleine tien jaar later haar ontmoeting met een andere 
ethischee schrijfster, Marie van Zeggelen, beschrijft, merkt ze in haar introductie op: "Ik heb 
nooitt erg de Indische ethische auteurs kunnen waarderen. Ik heb een afkeer van de dankbare 
verrukkingg over dit land en de mens van dit land".6 In Bebs ogen is er een plausibele 
verklaringg voor Van Zeggelens ethisch schrijven: de schrijfster en haar man willen afstand 
houdenn tot de Europese gemeenschap in de kolonie en kunnen niet deelhebben aan de 
Indonesischee samenleving, een spagaat dat dweperige boeken tot gevolg heeft gehad. Hoe 
anderss is het met Beb gesteld: "Wij in onze kring bleven geen vreemdelingen voor elkaar 
omdatt er nu wel een culturele basis was en een fundament van gelijke idealen. Ik kan over dit 
landd en deze mensen anders schrijven dan de auteurs van dertig jaar geleden omdat ik me met 
hett Indonesische volk verbonden wist in hetzelfde lot",7 

Bebb Vuijk 'Jan Greshoff en het verleden: Een boek van ouderwetschen zonderlingen' Bataviaasch nieuwsblad 
8-11-1941 1 
22 Marsman merkt in een essay 'Over de verhouding van leven en kunst*  uit 1926 onder meer op: "Kunst en leven 
zijnn [. . . ] . ] ongescheiden-onderscheiden één. Leven en kunst van elkander scheiden, zegt Kelk. eindigt met 
beiderr dood1' {Marsman via Goedegebuure 1981, pag. 166), een opvatting die ook wordt aangetroffen bij 
Nietzschee (Goedegebuure 1981, pag. 170). Ook Bebs eerder gememoreerde 'elitisme1 toont overeenkomst met 
dee door Goedegebuure beschreven aristocratische, antidemocratische levensovertuiging van Marsman en diens 
overtuigingg dat de kunstenaar een maatschappelijk leidende functie heeft (zie om pag. 7-8, 39,43, 302-307), 
33 Beb Vuijk 'Boeken "over" en "van" Indië: Het koloniale element in onze letteren' Bataviaasch nieuwsblad 18-
10-1941 1 
44 Idem 

 Beb Vuijk 'Twee koloniale auteurs' Kritiek en opbouw 15-3-1941. In deze recensie laat Beb zich over Augusta 
dee Wit in dezelfde zin uit als in het Bataviaasch nieuwsblad. Ondanks het feit dat ze land en volk goed kent en 
lieff  heeft, zal ze zich nooit met hen "één voelen, verbonden door eenzelfde lot". 
ee Beb Vuijk 'Ontmoeting met het verleden; Verslag van een ontmoeting met het verleden' Oriëntatie (4, 1948), 
pag.. 25-26. 

Idem m 
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Identificeertt Beb zich werkelijk met het lot van de arme, inheemse massa, tot uitdrukking 
komendd in een feitelijke dagelijkse omgang en solidariteit? Er zijn geen aanwijzingen voor. 
Zee getuigt er niet van in haar weinig vleiende woorden aan het adres van de Molukse 
bevolking.. De kring van Kritiek en opbouw, het milieu waarin Beb vertoeft, heeft, zoals 
eerderr opgemerkt, weinig affiniteit met de problematiek van de inheemse massa en leeft er, 
zoalss de hele Europese bovenlaag, geïsoleerd van. Bebs aangestipte neiging tot een 
intellectuelee en elitaire levenshouding is ook moeilijk te rijmen met een daadwerkelijke 
solidariteitt met de inheemse massa. Bebs betrokkenheid bij het lot van de inheemse bevolking 
is,, zoals bij zoveel intellectuelen, afstandelijk en verbaal. In feite heeft alleen de Indonesische 
intelligentsiaa haar belangstelling. Met al haar deels terechte kritiek op de ethische schrijfsters 
hadd ze wellicht toch wat van hen kunnen leren: de poging zich daadwerkelijk in te leven in de 
wereldd van de inheemse bevolking en een echt gemeende betrokkenheid bij hun welzijn. 

AndereAndere tijdschriften en kranten 

Ruimm acht maanden na de aanvang van haar journalistieke werk voor het Bataviaasch 
nieuwsblad,nieuwsblad, gaat Beb bijdragen leveren aan De Indische courant, de krant waaraan ook 
Veenstraa en Walraven zijn verbonden. Wellicht dat de laatste twee haar een opstapje hebben 
bezorgd.. Van mei 1941 tot en met januari 1942 schrijft ze veertien artikelen voor het blad. Ze 
begintt met de al meermalen gememoreerde autobiografische terugblikken op haar jeugd, het 
levenn op Pagilaran en het leven op Boeroe, later nog gevolgd door de sfeertekening 
'Prauwtochten1.. Bij haar publicatiearbeid voor De Indische courant legt Beb wederom 
pragmatismee aan de dag: van de negen beschouwingen over romans, dichtbundels en 
Nederlandsee literatuur verschijnen er zes onder dezelfde of nauwelijks gewijzigde titel in het 
BataviaaschBataviaasch nieuwsblad. 

Bebb publiceert niet alleen in Nederlandstalige kranten en tijdschriften. Ook aan het 
Indonesischee tijdschrift Poedjangga baroe {De Nieuwe Literator) verleent ze medewerking. 
Waarschijnlijkk gebeurt dit door tussenkomst van Soejitno Mangoenkoesomo en Soewarsih 
Djojopoespito,, redactieleden van dit tijdschrift. Als het blad wordt opgericht afficheert het 
zichzelff  als 'een literair, taalkundig en algemeen cultureel tijdschrift'.1 Oprichters zijn Soetan 
Takdirr Alisjabana (de belangrijkste figuur), Armijn Pane en Amir Hanzah. Veel van de 
medewerkerss zijn westers opgeleide intellectuelen, die door hun opleiding aan Kweekscholen 
enn de AMS2 aanvankelijk sterk beïnvloed zijn door de esthetische en individualistische 
beginselenn van de Tachtigers, een literaire beweging uit het einde van de negentiende eeuw, 
mett als voormannen onder meer de dichter Willem Kloos en de schrijver Lodewijk van 
Deijssel.. Het Tart pour F art' karakter van de beweging wordt door de medewerkers van 
PoedjanggaPoedjangga baroe in de loop van de jaren dertig verbonden met het streven zich als 
kunstenaarr in dienst te stellen van de gemeenschap. In het bijzonder moet de kunst bijdragen 
aann de schepping van een Indonesische eenheidscultuur, die moet ontstaan uit een synthese 
vann 'Oost en West'. De beweging is voornamelijk literair geïnspireerd en is in feite apolitiek, 
inn de woorden van Dolk: "Algemeen gesproken geldt dat de Indonesische intellectuelen in het 
tijdschriftt [Poedjangga baroe] culturele ('romantische') nationalisten waren en geen militante 
politiekee nationalisten".3 

'' De informatie in deze alinea is ontleend aan Dolk 1993, pag. 55-60 
:: De AMS (Algemene Middelbare school) is een met de HBS vergelijkbare vorm van middelbaar onderwijs. 
maarr meer toegesneden op de situatie en behoeften van Nederlands-Indië. Het diploma heeft formeel dezelfde 
waardee als dat van de HBS. In de praktijk is het in de kolonie een minder gewaardeerde vorm van middelbaar 
onderwijs,, voornamelijk bezocht dooT het niet-Europese volksdeel. 
'Dolkk 1993, pag. 60 
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Hett belang van Bebs bijdrage aan het blad moet beperkt zijn geweest. Ze is, overigens wel als 
enigee Nederlander, in de periode januari 1941-februari 1942 één van de drieëntwintig tot 
dertigg redactieleden. In weerwil van wat ze zelfheeft gesuggereerd, schrijft ze, een maand 
voordatt ze lid van de redactie wordt, maar één artikel in het tijdschrift, een eerder in 
Nederlandd gepubliceerd niemendalletje over de perkeniers op Banda.' Haar opmerking: "Ik 
hebb erin gepubliceerd in het Nederlands, zo ver ging de tolerantie van deze nationalisten", is 
daaromm wat overtrokken." 

Waarvann ze, waarschijnlijk tot haar teleurstelling, geen redactielid wordt, is het in 
novemberr 1940 voor het eerst verschenen algemeen-culturele tijdschrift De fakkel. Op het 
eerstee gezicht heeft ze dat ook niet gewild als tenminste wordt afgegaan op haar hatelijke 
kwalificatiess van dit blad in het Baiaviaasch nieuwsblad? Kort na de verschijning van het 
eerstee nummer van De fakkel zet Beb in het Baiaviaasch nieuwsblad fe aanval in op het 
tijdschrift.. Naar haar oordeel is het onjuist dat hel blad zich afficheert als de opvolger van De 
gids,gids, dat in Nederland vanwege de Duitse bezetting is verboden. Evenals dit blad wil De 
fakkelfakkel "het Nederlandse cultuur- en geestesleven in de beste Nederlandse traditie" uitdragen.4 

Welnu,, dat kan volgens Beb simpelweg niet omdat de Nederlander in de kolonie geen (echte) 
Nederlanderr meer is: "In Nederland was hij Nederlander, een gelijke tusschen gelijken, in 
Indiëë [. .. ] een eerste rangs mensch, een meerdere tusschen minderen en daardoor wordt hij 
onderhevigg aan een bederf van den geest, waartegen slechts de allersterksten bestand zijn".5 

Aann deze al eerder in Het laatste huis van de wereld verwoorde opvatting voegt ze nog een 
anderr argument toe; "De sfeer van het Oostersch milieu [werkt] in op de Europesche 
samenlevingg [ . . . ]  Door dit land stroomen geen Hollandsche rivieren, maar Indische kalis".6 

Vervolgenss behandelt ze de artikelen in het eerste nummer van De fakkel. Het artikel 
vann Soejitno Mangoenkoesomo en dat van de jonge hoogleraar rechten W.F. Wertheim7 

springenn er in Bebs ogen duidelijk boven uit. De overige bijdragen zijn, behoudens die van 
L.F.. Jansen, beneden peil. Waarom blijf t het geheel onder de maat? Omdat de redactie niet, 
zoalss in Nederland, wordt "gedragen door een stroom of beweging", maar een kunstmatig 
samenraapsell  is van hoge ambtelijke vertegenwoordigers uit alle geledingen van de 
Nederlands-Indischee samenleving; een Chinees, een Indonesiër, een katholiek etc. Het 
tijdschriftt is het product van de zo kenmerkende ambtelijke aanpak in de kolonie, waar "een 
ambtenaarr meer is dan een mensch".M In Nederlands-Indië kan, zo stelt Beb, geen activiteit 
wordenn ondernomen zonder een feestcommissie van ambtenaren. Het is duidelijk, ze 
ventileertt weer eens haar inmiddels bekende aversie tegen de ambtenarij, Beb vermoedt dat de 

11 Het betreft het in 1937 in Kristal, letterkundig jaarboek verschenen artikeltje 'Banda', in Poedjangga baroe 8 
(1940)) pag. 121-122 gepubliceerd als 'Kleine geschiedenis van Banda1. Alleen de twee laatste slotzinnen ervan 
zijnn veranderd, vermoedelijk met het oog op het Indonesische lezerspubliek. 
:: Interview Beb Vuijk door Joop van den Berg De Engelbewaarder 7 (25, 1982), pag. 65-73. Een aardige, 
overigenss niet relevante bijkomstigheid is dat een vriendin van Beb, de beeldhouwster Anne Brandts Buys, wel 
eenn echt artikel, eigenlijk een ingezonden stuk over 'aantijgingen' tegen haar man in een eerder nummer, in 
PoedjanggaPoedjangga Baroe heeft geschreven. 
11 Veenstra, ook medewerker van Kritiek en opbouw, suggereert zelfs dat Beb en hij na de Duitse inval in 
Nederlandd zelf ook plannen hebben voor een onafhankelijk literair tijdschrift (Voorwoord van Veenstra bij de 
aann hem gerichte brieven van Willem Walraven in Walraven 1992, pag. 634) 
""  Beb Vuijk 'De twaalf van de Fakkel: Een triomf van de Indische ambtenarij' Baiaviaasch nieuwsblad'30-11-
1940 0 
55 Idem 
"Idem m 

Wertheimm is voor de Japanse bezetting hoogleraar aan de Rechtshogeschool in Batavia. Na zijn terugkomst in 
Nederlandd in februari 1946 wordt hij in 1947 benoemd tot hoogleraar sociologie aan de Universiteit van 
Amsterdam.. Nadien ontwikkelt hij zich als een spraakmakend woordvoerder van radicaal-linkse ideeën over de 
ontwikkelingg van de Derde Wereld. 
**  Beb Vuijk 'De twaalf van de Fakkel: Een triomf van de Indische ambtenarij' Bataviaasch nieuwsblad WA I-
1940 0 
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hogee ambtenaren nodig zijn om het blad het nodige aanzien, en daarmee de nodige abonnees, 
tee bezorgen. Aan het slot van het artikel neemt ze wel wat gas terug. De redactie behoeft naar 
haarr oordeel niet bepalend te zijn voor de kwaliteit van het blad, omdat er altijd wel een paar 
"bravee kleine krullenjongens [zijn] die met jeugdig enthousiasme" het feitelijke werk willen 
doenn in het "kleffe deeg van de ambtenarij'1. Ze moeten daartoe dan wel de gelegenheid 
krijgen,, maarBeb betwijfelt of dat zal gebeuren.' 

Zijnn Bebs bezwaren tegen het nieuwe tijdschrift alleen van inhoudelijke aard of speelt 
ookk nog iets anders mee? Alle redactieleden zijn arrivés in de Nederland-Indische 
samenleving,, die op de koloniale sociale ladder een trapje hoger staan dan Beb en haar 
medestanderss van Kritiek en opbouw. Zit achter Bebs kwalificaties ook niet een beetje 'kinne 
sinne'' over het feit dat zij mede vanwege hun sociale positie niet als redactielid zijn 
uitverkoren? ? 

Twintigg jaar later zal Beb haar belangrijkste bezwaar tegen het tijdschrift nogmaals, én 
scherper,, formuleren. De fakkel heeft zich in de allereerste plaats gericht "tot hen, die 
ongeachtt ras en landaard aan het westerse cultuur en geestesleven IN ZIJN NEDERLANDSE 
VORMM deel hadden".2 Ze maakt bij dezelfde gelegenheid een goede inschatting van de reden 
waaromm ze niet is uitgenodigd voor de redactie: "Ik mocht er niet in, ik was te wild".3 

LyrischeLyrische verhalen over en van de Molukken 

Inn veel van haar journalistieke werk komt Beb naar voren als een kritische, hard oordelende, 
somss zelfs een beetje zure vrouw. Er is echter ook een andere Beb, een vrouw die in haar 
literairee werk warm en lyrisch de natuur, de zee en het leven van de Molukken bezingt. Een 
mooii  voorbeeld hiervan is te vinden in haar beschrijving van een, met Femand, zoontjes en 
personeell  in een achtmeter lange vlerkprauw gemaakte, tocht naar het zuidoostelijk van 
Boeroee gelegen eiland Ambelau, opgenomen in Het laatste huis van de wereld.4 Beb en 
Femandd zeilen naar dit eiland om er werkvolk te werven voor de houtkap op Bara, in welk 
zwaarr werk de Boeroenezen geen zin hebben. Bebs verslag van de tocht is exemplarisch voor 
waarr haar literaire kwaliteit ligt, het evoceren van sferen. Direct na het vertrek om drie uur 's 
nachtss uit de baai van Namlea dommelt Beb in. Haar ontwaken daarna beschrijft ze als volgt: 

11 Bebs artikel roept een lezersreactie op van mevr. M. Jauw-Metz, die later enige bijdragen aan De fakkel zal 
leveren.. Laatstgenoemde verwijt Beb in het Baiaviaasch nieuwsblad van 17-12-1940. behalve het geen oog 
hebbenn voor de specifieke {literaire) situatie in de kolonie, weinig consequent te zijn door wel een bijdrage [het 
hiernaa te behandelen verhaal 'Journaal van een prauwreis] te leveren aan het eerste nummer van De fakkel, 
terwijll  ze kon weten wat het blad zou inhouden omdat ze de redactieleden kent. Beb repliceert hierop in dezelfde 
krantt dat zij weliswaar de redactieleden kent, maar niet hun kwaliteit. Ze kon niet vermoeden dat het tijdschrift 
zoo ver beneden haar verwachtingen zou blijven. In een latere editie van het Baiaviaasch nieuwsblad, die van 4-1-
1941,, krijgt Beb een adhesiebetuiging van een bekende uit de kring van Kritiek en opbouw, de historicus Job van 
Leur.. Bij dat laatste blad bevinden zich nog andere medestanders. Veenstra noemt de redactie: "Deze twaalf 
opperbevelhebberss van de culturele compagnie, zorgvuldig geselecteerd naar ras, geloof en stand" (Veenstra 
1947,, pag. 59). Walraven merkt op zijn kenmerkende manier op: "Je voelt de ijzige stijfheid van al die mensen 
uitgaann [ . . . ] . Liever zou ik hun schrijven: loop naar de bliksem, althans het merendeel van hun" (Brief Willem 
Walravenn aan J.H.W. Veenstra (Blimbing 18-3-1941) in Walraven 1992, pag. 647). Voor uitgebreide informaiie 
overr de achtergrond van de totstandkoming van redactie en tijdschrift zij verwezen naar Dolk 1993, pag. 78-84. 
""  Beb Vuijk 'De Duperronnisten, een merkwaardige fase uit de literatuur van Nederland en Indonesië' 
RekenschapRekenschap mrt. 1959, pag. 11 
11 Interview Beb Vuijk door Hans van Straten Het vrije volk 29-1-1959 
JJ Een paar maanden later publiceert Beb de beschrijving van deze tocht ook in Maandblad voor de huisvrouw 
vanvan Indië. Beb geeft in de 'Brief van een huisvrouw op een buitenpost' de reden aan. niet vermeld in Het laatste 
huishuis van de wereld, waarom ze Femand gezelschap houdt: "Omdat gedurende de maanden dat mijn man op Bara 
kaptee en nauwelijks drie a vier dagen op Namlea doorbracht het leven voor mij heel zwaar is geweest, en heel 
eenzaamm f . . , . , ]" (Beb Vuijk 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van 
IndiéjumIndiéjum 1939, pag. 333-335) 
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Alss ik voorgoed wakker word, loopt het water met een helder geluid achter ons 
weg.. De landwind zet door, we varen Kajeli ver voorbij, dicht onder de oever 
vann Tandjong Waat. Mijn man zit aan het primitieve stuur, twee grote pagaaien 
linkss en rechts van de boeg. Oom Heintje staat bij de fok, twee Binongko's 
houdenn op de uitleggers de prauw in evenwicht en Filuppus, onze Alfoerse 
jongen,, hurkt bij het vuur voor de morgenkofïïe. [ . . . ] . Boven de Molukse Zee 
hangtt een lichte morgennevel. De steile heuvels zijn aan de voet zwaar bebost, 
maarr naar boven toe wordt het hout dunner en blinkt een alang-alang-veld zo 
groenn en liefelijk als een bergweide in de Alpen. De kinderen zijn wakker 
gewordenn en pellen elk een ketoepat [gestoomde rijst in een vlechtwerk van 
klapperbladeren]]  los. De wind wast de slaap uit onze ogen, we drinken warme 
koffiee en eten ketoepat met een sambal van gestampte vis. Het leven is een 
verrukkendd avontuur. 

Ongebruikelijkk aan Bebs reisverslag is dat ze de reis van een sociale eenheid, het gezin De 
Willigenn met hun personeel, beschrijft. Het feit dat het doen en laten van ieder lid van het 
reisgezelschapp in het verhaal wordt betrokken, leidt ertoe dat voortdurend verschillende 
perspectievenn aan de reis worden gevoegd. Dit voorkomt bijna onmerkbaar een te langdurige 
aandachtt voor landschap en omgeving, met het gevaar dat een verveling in het verhaal sluipt. 

Eenn ander voorbeeld van Bebs kwaliteit om met korte zinnen en eenvoudige taal de 
Moluksee sfeer op te roepen, is de volgende passage over de aankomst bij het eiland Ambelau: 

Eerstt als wij reeds vlak onder de kust van Ambelau zijn gekomen, bollen de 
zeilenn opnieuw uit. Het wildhout groeit hier van de vloedlijn tot de 
bergkammen.. We liggen languit op de bultzakken in de roef; vermoeid van de 
langzamee uren op de fonkelende zee, genezen onze ogen in het groen van dit 
land.. Het is vloed, bomen buigen zich diep over het water, tijgerorchideeën 
hangenn in lange bloesemtakken naar beneden en het geurt er naar kenanga. Op 
eenn kleine kaap in zee ligt een witte missigit [moskee], de dakspits met zink 
bekleed,, tussen rode en gele struiken. Brede treden stijgen uit het water 
omhoog,, terzijde afgesloten door een wit stenen muurtje. We landen vlak voor 
dee trap als aan een havenhoofd. Een koleh-koleh [een prauw zonder vlerk] 
haaltt ons af en wij lopen de weg omhoog naar de kampong. Vruchtbomen, 
nangka'ss [vruchtboom (jack fruit)], mangga's [mangoboom] en grote bladeren 
vann de soekoen [broodboom] leggen hun brede schaduw over deze weg. 
Dwergklapperss reiken nauwelijks hoger dan het dak van de huizen, rode en 
gelee struiken groeien vlak langs het witgekalkte karang [koraal] muurtje, dat de 
ervenn scheidt van de weg." 

Tijdenss het bezoek aan Ambelau heeft Beb ook oog voor het sociale aspect. Vanwege een 
vestigingsverbodd voor Chinezen ontbreekt een Chinese toko op het eiland, een zeldzaam 
verschijnsell  in de Molukse en Indonesische archipel. Bebs verklaring is simpel: Chinezen 
halenn het geld weg. Ze constateert wel een andere misstand. Op Ambelau wordt zonder 
vergunningg maar lukraak ijzerhout gekapt door vrijbuiters van het eiland Ambon. Het feit dat 
anderenn hun eigen recht halen, doet Beb verzuchten: "Het is dit soort onrecht dat harten 
verbittertt en de levens eenzaam maakt - van een eenzaamheid groter dan die van bossen en 

BebBeb Vuijk Hel laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981. pag. 233-234 
(Hornn nan 111 22 Idem, pag. 237 
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waterr - van alle mensen die een eerlijke handel drijven en de grond bebouwen op de duizend 
eilandenn van dit eiland".1 

Achtt maanden na het verschijnen van Het laatste huis van de wereld beschrijft Beb in 
'Journaall  van een prauwreis' een andere zeiltocht. Ze publiceert het verhaal in D 'Oriënt, een 
bijj  een groot publiek in Nederlands-Indiè' populair gezinsblad.2 De belangrijkste overweging 
omm artikelen voor D 'Oriënt te schrijven is vermoedelijk van financiële aard geweest. Wat een 
'serieus'' blad evenwel niet biedt, is wel mogelijk bij dit tijdschrift: verluchtiging met fraaie 
foto'ss en een tekening van een sierlijke kleine Molukse prauw door de tekst. 

Inn 'Journaal van een prauwreis' verslaat Beb een reis in een, van een Arabische 
handelaarr gehuurde, grote prauw naar Bara, waar de voor Fernand werkzame houtkappers van 
voedsell  en andere levensbenodigheden moeten worden voorzien. Het verhaal heeft hetzelfde 
stramienn als de eerder behandelde tocht naar Ambelau: de beschrijving van de prauw, van de 
vaartochtt zelf, waarbij de boot, evenals tijdens de reis naar Ambelau, terechtkomt in hevig 
noodweerr en van bezoeken aan afgelegen kampongs op de kust. 

Bebb beperkt zich in het verhaal niet tot een weergave van de reis. De lezer wordt ook 
geconfronteerdd met sombere ontwikkelingen in de actualiteit. Na een bezoek aan een Chinese 
tokohouderr merkt ze op: "Italië heeft Albanië bezet. Duitsland taalt bij de Poolse grenzen. 
Engelandd en Frankrijk groeperen hun bondgenoten. In Namlea luisteren wij elke avond bij de 
gezaghebberr naar de radiotijdingen, nu gaan wij voor een week naar de veilige gebieden, waar 
zeldenn een slechte tijding doordringt. In een week kan Europa verwoest zijn, denken wij". 3 

Ookk de weinig hoopvolle positie van de De Willigens komt aan de orde. In een volgende 
pleisterplaatss op de tocht naar Bara, wederom een toko, nu van een oude Arabische vriend van 
Fernandss vader, horen Beb en Fernand van de eigenaar verhalen over Femands voorgangers 
inn de houtkap op Bara en andere economische ondernemingen op het eiland: ze zijn vrijwel 
allemaall  mislukt. Opvallend is dat Beb, in tegenstelling tot het laatste hoofdstuk in Het laatste 
huishuis van de wereld, in deze passages niet het aanstaande einde van de De Willigens laat 
doorschemeren.. Gaat het Beb en Fernand tijdelijk wat beter of acht ze D 'Oriënt een minder 
geschiktt platform om de lezer van de werkelijke situatie op de hoogte te stellen? 

Hoezeerr Beb het varen over de Molukse zee in haar hart heeft gesloten, blijkt uit haar 
artikell  'Prauwtochten' voor De Indische courant. Daarin beschrijft ze in meer algemene 
termenn de charme van een prauwtocht, waarover ze een in eerder artikel in dezelfde krant 
opmerktt dat het voor haar, naast een verblijf in de pondok op Batoeboi, één van twee 
manierenn is om vakantie te vieren op Boeroe.4 In dit verhaal laat Beb doorschemeren dal ze is 
beïnvloedd door Joseph Conrad: 

Wijj  kwamen op plaatsen waar nooit een Europesche vrouw geweest was en 
waarr ook maar zelden een man komt. Wij dronken kelappa moeda üo nëe 

11 Beb Vuijk Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk 1981, pag. 235 
:: In de Verantwoording van Beb Vuijk Verzameld werk 1981, pag. 521 wordt april 1940 als globale 
verschijningsdatumm genoemd met de vermelding dal een nadere tijdsaanduiding op grond van de bestaande 
Nederlandsee bronnen niet (meer) mogelijk is. In de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, 
waarinn vrijwel alle jaargangen van D 'Oriënt aanwezig zijn, is de precieze verschijningsdatum getraceerd: 9 
decemberr 1939. D 'Oriënt doet een beetje denken aan de Panorama uit de jaren zestig. Het wil de lezer primair 
onderhouden.. Zo er kosi van enig kaliber in staat, wordt dit luchtig gepresenteerd. Door de jaren heen, het 
verschijntt tot het uitbreken van de oorlog, heeft het een vrijwel ongewijzigd stramien: een politiek getint 
hoofdartikel,, artikelen over exotische streken (veelal in de archipel zelf, maar ook daarbuiten), technische 
hoogstandjess (nieuwe ontwikkelingen in de vliegtuig- en auto-industrie), pittoreske steden en dorpen in 
Nederland,, een rubriek uit het 'SoeTabajase', koken, mode, kaartspelen etc. 
11 Beb Vuijk 'Journaal van een prauwreis' in Verzameld werk 1981, pag, 251. Uil dil citaat blijkt dat het verhaal 
naa april 1939 is geschreven daar Italië op 7 april 1939 Albanië binnenvalt. Tevens geeft de zinsnede aan dal de 
Dee Willigens met de gezaghebber een redelijke relatie onderhouden omdat ze bij hem naar de radio luisteren. 

Ziee het hoofdstuk 'Ups en downs in de kajoe-poetih' 
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klapper]]  bij de oude kamponghoofden [ . . . ] . Wij beleefden Conrad, zijn 
verhalenn over menschen in de armelijk berookte hutten, hun lange aarzelende 
gesprekken,, de rookendc vuurtjes in de nacht tusschen de bosschen en het 
water.' ' 

Niett alleen Conrads beschrijving van tropische sferen is terug te vinden in Bebs werk, maar 
ookk diens hoofdthema in zijn romans en verhalen die zich afspelen in de tropen: het stuklopen 
vann de blanke op de hem omringende, bijna almachtige, vreemde omgeving.2 Nog sterker dan 
inn het 'Journaal van een prauwreis', waarin zij verteld over de mislukkingen van Femands 
voorgangers,, roept Beb de overrompelende lethargie van het levensritme in de tropen op in 
haarr laatste literaire werk van voor de Tweede Wereldoorlog, het verhaal 'Way Baroe in de 
Molukken'.. Vreemd genoeg publiceert zij deze novelle in het eerste nummer van De fakkel, 
hett tijdschrift waarop ze een paar weken daarna, zoals hiervoor aangegeven, frontaal de 
aanvall  zal openen.3 'Way Baroe op de Molukken', door Rob Nieuwenhuys in 1948 als haar 
bestee novelle tot dan toe beschouwd,4 is, zoals Beb zelfheeft opgemerkt, haar enige literaire 
werkk waarin haar eigen persoon niet, direct of indirect, voorkomt.5 Ze heeft het thema 
ontleendd aan het verhaal van een KPM-kapitein over een zonderlinge geleerde, die in de 
afzonderingg van een afgelegen Moluks eiland zijn 'wetenschappelijk1 werk doet. Dit gegeven 
iss echter slechts in afgeleide zin terug te vinden in het verhaal. 

Dee hoofdpersoon in Bebs verhaal is Onno Bouvier, in zijn jeugd een traag, zwijgzaam 
kindd en een zeer matige leerling. De typering van Onno doet sterk denken aan die van Ab 
Daalderss in Duizend eilanden. Ook de beschrijving van plaatsjes waarin beiden opgroeien, 
komtt sterk overeen. In weerwil van haar eigen bewering lijken toch een aantal 
autobiografischee elementen in het verhaal te zijn geslopen: voor het havenstadje heeft Bebs 
geboortestadd Delfshaven model gestaan en slechte schoolprestaties zijn Beb ook niet vreemd. 
Naa het overlijden van zijn vader besluit Onno naar de Molukken te vertrekken om employé op 
eenn klapperonderneming te worden. Bij het lezen van de betreffende vacature raakt de 
passievee jongen op slag bevlogen door het aanstaande avontuur. Hij treedt in dienst bij 
Lanspijcker,, het hoofd van een oude, rijke Molukse familie. Aangekomen op Ambon logeert 
hijj  een paar dagen bij hem voordat hij de overtocht naar Way Baroe op de zuidkust van Seram 
maakt.. Onno mag zijn oudste en meest ontwikkelde pleegdochter Ina als concubine 
meenemenn naar de klapperplantage. Op de boot vertelt de oude heer hem over Roel, die op de 

Bebb Vuijk 'Prauwtochten' De Indische courant 11-10-1941, Deze passage zal ze later in vrijwel dezelfde 
bewoordingenn opnemen in Het hout van Bara. 
22 Tot op zekere hoogte bestaat er ook overeenkomst in de oorsprong van het werk van Conrad en Beb Vuijk: 
beidenn ontlenen veel aan de eigen ervaring en non-fictie, zij het dat dit minder overheersend is bij Conrad. 
Sherryy die een analyse heeft gemaakt van Conrads boeken die zich in de 'Oost' afspelen, komt tot de conclusie: 
"Thee sources of Conrad 's Eastern novels ara fourfold - hearsay, observation, personal experience and reading" 
(Sherryy 1966, pag. 7). Veel meer dan Beb Vuijk manipuleert Conrad de werkelijkheid: weliswaar gaat hij uil van 
feitelijkee personen en gebeurtenissen, maar daaromheen weeft hij een fictief, sterk romantisch ingekleurd 
verhaal.. Sherry merkt bijvoorbeeld op; "Conrad's method of building up an adequate background for a character 
iss to take a passage from one work, aline from another, a hint from yet another" (Sherry 1966,pag. 166). Eén 
vann Conrads biografen. Jeffrey Meyers, merkt tan aanzien van dit aspect op: Conrad needed a factual basis to 
inspiree his fiction [ . . . ] . His imiginative and exact rendering of authentic memories were based on reading as 
welll  as on his actual experience" (Meyers 1991, pag. 169). Wordt bij het voorgaande ook de schrijfstijl en het 
taalgebruikk betrokken, dan moet geconstateerd worden dal de verschillen tussen Conrad (breedvoerig) en Beb 
Vuijkk (bondig) groter zijn dan de overeenkomsten. 
11 Beb vraagt in juni 1940 al in een brief aan collega-medewerker Koets van Kritiek en opbouw wanneer hel 
eerstee nummer van het 'nieuwe tijdschrift' verschijnt en of haar verhaal hierin geplaatst kan worden (Brief Beb 
Vuijkk aan P.J. Koets (Soekaboemi 15-6-1940». Later zal het verhaal in een speciaal 'Indonesië-nummer' 
nogmaalss in De fakkel verschijnen. 
JJ R. Nieuwenhuys 'Nederlandse romanliteratuur in Indonesië sinds 1930' De nieuwe stem 3 (1948) pag. 172-187 

Ziee het hoofdstuk 'Verbeelding, literaire impressies en feiten over het leven op een theeplantage' 
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klapperondememingg allerlei uitvindingen uitprobeert. Door de sleur van het eenzame 
plantagelevenn vervalt Onno op de klapperonderneming al vrij spoedig weer in zijn oude 
passiviteit.. De traagheid van het tropische leven neemt bezit van hem: "Gelatenheid, berusting 
zonderr strijd en een chronische ondermijning van wil en geweten, maakten het leven draaglijk 
voorr iemand, die een meisje van deze eilanden tot vrouw had genomen en vreemdelingen tol 
kindd kreeg".' Hij keert terug naar de opwinding van zijn jeugd: het lezen van boeken. De 
KPM-boott brengt de bestellingen: "Hij koos ze naar het gewicht, prikkelromans in 
tijdschriftvorm,, Lord Lister en Buffalo Bill , detective stories, maar ook de verouderde 
romantiek,, Hugo, Dumas en Eugène Sue. [ . . . ] . Hij las om het verhaal, gevechten, moorden, 
spookverschijningen,, het schokkende avontuur".2 Naar de nabijgelegen kampong gaat hij 
nooit.. Elk jaar krijgt hij een kind bij Ina. Roel werkt gestaag aan zijn bij voorbaat tot 
mislukkingg gedoemde experimenten, totdat hij omkomt bij het vissen met dynamiet. Kort 
daarnaa zakken op de wereldmarkt de klapperprijzen, met als gevolg dat de onderneming door 
Lanspijckerr op een laag pitje wordt gezet. Plotseling krijgt Onno een groot bedrag uit 
Nederland,, waarmee hij, niettegenstaande de weinig florissante vooruitzichten, de 
klapperondernemingg van Lanspijcker overneemt. Een fraaie alinea, de laatste in het verhaal, 
volgt: : 

Inaa zorgde voor zijn kleren, voor zijn eten, voor alle behoeften van zijn 
lichaam,, zonder ooit in enig ding aandacht voor zichzelf te vragen. Zijn 
kinderenn tuimelden om hem heen, leerden lopen, werden groot en moesten op 
Ambonn de school bezoeken. Hij miste ze nimmer. Hij was nimmer ongelukkig, 
bijzonderr gelukkig evenmin. Aan de stormen en stilten van het leven was hij 
voorgoedd ontkomen in deze laatste baai. 's Middags lag hij op zijn stoel en 
hoordee als een onweer de branding slaan tegen de riffen en las. Dit lezen werd 
steedss meer een parasitaire vorm van leven, alleen op deze wijze had hij deel 
aann het bestaan van mensen. Zoals anderen op alcohol of opium, leefde 
Bouvierr op de stimulans van zijn boeken. Er zijn vele halve en hele gekken in 
dee Molukken, verward door de macht van eenzaamheid en de verschrikkelijke 
eenvormigheidd van hun dagen. Maar Bouvier, wegvluchtend uit het land der 
levenden,, vond hier een vrijplaats, onfeilbaar geleid naar het veilige huis en de 
blauwee baai der dromen, waaruit men nooit behoeft weer te keren." 

Hett is een passage die qua sfeertekening niet onderdoet voor het beste in Conrads werk over 
dee Indische archipel. Jammer is dat Onno's leven op de klapperonderneming zo 
gecomprimeerdd wordt. Beb is in haar streven naar beknoptheid, waarschijnlijk bedoeld om de 
zeggingskrachtt van het verhaal te versterken, te ver doorgeschoten. Het verhaal is eigenlijk te 
onuitgewerktt en daarmee onaf. Zeker in een verhaal waar de sfeertekening een zo 
allesbepalendd gegeven is, hadden meer aspecten zich geleend tot een nadere uitbeelding. Een 
anderee onvolkomenheid in het verhaal is de figuur van Roel. Zijn optreden in het verhaal blijf t 
onduidelijk.. Hij is een beetje franje. Sterker, zijn optreden is eigenlijk functieloos. 

HetHet conflict met Walraven 

Nadatt Nederland in mei 1940 door Duitsland is bezet, besluiten Beb en Femand de 
werkzaamhedenn op de kajoe-poetihonderneming grotendeels stil te leggen4 Omdat de leidster 

11 Beb Vuijk 'Way Baroe inde Molukken" in Verzameld werk 1981, pag. 259 
22 Idem 
'' Idem. pag. 269 
44 Ten Dam 1997, pag. 242 
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diee door Beb wordt vervangen, niet uit het bezette Nederland kan terugkeren, blijf t ze bij de 
SOG.. Vermoedelijk komt Fernand begin januari 1941 met de kinderen naar Java. Ook hij 
wordtt door Willem Walraven in de haven van Soerabaja afgehaald. Na de kennismaking 
spreektt deze zijn verwondering uit over de relatie tussen Beb en Fernand: 

Dee Willigen is een typische Ambonnees, flinke vent lichamelijk, krachtig en 
sterk,, goed verstand, maar toch geen man voor deze eigenaardige Beb, met wie 
jee alleen vrede kunt houden als je die fameuze liefde van Paulus toepast [ . . . ] , 
diee liefde, die alles verdraagt en alles vergeeft, alleen omdat je daar in dat 
opstandigee hoofd toch die zoo vaak helaas onvindbare vonk weet te gloren, die 
hett 'genie' moet voorstellen.1 

Uitt deze brief van Walraven kan tevens worden opgemaakt dat Beb naar haar schoonmoeder 
inn Batavia reist, om daar op Fernand te wachten. Volgens Walraven heeft ze in de hoofdstad 
""mett iedereen ruzie, die zich maar verbeeldt iets van 'de letteren' te weten".2 Maar hij neemt 
hett wel voor haar op: "maar als zij daar werkelijk iets van wisten of ervoor voelden, zouden 
zijj  wel wat meer van haar verdragen. Je krijgt het gemakkelijk met haar aan de stok, maar zij 
blijf tt niet boos [ . . . ] . Ze is in vele opzichten een beste".3 

Alss Fernand op Java is gearriveerd, rijst de vraag welk werk hij moet gaan doen. Beb 
probeertt een aantal malen (gebruik makend van haar bekende naam?) voor Fernand een baan 
tee vinden in de landbouwcultures.4 Dat heeft vooralsnog geen resultaat. Ongeveer een half 
jaarr na zijn aankomst, omstreeks juni 1941, is er toch succes. Fernand wordt Bebs collega, 
groepsleiderr op de SOG, maar dan in het jongenshuis.5 Omdat Fernand maar geen werk vindt, 
gaatt Beb zelf, met inschakeling van de haar bekende Koets, op zoek naar een functie bij de 
overheid,, waarmee ze meer kan verdienen dan bij de SOG. Nadat Fernand groepsleider is 
geworden,, ziet Beb, zo schrijft ze aan Koets, af van haar voornemen overheidsdienaar te 
worden.. Ze verschaft de laatste in haar brief ook een blik in de huiselijke verhoudingen van de 
Dee Willigens. Beb merkt op dat ze weliswaar nooit openlijk met Fernand heeft gepraat over 
haarr plan bij de overheid te gaan werken, maar ze kan merken dat het hem "verdemoedigde 
datt ik kostwinstcr van het gezin zou worden".6 De nu ontstane situatie lost volgens Beb alle 
problemenn op: "Hij zorgt voor de nuttige en ik voor de aangename zaken van ons leven".7 

Mett de aangename zaken doelt Beb ongetwijfeld op haar literaire activiteiten. 
Eenn andere prettige bijkomstigheid van Femands nieuwe baan is dat het echtpaar door de 
SOGG een mooie woning in Soekaboemi krijgt aangeboden, gelegen aan de weg naar Bogor, 
mett een fraai uitzicht op de heuvels en bergen. Het huis krijgt de naam 'Huize Sonja'. Een 
kleinee dertig jaar later wordt deze naam de titel van één van de twee verhalen in Bebs laatste 
literairee verhalenbundel De eigen -wereld en die andere. Behoudens wat Beb erover vertelt in 
ditt verhaal, is niet veel bekend over het leven van Beb en Fernand in dit huis. Naast haar werk 
opp de SOG, zal Beb geschreven hebben aan artikelen voor D 'Oriënt* en de aanzet voor Het 

'' Brief Willem Walraven aan J.H. W. Veenstra (Blimbing 21-1-1941) in Walraven 1992, pag. 639 
**  Idem 

Idem m 
'Tenn Dam 1997, pag. 247 
**  Brief Beb VuijkaanP.J. Koets (Soekaboemi 9-6-1941). Beb vermeldt in de brief overigens niet welke baan 
Fernandd heeft gevonden. Dil kan worden afgeleid uit Bakker 1999, pag. 97; op de2e pagina wordt Fernand 
vermeldd in een personeelsoverzicht van het tehuis van 8-12-1941. Daarvoor wordt hij als invallende groepsleider 
opp de SOG genoemd (pag. 53) 
**  Brief Beb Vuijk aan PJ. Koets (Soekaboemi 9-6-1941) 

Idem m 
88 Het zijn de artikelen 'De olie van Boeroe' 4-1-1941, pag. 42-44 ('populair' artikel over de kajoe-poetiholie en 
productie,, al geschreven voor de overkomst van Fernand, 'De menschen van Boeroe' 1-2-1941, pag. 42-43 
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houthout van Bara. waarvan het eerste hoofdstuk in het juli-augustus nummer van De fakkel 
verschijnt.. Tevens zal ze zich hebben bezig gehouden met het redigeren van de 
verhalenbundell  De wilde groene geur van het avontuur. In dit mede door toedoen van Jan 
Greshofff  tot stand gekomen boek worden haar tot dan toe gepubliceerde verhalen, drie in 
Nederlandd ('De vriend', 'De verliezer' en 'Vele namen') en twee in Nederlands-Indië 
('Journaall  van een prauwreis' en 'Way Baroe in de Molukken*) gebundeld. Het in juli 1941 
bijj  De Unie in Batavia uitgegeven boek verschijnt alleen in Nederlands-Indië. Beb is blij met 
dee uitgave, niet in de laatste plaats om financiële redenen. Uitbundig schrijft ze Greshoff: 
"Hartelijk,, zeer hartelijk bedankt!"1 

Huizee Sonja wordt gefrequenteerd door bekenden van Kritiek en opbouw, onder meer 
doorr Rob Nieuwenhuys, Ivo Veenstra en de dichter Leo V roman.~ De laatsten maken er 
kenniss met Herman, Bebs huisbediende, die de hoofdpersoon zal worden in 'Huize Sonja'. De 
familiehistoricuss Ten Dam heeft de bijzondere geschiedenis van deze figuur opgetekend uit 
dee mond van Bebs zoon Hans.3 In de laatste jaren van Beb en Femand op Boeroe " kwam op 
eenn dag een vervaarlijk uitziende man met 'bloeddoorlopen ogen' [. . . ] en een grote hoog en 
breedd uitstaande bos ietwat kroezig haar" het erf van de De Willigens oplopen.4 Blijkbaar met 
stilzwijgendee instemming van Beb en Femand blijf t de man om het huis hangen. Hij krijgt 
klusjess te doen en eet mee. Als andere bedienden horen dat 'Herman de Timorees' op Timor 
off  Nieuw-Guinea een moord heeft begaan, waarvoor de aanleiding overigens duister blijft , 
nemenn ze de benen. Van Hermans moorddadige lusten blijkt bij de De Willigens weinig meer 
overr te zijn. Hij wordt de bewaker van het huis. Na Femands vertrek naar Java blijf t hij achter 
onderr de hoede van oom Heintje, die, in afwachting van betere tijden, de zorg voor alle 
bezittingenn van de De Willigens op Boeroe krijgt. Medio 1941 zeilt Herman met een klein 
prauwtjee achtereenvolgens de Bandazee, de Floreszee en de Javazee over, landt op de 
noordkustt van Java en gaat vervolgens op zoek naar zijn oude 'baas en bazin'. Volkomen 
onverwachtt staat hij weer voor de neus van de De Willigens. Hij vertelt dat hij is gekomen om 
henn weer te bewaken en te beschermen, omdat zijn gevoel hem dat heeft ingegeven. Aldus 
geschiedt.. Zijn roeping zal, zo blijkt uit het volgende hoofdstuk, niet voor niets zijn. In Huize 
Sonjaa vertelt hij Hans Christiaan en Rudi griezelverhalen, die de kinderen hevige angst 
inboezemen,, maar hen tegelijk hevig boeien. 

Hett ligt voor de hand dat Beb door de vereniging met man en kinderen geestelijk in 
watt evenwichtiger vaarwater komt na de turbulente periode van de laatste jaren op Boeroe. 
Walravenn heeft die indruk evenwel niet. April 1941 deelt hij Rob Nieuwenhuys mee: "Haar 

(artikell  over de oorspronkelijke Alfoerse bevolking van Boeroe) en 'Het huis en Landgoed Tjitrap 15-3-1941, 
pag.. 10-12. Het laatste artikel gaat over 'Majoor Jantji', de laatste echte 'hoofdman' van 'De Mardijkers', een 
bijzonderee bevolkingsgroep in de koloniale samenleving. Zij zijn afstammelingen van door de Portugezen in de 
vijftiendee eeuw tijdens hun kolonisatie gemaakte slaven, die onder het VOC-bewind de vrijheid herkrijgen. Voor 
hett overgrote deel zijn ze afkomstig uit Voor-Indië (India, Sri Lanka). Na hun vrijlating dienen zij veelal als 
soldatenn voor de VOC, georganiseerd in aparte compagnieën. Jantji leeft in de eerste helft van de negentiende 
eeuww en is schatrijk. Beb beschrijft op luchthartige en humorvolle wijze eerst beknopt de levenswijze van de 
'hoofdman'' en vervolgens het huis en landgoed. In het artikel merkt ze op dat 'wij kort na Nieuwjaar Tjitrap 
bezochten". . 
11 Brief Beb Vuijk aan J. Greshoff (Soekaboemi 5-1-1941) 
22 Interview Beb Vuijk door Martin Hartkamp Nieuwe Rotterdamse courant 29-11 -1969 
?? Ten Dam 1997, pag. 246-247. Het verhaal over Herman vindt (ten dele) zijn bevestiging in een bewaard 
geblevenn fotoalbum van Hans de Willigen uit zijn kinderjaren. In dit album is ook het verhaal van Herman op 
tweee pagina's kort (handgeschreven) opgetekend. Dit verhaal vertoont veel overeenkomst met het veel later door 
Hanss aan Ten Dam vertelde verhaal. Met Herman loopt het later overigens slecht af. Na de oorlog vergezelt 
Hermann Beb naar Boeroe wanneer zij daar een veeteeltfokkerij wil beginnen. Kort daarna wrordt hij door een 
stierr op de horens genomen en is op slag dood. Voor Bebs reis naar Boeroe, zie hoofdstuk 'De Molukken en 
Boeroee revisited'. 
44 Ten Dam 1997, pag. 246 
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brievenn verraden een zekere downheid, vooral met betrekking tot Boeroe". Koud een paar 
dagenn later vraagt Walraven Nieuwenhuys "haar over niets hard te vallen, ook niet over wat 
zee zegt van mij of mijn werk. [ . . . ] . Maar ik geloof of vermoed, zooals ik U al schreef, dat er 
diversee moeilijkheden zijn, waarvan ik den omvang momenteel nog niet weet, maar misschien 
binnenkortt zal horen, als zij hier komt in Juni. Wat ze ook zegt, ik wil haar in alles ontzien, 
omdatt zij Beb Vuyk is".2 In Walravens volgende brieven blijf t de aard van deze problemen 
onduidelijk.. Het bezoek van Beb volgt niet in juni, maar een maand later. Beb moet kinderen 
vann de SOG in Malang ophalen en combineert dat met een bezoek aan Walraven. Bij haar 
vertrekk neemt zij Walravens dochter Anna mee, die, op Bebs initiatief, gaat werken op de 
SOG,33 Als Walraven Bebs bezoek beschrijft merkt hij op: "Beb Vuyk was nog dikker dan 
verledenn jaar en even slordig en nerveus. Ze was moe [. . . ] kon niet slapen dien middag, 
maarr praatte veel. De fluittonen van haar stem deden nu en dan mijn trommelvliezen trillen [ . 
... ]. Maar den volgenden dag bleek ze wel wat geslapen te hebben, en toen ze aan de 
ontbijttafell  zat, zag ze er kalmer uit en stonden haar ogen gemoedelijker".4 

Opp dat moment kijkt hij zelf ook niet onbevangen de wereld in. Hij is druk met het 
indienenn van een rekwest bij de rechtbank om daarmee een maand gevangenisstraf wegens 
'antivaderlandse'' opmerkingen en minachting voor de Indo-europese bevolkingsgroep te 
voorkomen.55 Zijn vrienden bij Kritiek en opbouw, onder meer Koch, Veenstra en De Kadt, 
latenn zich niet onbetuigd in deze zaak die Walraven zeer aangrijpt. Ze sturen de Raad van 
Justitiee in Semarang, waar de zaak dient, ontlastende verklaringen. Ook Beb is solidair. Vol 
warmtee merkt Walraven op: "Beb heeft gedeelten van brieven van mij ingediend en 
geschrevenn aan den Raad, in welke bewoordingen weet ik niet, maar het zal wel in orde zijn 
vann de hartstochtelijke Beb, die altijd met me vecht, maar heel veel van me houdt".6 Beb heeft 
hemm echter wel een paar dagen daarvoor op de haar bekende wijze de mantel uit geveegd voor 
hett feit, dat zij door Walraven niet is geïnformeerd over het proces dat tegen hem aanhangig is 
gemaakt.77 Op dat moment lijk t alles koek en ei tussen de twee. 

Driee maanden later is het beeld compleet anders: ze zijn gebrouilleerd. Het lijk t een 
bijnaa onvermijdelijk gevolg in de relatie tussen deze hevig emotionele naturen. De opmaat 
voorr het conflict ligt bij een oude soldatenvriend van Walraven uit het KNIL, de 
bloemenhandelaarr De Wolf.8 De laatste beschuldigt in een ingezonden brief van 23 mei in het 

11 Brief W. Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 20-4-1941) in Walraven 1992, pag. 733 
22 Idem (Blimbing 24-4-1941) in Walraven 1992. pag. 740 
33 L. Walraven 'Wat ik me van Beb Vuyk herinner*  (Noordwijk aan Zee 29-11-2001). Het betreft hier een ten 
behoevee van deze biografie geschreven notitie met herinneringen aan Beb Vuijk van de hand van de nog enige 
levendee dochter van Walraven, Lies Walraven, Beb schijnt voor Anna een warm plekje in haar hart te hebben 
gehad.. Lies Watraven tekent daarbij aan dat de (intensiteit van) gevoelens niet wederzijds is: Anna heeft 
eigenlijkk niet zoveel op met Beb. 
**  Brief W. Walraven aan l.Veenstra (Blimbing 30-7-1941) in Walraven 1992, pag. 683 
'' Voor een uitgebreide uiteenzetting over het proces tegen Walraven zie Okker 2000, pag. 200-203 
66 Brief W. Walraven aan R.Nieuwenhuys (Blimbing 16-5-1941) in Walraven 1992, pag. 768 

Bijvoegsell  bij Brief W. Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 13-5-1941) in Walraven 1992, pag. 765 
ff De navolgende schets over het conflict tussen Walraven en Beb is 'gereconstrueerd1 op basis van Walravens 
navolgendee correspondentie: de brief aan Beb Vuijk (15-6-1941), pag. 873-883 (de enig bewaard gebleven brief 
vann Walraven aan Beb Vuijk), de brieven aan R. Nieuwenhuys 11-6-1941. pag. 794; 17-7-1941, pag. 828; 21-8-
1941,, pag. 846; 12-11-1941, pag. 850-851 en 26-11-1941, pag. 858-860, en de brief aan I.Veenstra 9-9-1941, 
pag.. 697-698, allen opgenomen in Walraven 1992. De vermelde pagina's hebben betrekking op het conflict. Het 
iss een reconstructie, omdat, mogelijk door het verloren gaan van brieven, Walravens briefwisseling met Veenstra 
eenn ander karakter heeft dan die met Nieuwenhuys. ook al door het verschil in frequentie (Veenstra wordt 
aanzienlijkk minder geschreven dan Nieuwenhuys). Dil leidt soms tot moeilijk te interpreteren passages over Bebs 
bezoekenn en bemoeienissen. Dit wordt nog versterkt doordat Walraven ten aanzien van Veenstra soms enige 
wekenn 'briefstitte*  in acht neemt over het conflict. 



124 4 

krantjee De Malanger Walraven van tirannie jegens zijn vrouw.1 Hij voegt daaraan toe: "Als er 
ooitt een Indo ernstige redenen heeft om een totok te haten, dan is het deze vrouw en die 
kinderen".. De Wolfis in zijn jarenlange vriendschap met Walraven blijkbaar ontgaan dat Itih 
eenn volbloed Soendanese is. De aanleiding voor de briefis waarschijnlijk geweest Walravens 
besluitt zijn dochter Anna niet meer in De Wolfs bloemenzaak te laten werken en met Beb 
meee te laten gaan naar de SOG. Dit vanwege zijn ongenoegen over de slechte salariëring van 
Annaa bij zijn oude kameraad." Op de achtergrond speelt ook nog mee dat naar Walravens 
smaakk Anna bij hem te zeer onder "Roomse invloed" staat. 

Dee Wolf beperkt zich niet tot een ingezonden brief in De Malanger, Hij stuurt ook 
brievenn aan bekenden van Walraven, onder meer aan Nieuwenhuys en Beb Vuijk.3 De 
betreffendee briefis voor Beb vermoedelijk aanleiding geweest zich met de affaire te 
bemoeien.. Want Walraven maakt in juni melding van een boze Itih "wegens een brief van 
Bebb Vuyk, waarin die weer eens had gezegd, dat ik een tiran en beul ben voor mijn gezin(!) 
enn naar aanleiding waarvan ik had opgemerkt, dat zulke beweringen toch moesten voorkomen 
uitt geklets van Itih en Beb samen (ze zijn erg goede vriendinnen, die twee!)".4 Deze zinsnede 
geeftt tevens aan dat Beb blijkbaar eerder haar oordeel over Huize Walraven heeft 
geventileerd.. Voor Walraven is Bebs brief overigens geen beletsel reikhalzend uit te kijken 
naarr haar eerder gememoreerde bezoek. 

Niett alleen Walravens optreden in zijn gezin, maar ook zijn (te) snel kwaad worden is 
onderwerpp van Bebs kritiek, zo blijkt uit een brief van Walraven een maand later, waarin hij 
directt de bal terugkaatst: "En verder zou ze zelf op het punt van boos worden veel meer 
zelfbeheerschingg moeten toonen. Beb Vuyk is iemand met wie je alleen kunt omgaan, als je 
nooitt vergeet, wie ze is [. . . ]. Als je dat steeds voor oogen houdt, is het mogelijk den vrede 
tee bewaren met haar, alles van haar te verdragen. Ik hoop, dat ik dat kan, en ik wil dat ook met 
heell  met hart". Walraven vertelt vervolgens smakelijk over Bebs woede-uitbarstingen als ze, 
tenn onrechte, het gevoel heeft de trein te zullen missen tijdens haar bezoek aan hem. 
Aangekomenn op het perron geeft Beb hem nog een opstel van Soejitno Mankoenkoesomo, 
voorr Walraven aanleiding een anekdote over de leefwijze van Soejitno's broer Tjipto te 
vertellen.. Opnieuw stort zich een tirade van de in de trein staande Beb over hem uit: "Beb 
werdd alweer woest. [ . . . ] . Ze had dus gemakkelijk boven op me kunnen vallen en me 
verscheurenn of verslinden, zoo hoog torende ze boven me. Het scheen, dat Soejitno's opstel 
tott de gewijde geschriften van de Indonesische volksbeweging behoorde (waarvan Beb geen 
lorr begrijpt) en dat ik dus grove heiligschennis had gepleegd". Walraven signaleert in één 
ademm ook haar, na de oorlog publiekelijk beleden, identificatie met de autochtone bevolking 
enn verbindt hieraan een vlijmscherp oordeel: "Beb Vuyk komt met haar wonderlijke 

11 Het gebruik om in een krant privé-conflicten aan de orde te stellen en uit te vechten lijk t naar Hollandse 
maatstavenn een vreemd gebruik, echter niet in de koloniale pers waarin roddel, achterklap en het scandaleuze 
vaakk sterk op de vooTgrond treden. 
**  Deze verklaring is gebaseerd op de brief W. Walraven aan Beb Vuijk (Blimbing 15-6-1941) in Walraven 
1992,pag.. 873-883. 
""  Voorts doet De Wolf zijn verhaal bij de hoofdredacteur van De ochtendpost, die vervolgens een artikeltje van 
dezelfdee strekking in zijn krant plaatst. Deze hoofdredacteur heeft nog een oude rekening met Walraven te 
vereffenen. . 
AA Brief Willem Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 11-6-1941) in Walraven 1992, pag, 794 
""  Vermoedelijk kapittelt Beb Walraven daarna nogmaals want in een brief aan Nieuwenhuys een maand later 
merktt Walraven op: "Ik kan me wel eens ergeren en in opstand komen als ze [Beb] maar klakkeloos besluit, dat 
ikk een tyran ben hier in huis, en een soon beul voor vrouw en kind [ . . . ] . Ook dat ze blijkbaar maar grif geloof 
hechtt aan de inblazingen van anderen, De Wolf b.v.. Dat spijt me van haar" (Brief Willem Walraven aan R. 
Nieuwenhuyss (Blimbing 17-7-1941) in Walraven 1992, pag. 828. 
''' Brief Willem Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 17-7-1941) in Walraven 1992, pag. 828 

Idem,, pag. 830. Walraven moet nieis hebben van het Indonesische streven naar zelfstandigheid, niet zozeer 
vanwegee dit streven als zodanig maar vanwege zijn scepsis ten opzichte van de Indonesiër zelf. 
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stellingenn over Indië, en haar 'Indonesische' zijn, waarin niet anders dan onervarenheid en 
misvattingg schuilt, want zij is door en door Europeesche, en zij zal zonder zich te bedenken de 
roll  vervullen van de typische Europeesche in Indië, n.1. profiteren van den goedkoopen arbeid 
derr Inlanders en van de eventueel hooge exportprijzen voor kajoepoetih. En hoe zou ze anders 
kunnen?? Maar laat haar dan ook reëel praten en niet zo wee en z.g. ethisch".1 

Opp dat moment kan Beb bij Walraven nog een potje breken. Een maand later is zijn 
stemmingg omgeslagen. Hij overweegt de persoonlijke contacten met Beb te verbreken. Naar 
zijnn oordeel ondermijnt zij door haar invloed op zijn vrouw Itih het gezinsleven van de 
Walravens.. Maar er zijn nu ook nog andere overwegingen. Beb waardeert zijn schrijven 
onvoldoendee en vindt hem een egoïstisch, verwaand en ontoerekenbaar mens. Walraven 
suggereertt ook dat Anna het minder naar haar zin heeft bij Beb op de SOG. Wat er in die 
maandd is voorgevallen, blijf t onduidelijk. Verkeert de stemmingsgevoelige Walraven in één 
vann zijn depressieve periodes, ook vanwege zijn rechtszaak waarin maar geen schot zit? Toch 
iss hij niet één en al rancune en zelfkennis heeft hij ook: "Beb zal zich wel aan mij ergeren, 
uiteraard.. Maar om bovenvermelde redenen, die uit vrees en gemakzucht voortkomen, meen 
ik,, dat we elkaar wel uit den weg kunnen gaan met eenig beleid. Eigenlijk hou ik van haar, 
maarr ze hindert me geweldig"." 

Omdatt zijn rekwest tot gratie wordt afgewezen, moet Walraven begin oktober toch 
zijnn gevangenisstraf uitzitten. Het verblijf in de gevangenis grijpt Walraven sterk aan. Zijn 
tochh al snel geïrriteerd rakende karakter gaat hem nog meer parten spelen. Het leidt tot een 
breukk met Beb. In zijn volgende brieven uit november spuwt hij zijn gal over de lasterende 
Beb,, die zich schuldig heeft gemaakt aan huisvredebreuk.3 Hij laat geen "inmenging toe van 
Dee Wolven of Beb Vuyks. Ik ga daar krachtig en hard tegen in en zeg: "Donder op. Ga uit 
mijnn nabijheid, want je bent gevaarlijk voor mijn rust"". Wanneer Itih Walraven uit de 
gevangeniss komt ophalen, gaat ze eerst naar Soekaboemi om bij Beb te logeren. Walraven 
heeftt geen enkele twijfel over wat Beb bij dit bezoek (nog verder) bij Itih heeft losgemaakt 
overr hem. Als Walraven na zijn gevangenisstraf in Soekaboemi is, waarschijnlijk om zijn 
dochterr Anna op de SOG op te zoeken, loopt hij Beb zonder te groeten voorbij op straat. Ze 
zullenn elkaar nooit meer ontmoeten.' 

Hett is moeilijk oordelen over dit conflict en wat hier feitelijk toe heeft bijgedragen. 
Robb Nieuwenhuys wenst geen oordeel te geven over de complexe relatie nissen beiden: "Hier 
botsenn twee temperamenten, maar niet twee karakters. Op een afstand vanjaren doet deze 
vriendenruziee onwerkelijk aan. Het 'dubieuze' gelijk speelt op zich geen enkele rol meer". 

11 Brief Willem Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 17-7-1941) in Walraven 1992, pag. 831. In een latere 
brieff  aan R.Nieuwenhuys (26-11-1941) heeft Walraven het over Bebs "valsehe Indonesiêrliefde", waarmee ze 
Itihh in bescherming neemt. 
22 Idem (24-9-1941) in Walraven 1992, pag. 848. 
33 Walraven betrekt hierin ook Nieuwenhuys. Nadat deze Walraven in de gevangenis heeft bezocht, stuurt hij 
Walravenn een vriendelijk briefkaart waarop staat, dat het hem heeft verrast dat Walraven zo aardig was 
(gebleven)) in de gevangenis. Walraven ziet hierin de hand van Beb Vuijk, want die moet wel een bijzonder 
zwartt beeld van hem aan Nieuwenhuys hebben geschilderd. 
44 Brief Willem Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 26-11-1941) in Walraven 1992, pag. 860 
'' De relatie tussen beiden eindigt feitelijk bij het sterven van Walraven. Walraven wordt direct na de Japanse 
invall  geïnterneerd. Zijn lichamelijke en geestelijke situatie wordt in het kamp snel slechter. Wanneer zijn vrouw 
enn zijn dochter Anna hem op zijn sterfbed in het kamp Kesilir opzoeken, moet hij met zijn nog slechts tot 
fluisterenn in staal zijnde stem hebben gezegd: "Ga naar Beb". Beb heeft hier zelf melding van gemaakt (Radio-
intervieww Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang*  NOS 8-3-1983). Zij heeft deze uitspraak van 
Walravenn alleen kunnen horen van Itih of Anna. Een andere dochter van Walraven, Lies, in Nederland bevriend 
geraaktt met Beb, heeft, wanneer ze dit uit de mond van Beb verneemt, bij Anna navraag gedaan en de 
'vergiffenis'' bevestigd gekregen (L. Walraven, 'Wat ik me van Beb herinner' fNoordwijk aan Zee 29-11-2001)). 
**  Inleiding Nieuwenhuys op Brief Willem Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 24-9-1941) in Walraven 
1992,, pag. 845 
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Nieuwenhuyss maakt zich er echter gemakkelijk vanaf als hij zegt: "Eigenlijk ging het om Itih, 
gelooff  ik. Beb was bijzonder op Itih gesteld (wie overigens niet?) en ik kan me niet 
onttrekkenn aan een ondergronds gevoel van jaloezie van de kant van Walraven".1 

Ongetwijfeldd heeft afgunst een rol gespeeld in Walravens complexe, maar ook zeer 
liefdevollee relatie met Itih. Maar deze constatering gaat te makkelijk voorbij aan wat op het 
contoo van Beb kan worden geschreven. Walraven is een problematisch en in sociale zin nogal 
'onaangepast'' mens, die het met velen aan de stok krijgt. Dit geldt echter in hoofdzaak voor 
zijnn dagelijkse (werk)omgeving. Met zijn 'echte' vrienden bij Kritiek en opbouw heeft hij 
geenn hoogoplopende conflicten gehad. Integendeel, hij is bijna als was in hun handen. Deze 
autodidactt verandert zijn houding jegens anderen, als zijn journalistieke en literaire gaven 
wordenn erkend door min of meer gelijkgestemde geesten. En hij bezit een sterk ontwikkeld 
vermogenn tot zelfkennis en zelfspot. Beb lijk t deze eigenschap nauwelijks te bezitten en krijgt 
mett vrijwel iedereen in haar omgeving, ook met goede vrienden, regelmatig ruzie. 

Veelbetekenendd is de herinnering die Beb aan het conflict heeft. Zij is maar één keer 
inn wat meer uitgebreide zin op haar relatie met Walraven ingegaan. Op bijna nonchalante 
toon,, in de trant van: waar ging het conflict ook weer over, merkt ze op dat de ruzie is 
ontstaann vanwege Walravens houding ten opzichte van Indo-europeanen. Walraven laat zich 
inderdaadd in zijn brieven regelmatig denigrerend uit over deze bevolkingsgroep. Zelfs in zijn 
eigenn Indo-europese kinderen bespeurt hij veel van de door hem aan Indo's toegeschreven 
minderr gunstige eigenschappen. Concrete aanleiding voor de escalatie, zo stelt Beb, is de 
opmerkingg waarmee hij zijn zoon op eenn keer aan haar voorstelt: "Hij is een echte Indo1'.2 

Zonderr twijfel zal de aversie van Walraven tegen Indo's koren op Bebs eigen Indo-europese 
molenn zijn geweest. Maar het conflict zó afdoen, ook al gebeurt dit 40 jaar later, doet de 
waarheid,, of liever de verschillende kanten ervan, geen recht. Hier spreekt een Beb, die 
publiekelijkk nooit haar eigen gedrag of standpunt ter discussie stelt. 

Magg ze het conflict verdoezelen, haar bewondering voor zijn werk steekt ze niet onder 
stoelenn of banken. Wanneer zij later een uitgave van Walravens nagelaten werk Op de grens 
enn diens verzamelde Brieven bespreekt, doet ze dat in warme en waarderende bewoordingen.3 

'' Inleiding Nieuwenhuys op Brief Willem Walraven aan R, Nieuwenhuys (Blimbing 24-9-1941) in Walraven 
1992,, pag. 845 
22 Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 8-3-1983 

Respectievelijkk Beb Vuijk 'Op de grens' Nieuwsgier Djakarta 1 l-2-1953(een in de ON aangetroffen concept; 
dee krant Nieuwsgier uit die periode is niel in Nederlandse bibliotheken aanwezig) en Beb Vuijk 'Een koloniale 
tragediee in brieven' Nieuwe Rotterdamse courant 26-11 -t 966. In het bijzonder in de eerste recensie tekent ze 
haarscherpp de persoon en het literaire werk van Walraven. Walraven noemt ze een solitair, steil en calvinistisch 
mens,, die niemand in zijn onbarmhartige kritiek ontziet, "maar zijn verbittering had een tragisch accent van 
eenzaamheid,, de eenzaamheid van een man. die geen milieu bezat waarin hij paste". Hij voelt zich in de kolonie 
bijj  geen van de bevolkingsgroepen thuis: Nederlanders, Indo-europeanen noch Indonesiërs. Alleen de erkenning 
vann Du Perron en de kring van Kritiek en opbouw en De jakkei bracht hem (enig) geluk. Walravens schrijven is 
inn Bebs ogen niel mooi, maar "wel goed en dat is belangrijker". 


