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5.5. DE JAPANSE TIJD 
(1942-1945) (1942-1945) 

DeDe inval 

Kortt na het conflict met Walraven vindt er een nog ingrijpender gebeurtenis in Bebs leven 
plaats.. Op 7 december 1941 overrompelt Japan zonder enige voorafgaande waarschuwing de 
Amerikaansee marinebasis Pearl Harbour op Hawai. Het betekent de uitbreiding van de 
Tweedee Wereldoorlog over Zuidoost-Azië. Naar aanleiding van deze aanval verklaart 
gouverneur-generaall  Tjarda van Starkenborgh voor de Nederlands-Indische radio-omroep 
(Nirom)) dat Nederland in oorlog is met Japan. Op 12 december, drie dagen nadat dit op 
Sumatraa al was gebeurd, wordt op Java de mobilisatie voor de mannen van het Europese 
bevolkingsdeell  afgekondigd. Femand wordt opgeroepen als landstormer.1 Zijn onderdeel is 
ondergebrachtt in de sociëteit aan het stadsplein van Soekaboemi. Overdag wordt hij geoefend 
alss soldaat, 's nachts mag hij, als hij geen wacht heeft, meestal naar huis. Ook Beb neemt in 
haarr vrije tijd deel aan de oorlogsvoorbereiding. Zoals zo veel vrouwen meldt ze zich aan bij 
hett Corps Vrouwelijke Vrijwilligers, dat zich bezig houdt met de opbouw en inrichting van 
voorzieningen,, die van belang zijn bij de opvang van oorlogsslachtoffers. Beb helpt bij de 
inrichtingg van een noodhospitaal, dat de Japanners naderhand als ziekenhuis in gebruik zullen 
nemen.. Vanwege de mobilisatie van een groot deel van het mannelijke personeel wordt Beb 
opp de SOG overgeplaatst van het meisjes- naar het jongenstehuis om daar les te geven aan de 
grotee jongens.3 Medio februari 1942 landen de Japanners op Sumatra, nauwelijks twee weken 
later,, op 26 en 27 februari is de slag op de Java Zee, waarbij de Nederlandse vloot wordt 
vernietigd.. Op 1 maart 1942 vindt de Japanse landing op Java plaats. De avond daarvoor is 
Fernandd niet thuis gekomen. Zijn legeronderdeel is die avond met onbekende bestemming 
vertrokken.. De bevolking weet te melden dat de militairen zijn vervoerd naar de 
Wijnkoopsbaaii  aan de westzijde van Java's zuidkust.4 Vij f dagen later is Batavia volledig 
bezett door Japanners, zondag 8 maart wordt op het vliegveld Kalidjati de overgave van het 
KNILL aan Japan ondertekend. Op de dag van de capitulatie maakt Beb nog het bombardement 
opp Soekaboemi mee. Kort daarop wordt Fernand krijgsgevangen gemaakt en overgebracht 
naarr het vroegere KNIL-kampement Tjimani. Na de capitulatie breekt voor het overgrote deel 
vann de Nederlandse, Indo-europese en Indonesische bevolking een moeilijke en angstige tijd 
aan. . 

Hoee heeft Beb deze periode van december 1941 tot maart 1942 ervaren? Zelfheeft ze 
zichh hierover in haar herinneringen nauwelijks uitgelaten, maar mogelijk dat een aanwijzing 
tee vinden is in de gemoedstoestand van de hoofdfiguur Etta in het verhaal 'Huize Sonja', dat 
ruimm twintig jaar na de oorlog (1966) is verschenen. Het leven van deze vrouw met ongeveer 
dezelfdee leeftijd als Beb en de gebeurtenissen die ze meemaakt voor en tijdens de Japanse 
inval,, vertonen in nogal wat opzichten een autobiografische oorsprong. Etta, een blanke 
vrouw,, komt met haar zoontje Edu en dochtertje Reneetje, alleen te staan door de mobilisatie 

'Tenn Dam 1997, pag. 247 
""  Idem 
33 Bakker 1999, pag. 101. Het eveneens op deze pagina weergegeven personeelsoverzicht per 8-12-194! vermeldt 
zowell  Beb als Fernand als groepsleider in het jongenstehuis. Femand is blijkbaar op die datum nog niet 
gemobiliseerd.. Dit is wel het geval, zoals blijkt uit de toelichting bij het overzicht, bij een groot deel van de 
overigeoverige mannelijke personeelsleden van de SOG. Ook een grool deel van de oudere jongenspupillen wordt 
opgeroepen, opgeroepen, 
44 Ten Dam 1997, pag. 247 
55 Bakker 1999, pag. 101. De SOG ontsnapt ternauwernood aan de bommenregen. De school er tegenover niet. 
Niemandd in de school overleeft het bombardement. 
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vann haar man Harry, een zoon uit een grote Bandanese perkeniersfamilie. Beschreven wordt 
hoee de grote Molukse familie als een warme deken over haar leden in casu Harry ligt. De 
schoondochterr wordt evenwel op afstand gehouden, ondanks de trots dal een blanke vrouw in 
dee familie is getrouwd. Etta voert een onderhuidse strijd met de dominerende schoonmoeder 
omm Harry, die zich hierbij als een passief toeschouwer opstelt. Na enige aandrang weet zij 
Harryy over te halen zich op Java te vestigen, in een bergsladje dat het centrum is van thee- en 
klapperondernemingen.. Hun bediende 'Simon de moordenaar' gaat mee. Na de mobilisatie 
vann Harry door de aanval op Pearl Harbour treedt Etta toe tot het corps van vrouwelijke 
oorlogsvrijwilligers,, niet uit patriottisme, maar "uit gevoel van ontworteling en vervreemding 
enn de behoefte ergens bij te horen".2 Ze maakt een bombardement mee en fietst daarna naar 
hett stadje waar ze hoort dat Harry's legeronderdeel met onbekende bestemming is vertrokken. 
OpOp de terugweg komt ze weer in een bombardement terecht. Thuis gekomen hoort ze dat 
Simonn met een koffer met geld naar het huis van de vrouwelijke bediende Siti in een 
afgelegenn kampong is vertrokken. Haar oudste zoontje Edu neemt zelfbewust de leiding van 
dee tocht naar het onbekende huis van deze bediende. In tegenstelling tot Etta kent Edu geen 
enkell  wantrouwen over de goede bedoelingen van Simon. Ook het gefluister in het onbekende 
Makassaarss tussen Simon, Siti en haar man boezemt hem geen angst in. Edu's 
onbevangenheidd bedriegt niet. Simon leidt hen terug naar huis via een door Siti's man 
aangegevenn route. De laatste vrijwaart hen daarmee van een plunderende massa waarvan 
hijzelff  de kepala rampok (hoofd plunderingen) is. Wanneer Etta haar dochtertje tijdens de 
tochtt op de schouder wil dragen, begint het te schreeuwen. Ze wil op de baboe-manier, op de 
heup,, worden gedragen. Ze roept om de baboe en haar oma. Als aan het einde van de tocht 
Ettaa uitglijdt in de modder van sawah's, zegt Edu tegen haar: "Mamma is toch een echte 
totok'VV Met de laatste zin wordt de kem van het verhaal weergegeven: Etta is een vreemde in 
hett land, vervreemd van haar kinderen, die wel bij het land horen. Evenals deze vrouw zal 
Bebb zich in de eerste maanden van 1942 waarschijnlijk dikwijl s eenzaam en verlaten hebben 
gevoeld. . 

Vlakk voor de Japanse inval vindt er voor Beb nog een belangrijke gebeurtenis plaats, 
dee ontmoeting met de nationalistische leider Soetan Sjahrir in Soekaboemi. Samen met zijn 
politiekee medestanders, onder meer Mohammed Hatta, de latere vice-president van Indonesië, 
iss hij van zijn verbanningsoord Banda naar de politieschool in Soekaboemi overgebracht. 
Naarr Bebs zeggen raadt Soejitno Mangoenkoesomo haar aan Sjahrir te gaan opzoeken: "Zoek 
hemm toch op. Hij heeft al je boeken gelezen en het zal hem zeker genoegen doen".4 Samen 
mett Femand zoekt ze hem op. Ze praat met hem over de Molukken, Banda en Du Perron.5 

Bijzonderr verbaasd is Beb over het feit dat zij met een door het koloniale regime gehate 
figuurr over Nederlandse literatuur kan praten. Zij vindt zijn taalgebruik duidelijk en 
gedetailleerdd en zijn lach gemeend. Bij het afscheid nemen aan de poort van de politieschool 
merktt Sjahrir op dat de De Willigens nu ongetwijfeld zullen worden opgenomen in de annalen 
vann de Politieke Inlichtingen Dienst (PID). Het maakt Fernand en Beb "niets uit".6 Ook 

11 Perkeniers zijn de eigenaren van nootmuskaattuinen of -plantages op Banda. Na de zeer bloedige, met 
uitroeiingg van de oorspronkelijke bevolking, gepaard gaande verovering in de zeventiende eeuw verdeelt de 
VOCC de nootmuskaalgronden over haar soldaten en dienaren. Dit moet een duurzame exploitatie van de 
nootmuskaat,, lange tijd een product dat alleen op Banda groeide, mogelijk maken. 
""  Beb Vuijk 'Huize Sonja' in Verzameld werk 1981. pag. 471 
""  Idem. pag. 487 
44 Beb Vuijk 'Mengenang Sjahrir' in Anwar 1980, pag. 267-269 

Merkwaardigg is de door Beb aangehaalde opmerking van Sjahrir dat hij haar artikelen in Poedjangga Baroe 
hadd gelezen. Beb heeft immers, zoals eerder vermeld (zie hoofdstuk 'Andere tijdschriften"), maar één artikel in 
ditt blad geschreven. 
66 Beb Vuijk 'Mengenang Sjahrif in Anwar 1980, pag. 267-269 
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Sjahrirr verwijst in zijn terugblik op de periode na zijn verbanning naar de ontmoetingen met 
Beb.1 1 

Wanneerr Beb direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog in haar eerste brief aan 
haarr familie terugblikt op de laatste jaren voor de oorlog merkt ze pedant op: 

Voorr de nederlaag had ik hier een mieterse tijd. Heb ontzettend veel geld 
verdiend,, soms 500 a 600 per maand. Sprak iedere week voor de radio en 
schreeff  in alle kranten en tijdschriften, omdat ik alles was wat nog restte van 
hett Hollandse schrijversdom. Ik had enorm veel kennissen in alle kringen. 
Kwamm veel in aanraking rnet de mensen van de literaire faculteit, hield 
lezingenn voor de Indonesische studentenverenigingen. Op Soekarno na ken ik 
allee groote mensen in de Republiek.2 

Jammerr is dat de geschiedenis sporen van een aantal activiteiten in deze passage heeft 
uitgewistt zoals bijvoorbeeld haar radiolezingen. Toch zal wat Beb opmerkt, met de 
vertekeningg die de euforie met zich meebrengt, voor een belangrijk deel op waarheid hebben 
berust.. De door haar in brieven verstrekte informatie blijkt, het vervolg wijst dat uit, 
merendeelss betrouwbaar te zijn. 

DeDe dessa Ngawang 

Tijdenss de gevechten tussen Nederlanders en Japanners en vlak nadien, doen zich in 
Nederlands-Indiëë op vrij grote schaal plunderingen voor.3 De Japanners worden bij hun 
intochtt niet zelden enthousiast onthaald door de inheemse bevolking en het komt tot anti-
Nederlandsee demonstraties.4 De altijd aanwezige onderhuidse agressie in een samenleving die 
wordtt gekenmerkt door onderdrukking, zoekt zich een uitweg. Hoewel hierover relatief 
weinigg gegevens bekend zijn, suggereert de geschiedenisicoon van de Tweede Wereldoorlog 
Prof.. dr. L. de Jong dat de bevolking zich conformeert aan de agressieve opstelling van een 
radicalee minderheid die met wrok is vervuld jegens de koloniale bovenlaag.5 Dezelfde 
historicuss schetst in al zijn eenvoud een messcherp beeld van de Nederlanders en Indo-
europeanenn in de kolonie na de Japanse bezetting: "De Nederlandse en Nederlands-Indische 
volksgroepenn waren tezamen niet meer dan omstreeks vier-tiende procent van alle 
ingezetenen.. Zij moetten met verlangen naar de komst van Geallieerde bevrijders uitzien, 
maarr gold dat ook voor die overweldigende Indonesische meerderheid?".6 

Bebb ervaart zelf niet aan den lijve hoe de woede zich richt tegen de onderdrukkers en 
degenenn van wie men zich afhankelijk voelt, maar is er wel ooggetuige van. Zij ziet kort na de 
capitulatiee hoe tegenover haar huis een Chinese toko wordt geplunderd door een grote 
menigtee die zich daar zwijgend naar toe heeft begeven. Huize Sonja ontkomt aan het 
'rampokken'' (plunderen) omdat Herman zich met zijn angstaanjagend voorkomen in de 
deuropeningg posteert. De beschrijving van deze gebeurtenis is tweemaal gepubliceerd, de 
eerstee keer in het in 1969 verschenen verhaal 'Ngawang'.7 Vijftien jaar later oordeelt de 

11 Dolk 1993. pag. 117 
22 Brief Beb Vuijk aan W. Vuijk (vader) en J. en D, Rotscheid (zuster en zwager) (Batavia 1-11-1945) 
JDee Jong 1969-1991. dl 11 a tweede helft, pag. 1048. 
44 Idem, pag. 1052-1053 
55 De Jong 1969-1991, 1 Ib eerste helft, pag. 287-291 
"Idem,, pag. 381 

Bebb heeft om 'technische' redenen respectievelijk met het oog op de constructie van het verhaal, deze 
gebeurteniss niet opgenomen in 'Huize Sonja', maar in 'Ngawang' (Interview Beb Vuijk door Martin Hartkamp 
NieuweNieuwe Rotterdamse Courant 29-11 -1969). Beide verhalen zijn gezamenlijk gepubliceerd in de bundel De eigen 
wereldwereld en die andere, zie verder het hoofdstuk 'Het laatste literaire werk'. 
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Dee Jong het verhaal voldoende waarheidsgetrouw om het op te nemen in zijn veertiendelige 
seriee Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog: 

Dee mensenstroom ging dwars door het huis, van voren naar binnen en van 
achterenn er weer uit, ze sleurden de winkel leeg. Iedereen nam wat mee, 
blikje'ss en flessen en losse dingen, als rijst en suiker, die de vrouwen in hun 
slendangss stortten. Stil, donker, en onafgebroken vloeiden de mensen het huis 
binnen.. De Chinese eigenaar stond bij de deur met een klein meisje op zijn 
arm.. Niemand zei wat tegen hem en hij zei ook niets. Hij verweerde zich niet 
enn hij protesteerde niet; het leek alsof het niet zijn bezit was dal ze 
wegsleepten.. De lagere planken waren al leeg. Een man klom op een krukje en 
reiktee blikjes aan een jongen, die ze op de toonbank zette waarna ze door 
anderenn werden meegenomen. De Chinese vrouw zat op een stoel, ze was 
zwangerr en hield haar handen over haar dikke buik gevouwen. Twee kleine 
jongenss stonden naast haar met verbaasde gezichtjes. [ . . . ] . Nu stond een 
anderee man vlak voor de Chinese vrouw. Hij hield zijn schouders iets gebogen 
enn zijn handen gevouwen, zoals de beleefdheid eiste. Hoewel Emie vanaf die 
afstandd niets kon verstaan, was ze zeker dat hij 'Ma'af, neemt U mij niet 
kwalijk,, zei. Dadelijk daarop stond de vrouw op en deed enkele stappen naar 
binnen.. De man nam de stoel waarop ze gezeten had en droeg die weg. De 
vrouww leunde tegen de toonbank, zo staande werd haar gezicht helder verlicht 
doorr de lamp. Het was onbewogen en bijna gedesinteresseerd [ . . . ] . Twee 
mannenn lichtten de luiken uit hun schanieren, twee anderen deden hetzelfde 
mett de deuren. De winkelruimte was nu vrijwel leeg. Er werd een ladder 
gebrachtt en tegen het dak gezet, onmiddellijk vormde zich een rij  mannen en 
vrouwenn die de dakpannen begonnen door te geven. Er waren nu nog maar 
weinigg mensen in het huis, de stroom spoelde verder de weg af naar beneden, 
naarr een andere Chinese toko waar ineens licht was gaan schijnen, een deur 
geopendd werd en waar de vloed naar binnen spoelde.1 

Iss de dreiging die in de lucht hangt de reden dat Beb vrij spoedig na de plundering met de 
kinderenn naar de afgelegen dessa Ngawang verhuist? Beb ziet in ieder geval de veiligheid en 
geborgenheidd van haar sociale milieu wegvallen en zich geplaatst tegenover een potentieel 
bedreigendee omgeving. De Japanse inval zelf moet, te oordelen naar Bebs grote bewogenheid 
overr de Duitse bezetting in haar artikelen in het Bataviaasch nieuwsblad' ook een grote 
emotionelee schok bij haar teweeg hebben gebracht. In de relatieve afzondering van Ngawang 
kann ze een voortdurende visuele confrontatie met de Japanners vermijden. Beb gaat in 
Ngawangg wonen bij een vriendin, de beeldhouwster Anne Brandts Buys. Een andere vriendin, 
dee apothekeres Chris Kooiman, voegt zich ook bij hen. Heiman, die zich inmiddels bijna 
onmisbaarr heeft gemaakt, gaat mee als huisbewaarder. 

Zoonn Hans is niet rouwig om de verhuizing. Als hij een jaar daarvoor met zijn vader 
inn Soekaboemi arriveert, wordt hij door Beb voorlopig ondergebracht bij de SOG. Hij ziet 
daarr hoe zijn moeder op soms nogal onrechtvaardige en agressieve manier met de kinderen 

11 Beb Vuijk 'Ngawang' in Verzameld werk 1981. pag. 495. De teksi in De Jong 1969-1991.(11 I la tweede helft, 
pag.. 1049-1050 wijkt iets al'van die van het verhaal Ten behoeve van De Jongs boek heeft de familiehistoricus 
hell  verhaal enigszins aangepast (Ten Dam 1997. pag. 248) 
**  Zie de artikelen Beb Vuijk 'In memoriam Du Perron' Bataviaasch nieuwsblad 12-8-1940, 'Laatste oogsi uit 
Nederland;; Verzen van Anthonie Donker en Nes Tergast' Bataviaasch nieuwsblad 17-9-1940 en 'De laatste 
verzenn van Marsman' Bataviaasch nieuwsblad l-l 1-1940 
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omgaat.. De pupillen reageren hun wrok en verzet daarover af op Hans en Rudi.' Het is een 
volstrektt andere situatie dan de kinderen gewend zijn. Op Boeroe zijn ze de met ontzag 
bejegendee "sinjoV. Hans kent uil eigen ervaring de hardhandige opvoedingspraktijk van zijn 
moeder.22 Hij is een ongedurig, speels en fantasievol kind, dat goed kan tekenen. In veel 
opzichtenn lijk t hij op zijn moeder. Heeft Beb ook niet allerlei fantastische (griezel)verhalen 
aann haar broertje en zusje verteld? De herinnering aan de eigen jeugd is bij Beb blijkbaar 
vervaagd,, want zij probeert met harde hand de creatieve en op verkenning gerichte 
kindergeestt van Hans in het gareel te houden. Hij mag niet tekenen, hij moet lezen. Bij Beb 
staann leerprestaties voorop. Op Boeroe krijgt hij aanvankelijk particulier huisonderwijs van 
Bebss vroegere collega op de SOG, de al eerder vermelde juffrouw Sternberg, door Hans en 
Rudii  'Stemmie' genoemd.3 Tijdens de les zit Hans in een klein schoolbankje in een apart 
kamertjee terwijl Stemmie voor hem zit of staat. Het onderwijs van de in zijn ogen strenge 
Stemmiee vindt hij een ramp. Hans is wars van leren, ook later op Java. Hij is, in zijn eigen 
woorden,, "onaangepast".4 Dit, tezamen met het wegvallen van het onderwijs door de Japanse 
bezetting,, leidt bij hem tot een grote onderwijsachterstand. 

Tenn tijde van de verhuizing naar Ngawang ontmoet Beb Sjahrir weer. Een verbitterde, 
nett door de Japanners vrijgelaten Sjahrir, komt zelfbij de De Willigens op bezoek. Beb zal 
hemm daarna nog een aantal keren ontmoeten, onder meer begin december 1942 tijdens een 
etentjee in het huis van Soejitno Mangoenkoesomo's broer Tjipto in Soekaboemi. Na de oorlog 
adviseertt hij Beb haar zoon Hans uit het mannenkamp te Bandung te halen en naar Djakarta 
overr te brengen. Voor de treinreis bezorgt hij haar een paar treinkaartjes alsmede een wit 
overhemdd voor Hans, omdat het groene legerhemd dat deze op dat moment draagt hem in 
gevaarr kan brengen tijdens de treinreis. Na zijn benoeming tot minister-president op 11 
novemberr 1945 worden de ontmoetingen minder en afstandelijker omdat Sjahrir in beslag 
wordtt genomen door zijn politieke activiteiten. In Bebs herinneringen aan Sjahrir worden niet 
veell  woorden gewijd aan zijn politieke ideeën. Veel meer staan zijn persoonlijke 
eigenschappenn centraal: zijn integriteit, bescheidenheid en vastberadenheid. Ook het, naar 
Bebss oordeel, niet vaak bij politici aanwezige vermogen om oog te hebben voor menselijk 
contactt is een bijzondere eigenschap. Toch heeft Sjahrirs politieke denken haar sterk 
beïnvloed:: ze wordt na de oorlog lid van zijn partij en blijf t haar verdere leven trouw aan zijn 
ideeën. . 

Watt doen de drie vrouwen gedurende de ruim negen maanden dat zij in Ngawang 
wonen.. Veel heeft Beb er niet over gezegd. Alleen in het verhaal 'Kerstkeongs' heeft zij er 
enkelee zinnen aan gewijd: 

Chriss werkte de hele morgen in de apotheek, Anne gaf mijn kinderen les (alle 
onderwijss aan Europese kinderen was verboden en de scholen waren gesloten). 
Ikk deed de inkopen en regelde de verkoop van groenten en vruchten aan enkele 

11 Ten Dam 1997, pag. 246; het betreft door deze familiehistoricus vastgelegde herinneringen van Hans. 
:: Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 27-3-2002) 
11 Idem (Nuenen 8-5-2002). Later zal Stemmie in haar eigen huis een dorpsschooltje houden. Het huis is daartoe 
speciaall  ontworpen en ingericht. Bij haar overlijden Iaat zij dit huis na aan Hans. Hans hoon dit pas bij zijn 
eerstee bezoek aan Boeroe in 1996. Hij neemt het huis symbolisch in ontvangst en logeert er tijdens zijn verblijf 
(ziee ook Ten Dam 1997, pag. 229-230). 
"**  Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 8-5-2002) 

Bebb Vuijk 'Mengenang Sjahrir' in Anwar 1980, pag. 267-269. Merkwaardig is dat Beb praat over 'ons' bij de 
ontmoetingg eind maart. Femand is dan immers in krijgsgevangenschap. Dat zij hier doelt op haar en de kinderen 
lijk tt onwaarschijnlijk, 
hh In het hoofdstuk 'Bersiap' komt deze treinreis wederom aan de orde. 
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klantenn in Soekaboemi en de jongetjes brachten op mijn oude fiets 's middags 
dee bestellingen weg, terwijl Anne en ik Herman hielpen wieden.1 

Eenn buitengewoon vermoeiend bestaan moet het niet zijn geweest. Publiceren kan ze niet 
meerr vanwege het Japanse verschijningsverbod voor Nederlandse kranten en tijdschriften. 
Mogelijkk dat ze verder heeft gewerkt aan Het hout van Bara, dat ze naar eigen zeggen op drie 
hoofdstukkenn na voor de oorlog heeft geschreven." 

Niett bekend is of Beb medio 1942 het bericht heeft bereikt dat haar door de 
Commissiee van Schone Letteren van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde de 
C.W.. van der Hoogtprijs is toegekend voor haar boek Het laatste huis van de wereld, met een 
daaraann verbonden bedrag van duizend gulden.3 De commissie besluit evenwel met de 
feitelijkee uitreiking te wachten tot na de oorlog uit vrees dat de Duitsers het geld in beslag 
zullenn nemen.4 Na de oorlog krijgt deze toekenning nog een staartje.5 

DeDe internering 

Afgemetenn aan wat latere jaren brengen, is de Japanse bezetting aanvankelijk vrij mild van 
karakter.. Alleen de krijgsgevangen genomen militairen zijn geïnterneerd. Dat is overigens 
vanwegee de voor de oorlog plaatsgevonden mobilisatie een groot deel van de mannelijke 
Europesee bevolking. Japan voert in Nederlands-Indië een interneringsbeleid dat afwijkt van 
anderee in Zuidoost-Azië bezette gebieden.6 De oorzaak is de voor de wet gelijkwaardige 
statuss van Indo-europeanen en (volbloed-) Nederlanders. De Japanners worden hierdoor in 
Nederlands-Indiëë met een veel grotere groep Europeanen geconfronteerd dan in andere 
veroverdee gebieden. Bovendien wordt Nederlands-Indië veel sneller veroverd dan verwacht. 
Hett gevolg is dat Japan in relatief korte termijn te maken krijgt met een potentieel gevaarlijke 
enn vijandige bevolkingsgroep. Louter vanwege dit praktische gegeven wordt het overgrote 
deell  van de Indo-europeanen, getalsmatig veel groter in omvang dan de totoks,7 aanvankelijk 
niett geïnterneerd. Alleen de Indo-europese mannen die door hun functie of beroep als 
gevaarlijkk worden beschouwd, moeten het kamp in. Vrouwen en kinderen van zowel blanke 
alss Indo-europese afkomst worden vooralsnog ongemoeid gelaten. De Japanners proberen het 
Indo-europesee bevolkingsdeel zelfs voor zich te winnen.8 Feitelijk is het beleid van Japan 
eropp gericht de Indo-europeanen uiteindelijk op te laten gaan in de inheemse bevolking. Indo-
europeanenn en Indonesiërs moeten samen werken aan de opbouw van wat Japan noemt de 

|| Beb Vuijk 'Kerstkeongs' in Beb Vuijk 1989, pag. 24 
""  Interview Beb Vuijk door Willem G. van Maanen VARA 1973 (nadere datering en programma onbekend) 
"'' Michael 1986, pag. 147. Ten aanzien van de toekenning van de prijs doet zich iets vreemds voor. In het verslag 
vann de jaarlijkse vergadering van de maatschappij op 27 juni 1942 (opgenomen in het Jaarboek van de 
MaatschappijMaatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1942) wordt geen melding gemaakt van de toekenning van de 
prijss aan Beb Vuijk. Onder het kopje Verslag van de Commissie voor Schoone Letteren wordt opgemerkt dat de 
commissiee haar taak heeft neergelegd in verband mei de oorlogssituatie. In 1941 wordt in het jaarverslag nog wel 
meldingg gemaakt van toekenning van de prijs (aan de dichteres M.Vasalis voor haar bundel Parken en 
woestijnen).woestijnen). Ook een juryrapport voor de toekenning van de prijs ontbreekt. Een dergelijk rapport is er wel voor 
dee eerdergenoemde Vasalis een jaar daarvoor. 
JJ Interview Beb Vuijk door Ed Hoomik Vrij  Nederland 8-3-1947. De opmerking is afkomstig uit een inleiding 
opp het interview door de interviewer (en dichter) Ed 1 loomik. Een bevestiging hiervoor is te vinden in het 
Verslagg van de Jaarlijksche Vergadering van de Maatschappij op 12 juni 1946. 
33 Zie het hoofdstuk 'Beb in Holland' 
**  Van Duim 2000-2002, dl I. pag. 14 
'' Van de ongeveer 300.000 Europeanen waren er ongeveer 200.000 (65 a 70%) van Indo-europese afkomst (Van 
Duimm 2000-2002. dl I, pag. 13) 
'Dee Jong 1969-1991. dl I lb tweede helft, pag. 846 
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'Sfeerr van Gemeenschappelijke Welvaart van Groter-Azië'.1 Het paaien van de Indo-
europeanenn loopt op een mislukking uit. Ze blijven loyaal aan Nederland. In en buiten het 
kampp zullen zij de komende jaren van hun trouw aan Nederland getuigen. In de woorden van 
Dee Jong: "De Japanse poging tot het gelijkschakelen van de Indische Nederlander [aan de 
Indonesiër]]  is mislukt. In jaren waarin zij de grootste moeite hadden om het hoofd boven 
waterr te houden, zijn zij Nederland trouw gebleven en een trouw die velen met hun leven 
hebbenn moeten bekopen"." Ze getuigen volgens dezelfde historicus later in en buiten de 
kampenn van een zekere afkeer en animositeit ten opzichte van de Indonesiërs,3 overigens voor 
dee Japanse bezetting ook een niet ongebruikelijke houding. 

Inn april 1942 voert de Japanse bezetter een registratiesysteem in, dat moet uitmaken 
wiee van zuiver Europese afstamming is en wie Indo-europees bloed in de aderen heeft. Bij de 
Indo-europesee herkomst wordt, afhankelijk van de afstamming van de (voor)ouders, een nader 
onderscheidd in categorieën gemaakt. Medio 1942 komt de internering van de totokmannen 
goedd op gang, eind 1942 ook die van de totokvrouwen.4 Veel vrouwen is er alles aan gelegen 
omm aan internering te ontkomen. Omdat de registratie meer tijd in beslag neemt dan verwacht, 
kann een deel van hen, door omkoping van inheemse bestuursambtenaren, hun stamboom 
'voorzien'' van inheemse ouders. Andere vrouwen verven hun haar zwart om een Indo-
europesee afkomst te simuleren. Is het in de vooroorlogse jaren usance een gekleurde 
afstammingg te verdoezelen, na een klein jaar Japanse bezetting treedt precies het 
tegenovergesteldee op.5 De poging van veel Indo-europese vrouwen om aan het kamp te 
ontsnappen,, blijkt in 1943 tevergeefs. In april en september van dat jaar vinden er nieuwe 
registratiess plaats, die alleen Indo-europeanen met een 'directe' Indonesische afstamming 
buitenn het kamp houden.6 

Niett voor alle vrouwen vormt het kamp een schrikbeeld: er zijn ook Indo-europese 
vrouwenn die voor een vrijwillig e internering kiezen.7 Een oud-collega en bekende van Beb 
vanuitt haar latere periode bij Vrij  Nederland, H.G. Surie, kent in zijn omgeving verschillende 
vrouwen,, onder meer zijn stiefmoeder, die vrijwilli g het kamp zijn ingegaan.8 De identificatie 
enn verbondenheid met de Europeanen en de Europese leefstijl winnen het bij deze vrouwen 
vann de angst en onzekerheid die het kamp kunnen brengen. Wellicht dat ook de vijandige 
houdingg van de inheemse bevolking een reden is geweest zich eigener beweging te melden. 
Maarr er is dikwijl s ook nog een praktische reden: veel vrouwen zitten door de 
gevangennemingg van hun man zonder inkomsten en hebben moeite in hun onderhoud te 
voorzien.99 Voor deze vrouwen biedt het kamp soelaas omdat in de elementaire 
levensbehoeftenn wordt voorzien. In haar laatste interview signaleert Beb zelf, zij het in te 
generaliserendee bewoordingen, de vrijwillig e internering van Indo-europese vrouwen: "De 
meestee Indo's wilden de kampen in. Dan was je erg Europees, ze vochten er om. Zo werden 
zee nog Nederlandser. Bovendien waren ze dan veilig voor de Japanners".10 Twintig jaar 
daarvoorr heeft Beb een dergelijke vrouw op scherpe wijze getypeerd in haar laatste literaire 
verhaall  'Ngawang*.11 

'DeMoorenWillemss 1995,pag. 97 en 157 
;; De Jong 1969-1991, dl 1 lb tweede helft, pag. 862; zie voor dit punt ook pag. 882-883 
11 Idem, pag. 882-883 
44 Idem, pag. 743 en Van Duim 2000-2002, dl I, pag. 14 
'Vann Velden 1978, pag. 439 
66 Van Duim 2000-2002, dl I, pag. 14 
77 De Moor en Willems 1995, pag. 97 en Van Velden 1978, pag. 444 
**  Gesprek auteur met H.G. Surie (Assen 8-8-2002) 
""  Van Duim 2000-2002, dl I, pag. 17 
1CC Interview Beb Vuijk door Caroline van den Heuvel NRC handelsblad 30-8-1991. 
""  Zie het hoofdstuk 'Het laatste literaire werk' 
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Dee hierboven gegeven schets van de internering op Java abstraheert van per plaats optredende 
verschillen.11 Te oordelen naar Bebs beschrijving van haar eigen internering is in Soekaboemi 
sprakee geweest van een afwijking op het algemene patroon. In haar terugblikken heeft: ze 
overigenss wel onduidelijkheid gecreëerd: de reden om het kamp in te moeten wordt bij 
verschillendee gelegenheden anders ingekleurd. In haar eerste publicatie na de bevrijding 
vermeldtt ze dat alle Europeanen in Soekaboemi gedwongen zijn geweest hel kamp in te gaan: 
"Inn de grote steden werden over het algemeen slechts de totoks geïnterneerd, op verschillende 
kleineree ook de Indo's, zelfs Chinese en Indonesische vrouwen, die met totoks waren gehuwd. 
[ . . . ] .. We hadden gedacht als Indo's buiten het kamp te blijven".2 In een interview 45 jaar 
laterr merkt ze iets soortgelijks op: "Maar ik als Indo-europese had niet de keuze wel of niet in 
hett Jappenkamp te worden geïnterneerd [ . . . ] . Alle vrouwen van de krijgsgevangenen, onder 
wiee zowel totoks als Indo's, gingen de kampen in".3 In 1947 maakt ze echter ook melding van 
eenn andere omstandigheid: "Terwijl de kampen in orde werden gemaakt, kreeg ik [ .. . ] van 
eenn Indonesisch auteur het aanbod over culturele activiteiten te schrijven voor Asia Raya, een 
Maleisee krant onder Nippon-controle. Als ik dat gedaan had, zou ik vermoedelijk niet zijn 
geïnterneerd.. Maar ik deed het natuurlijk niet. Ik ging het kamp in".4 Dit herhaalt ze nog een 
keerr in 1967, maar bij deze gelegenheid wekt ze tegelijk de indruk dat bij haar internering 
sprakee is geweest van een vrijwilli g element. Ze meldt het kamp te zijn ingegaan "omdat het 
risicoo van een gevangen schrijfster Beb Vuijk veel groter zou zijn. [Immers] in een totalitair 
systeemm is een huisvrouw altijd nog veiliger dan een schrijfster". In een radio-interview uit 
19899 ter gelegenheid van het uitkomen van haar Kampdagboeken blijf t de reden van haar 
interneringg volstrekt onduidelijk. Voorzover er enige lijn is te onderkennen in Bebs antwoord 
opp de desbetreffende vraag, suggereert ze uit solidariteit met haar vriendin Chris Kooiman 
voorr het kamp te hebben gekozen. De laatste wordt in haar hoedanigheid van apothekeres 
gedwongenn geïnterneerd.6 Tenslotte suggereert Beb in de hierboven aangehaalde interviews 
ookk een aantal malen dat het verboden bezit van een radio reden is geweest voor de 
internering. . 

Dee door Beb gezaaide twijfel over de toedracht van haar internering lijk t te worden 
weggenomenn door een nagelaten, nooit gepubliceerd, dagboekfragmenten over de dagen 15, 
166 en 17 december 1942. Deze aantekeningen zijn later, vermoedelijk eindjaren tachtig, door 
iemandd uitgetypt. Hel oorspronkelijk fragment is geschreven in een slecht handschrift, met 
veell  doorhalingen en toevoegingen. Behalve over de internering zegt het ook veel over Bebs 
gevoelenss ten aanzien van de Japanse aanwezigheid. Op 15 december noteert ze, na 
opgemerktt te hebben er niet toe te kunnen komen op reis te gaan om het zilver bij haar 
schoonmoederr in Batavia te brengen: 

11 Voor een kort overzicht van de internering op Java per regio/residentie zij verwezen naar Van Velden 1978, 
pag.. 82*86. Buiten beschouwing blijf t de internering in de Buitengewesten, waar de Indo-europeanen vaak wel 
gelijktijdigg met de blanken zijn geïnterneerd. 
22 Beb Vuijk 'In de bescherming van Nippon' Baanbreker 21-1-1946. Baanbreker is een na de oorlog opgericht 
socialistischh weekblad onder hoofdredactie van ondeT meer Max Nord, lateT hoofdredacteur van Het parool, en 
Geertt van Oorschot, de latere uitgever. Dil artikel wordt later in bewerkte vorm gepubliceerd als 'De uittocht' in 
hett tijdschrift De tweede ronde 9(1, 1988), pag. 37-44 en daarna opgenomen in het in 1989 uitgebrachte 
Kampdagboeken.Kampdagboeken. Dat alle Europese vrouwen, ongeacht bun huidskleur, in Soekaboemi e.o zijn geïnterneerd, 
wordtt bevestigd door mevr. E.J. Certon Stolte te Velp, ten tijde van de internering woonachtig op een thee- en 
kinaondernemingg bij Soekaboemi (Telefonisch gesprek auteur met E.J. Certon Slolte (Velp 10-12-2002); het 
gesprekk heen plaatsgevonden naar aanleiding van een oproep om informatie over deze kwestie in Moessvn 4-10-
2002). . 
11 Interview Beb Vuijk door Irmgard Breugelmans De .vrew 5-1-1991 
44 Interview Beb Vuijk door Ed Hoomik Vrij  Nederland 8-3-1947 
?? Interview Beb Vuijk door Friso Endx Avenue 2 (3. 1967), pag. 106-110 
bb Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Camera Obscura' KRO 18-12-1989 
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Hierr midden in de sawah krijg je de Japanners tenminste niet te zien. Vergeten 
doee je ze natuurlijk niet, wel verdringen. Dat merk ik 's morgens bij het wakker 
wordenn of eigenlijk vlak voor het wakker worden, een zware druk, een gevoel 
vann rampen. Dan als de schemertoestand wegtrekt het besef dat je er al 
maandenn in zit, dat het nog erger zal worden, dat ze Boet [roepnaam Fernand] 
all  gepakt hebben.1 

Haarr vriendin 'An*  (Anne Brandts Buys) haalt Beb toch over mee naar Batavia te gaan. Beb 
geeftt in het dagboekfragment vervolgens een beschrijving van de Japanse bezetting in Batavia 
enn het intredende verval van huizen en tuinen in de stad alsmede een prachtige sfeertekening 
vann de oude Indische familie van An. Op 17 december is ze weer terug in Ngawang. Chris 
maaktt hen 's morgens wakker met de mededeling dat de Europese vrouwen in Soekaboemi 
nogg voor het einde van de week geïnterneerd zullen worden. Beb is nog optimistisch: "An en 
ikk hebben belanda - Indo op onze pendaftaran [persoonsbewijs] staan en de Indische vrouwen 
pakkenn ze niet op"." Tijdens hun siësta worden ze door de bediende wakker gemaakt met 
oproepenn voor de drie vrouwen zich overmorgen om negen uur te melden op het 
gemeentehuis.. Ze mogen 25 kilo bagage per persoon alsmede een matras, kussen en deken 
meenemen.. De drie vrouwen zitten verslagen aan de tafel in het atelier van An. De laatste 
moett al haar beeldhouwwerk, haar verzameling Javaanse kunst en haar Chinees porselein 
achterlaten.. Chris heeft haar spullen eerder in Bandoeng gestald. Beb heeft alleen boeken. De 
bediendee brengt een klapperdrankje binnen, gemaakt uit kokosnoten van bomen die nog door 
Boett zijn geplant.3 Ze voegt er aan toe: "Planten en in de tuin werken gaf je een beetje gevoel 
vann veiligheid. Ook die zekerheid was een fictie".4 Beb begint om de spanning te verdrijven te 
pakken,, denken kan ze niet meer. Dan volgt de laatste passage, in grote hanenpoten, dat 
duidelijkk afwijkt van het vorige handschrift: 

Wee zijn net losgesneden als die [onleesbaar], wij zijn losgetornd, centimeter 
voorr centimeter. We hebben in een zekerheid geloofd. In de oorlog bestaan 
geenn zekerheden meer. We moeten kappen denk ik. Alles gaan we verliezen. 
Houdd je dat voor. Vluchteling zie niet om. [onleesbaar] Uw huis bladert zwart. 
Alss we zouden [onleesbaar], alleen met het naakte leven door deze oorlog heen 
komen. . 

Dee woorden en het handschrift van het dagboekfragment zeggen veel over de 
gemoedstoestandd waarin Beb verkeert. Het is een door angst volstrekt uit haar evenwicht 
geslagen,, bijna panische vrouw. Een emotionele shocktoestand, die ze ook moet hebben 
gekendd in de periode voorafgaande aan Ru's geboorte en ten tijde van het conflict met de 
gezaghebberr op Boeroe. Waarschijnlijk omdat het slot zo indringend Bebs situatie weergeeft, 
heeftt Beb dit gedeelte niet laten uittypen. 

11 Beb Vuijk Dagboekfragmeni 15 december 1942, ON (doos 2465) 
22 Idem. 17 december 1942 
""  De opmerking over door Fernand geplante klapperbomen wekt bevreemding. Hij is dan nog geen twee jaar op 
Javaa en een klapperboom kan (vermoedelijk) niet binnen twee jaar vruchtdragend zijn. Heeft Femand die op 
eerderr moment geplant, in Bebs eerste 'Soekaboemische periode' (1930-1932) of tijdens een (niet bekende) 
vakantiee vanuit Boeroe daarna? Beb kent Anne in ieder geval begin jaren dertig, zo blijkt uit een fotoalbum. 
44 Beb Vuijk Dagboekfragment 17 december 1942, ON (doos 2465) 
ss Idem. 
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Eenn half jaarna beëindiging van de Japanse bezetting schrijft Beb het vervolg van haar 
internering.11 Van haar radeloosheid is dan weinig over. Nuchter, onderkoeld en af en toe met 
ironiee observeert ze, een stijl die ze naderhand altijd gebruikt bij het vertellen over haar 
kampervaringen.. De enkele honderden vrouwen met hun kinderen uit Soekaboemi en 
omgevingg worden vijf dagen ondergebracht in het jongenshuis van de SOG. Omdat de 
vrouwenn zelf voor hun voeding moeten zorgen, trekken verkopers naar het internaat om daar 
hunn waar uit te stallen. Door de zaal hangen de waslijnen met luiers "want door de emotie 
kregenn alle babies en kleuters het prompt in hun buik"." De situatie doet Beb herinneren aan 
eenn nabij verleden: "Het jaar daarvoor had ik in dit zelfde Opvoedings Gesticht gezeten om 
alss hoofd van een afdeling grote jongens de heren te vervangen, die onder de wapenen waren 
geroepen.. Toen klapte ik 's avonds als het om halfzeven donker werd mijn jongens naar 
binnen,, nu precies eenjaar later werd ik om halfzeven naar binnen geroepen".3 De 
[Indonesische]]  politie treedt in het algemeen redelijk op. Er ontstaan alleen enkele incidenten 
wanneer,, tot Bebs ergernis, vrouwen een hoge toon tegen de politie aanslaan, alsof de agenten 
hunn bedienden zijn. Na de oorlog zal ze een en andermaal de 'koloniale mevrouwen' scherp 
kritiseren.. Het commentaar dat ze op de situatie in het jongenshuis geeft, is, afgezet tegen 
haarr latere oordelen, vrij gematigd: "Het excuus, dat de verhoudingen in het leven zo snel en 
radicaall  veranderd waren, dat de oververmoeide vrouwen het tempo niet hadden volgehouden, 
iss alleen te aanvaarden, als men het ook voor de Indonesiër laat gelden. Zij waren van 
overheerstenn ineens heerser geworden en ook zij konden de situatie niet aan".4 

Naa vijf dagen volgt het transport. In een lange rij gaan de vrouwen naar het station, op 
karrenn volgepropt met koffers en kinderen. Indonesiërs en Chinezen staan langs de kant van 
dee weg. De bevolking kijkt bezorgd, niemand lacht. In de trein worden ze bewaakt door 
agentenn met klewang en revolver. Een plezierige bijkomstigheid voor Beb zal zijn geweest 
datt vierde klasse wordt gereisd. Ruim een week daarvoor, wanneer ze met An naar Batavia 
gaat,, wil zij ook deze, meestal met tanis (boeren) bevolkte, treinklasse nemen, maar dat vindt 
Ann te vermoeiend.5 De trein stopt in Bandoeng en de sfeer wordt meteen vriendelijker. 
Verpleegsterss komen langs de trein met melk voor de kinderen. Er volgt nog een busrit, die 
eindigtt in een buitenwijk van Bandoeng: Kareës. 

KampKamp Kareës 

Veell  kampen zijn door Japanners gevestigd in woonwijken. Kareës is een deels oudere, veelal 
doorr Indo-europeanen bewoonde, wijk in het zuidoostelijke deel van Bandoeng, die op 4 
decemberr 1942 als kamp in gebruik wordt genomen. Ongeveer 5200 van de uiteindelijk 
ongeveerr 5700 vrouwen en kinderen in dit kamp worden in december 1942 vanuil vele steden 
inn de Preanger, de streek waarvan Bandoeng het centrum is, aangevoerd.6 

Hett is een kamp waarover in vergelijking met kampen als Tjideng, Tjihapit, 
Ambarawaa en Kramat betrekkelijk weinig bekend is en waarover relatief weinig 
egodocumentenn zijn gepubliceerd. Ook Beb heeft weinig aan de openbaarheid prijs gegeven 

11 Het betreft het eerder vermelde artikel Beb Vuijk lIn de bescherming van Nippon' Baanbreker 26-1 -1946 en 
hett gelijknamige tweede deel in Baanbreker 16-2-1946. De hiernavolgende afinea's zijn aan deze artikelen 
ontleend. . 
**  Beb Vuijk 'In de bescherming van Nippon' Baanbreker 26-1-1946 
11 Idem 
44 Idem 
""  Beb Vuijk Dagboek fragment 15 december 1942. ON (doos 2464). 
**  Van Duim 2000-2002, dl I. pag. 120 

Err zijn 6 boeken uitgegeven, waarin vrouwen verslag hebben gedaan van hun ervaringen in dit kamp, daarnaast 
bevindenn zich 7 niet uitgegeven documenten in hel Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD): 
samenvattendee kamp verslagen, opgemaakt direct na de oorlog, en niet gepubliceerde dagboeken 
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overr het leven in dit kamp. 2e beschrijft hoe zij en haar twee vriendinnen bij aankomst in het 
kampp problemen hebben bij het vinden van geschikte huisvesting. Ze komen uiteindelijk 
terechtt in een garage, vooral door toedoen van Chris die zich als leidster van het drietal 
opwerpt.. Over haar persoonlijke reilen en zeilen in dit kamp is ze nog korter van stof. De 
meestee informatie hierover bevindt zich in twee bewaard gebleven brieven aan het thuisfront 
inn Nederland van vlak na de oorlog. Daarnaast zijn er nog twee andere, zij het summiere, 
bronnen:: de herinneringen van de voormalige kampleidster mevrouw R. van Iterson-de 
Hartog,""  en die van mevrouw A. Eijken, ten tijde van de internering vijftien jaar.3 Door de 
eerste,, die vanwege een aantal bijzondere omstandigheden op 24-jarige leeftijd de jongste 
kampleidsterr in Nederlands-Indiê' wordt, zijn ook de kampnummers van Beb, haar kinderen 
enn haar vriendinnen bekend. In 1944 verzoekt het Internationale Rode Kruis hel Japanse 
bestuurr om lijsten van de namen van alle kampbewoners. Als kampleidster is mevrouw Van 
Itersonn nauw betrokken bij de samenstelling van de lijsten, waardoor zij een overtollige lijst 
heeftt kunnen achterhouden. De kampnummers en de nationaliteit van Beb Vuijk, haar zoons 
enn vriendinnen worden daarop als volgt vermeld: B. de Willigen-Vuyk - 26285 - Indo; H.C. 
dee Willigen- 26286 - Indo; R.I. de Willigen - 26287 - Indo; A. Brandts Buys-v.Zijp - 23874 -
Nederlandse;; C.L.J. Kooiman - 23873 - Nederlandse. 

Dee hierboven vermelde brieven van Beb aan de familie maken melding van een 
traumatischee ervaring die haar direct na aankomst in het kamp overkomt. Over deze 
gebeurteniss heeft ze zich slechts enkele malen publiekelijk, en dan nog slechts kort, 
uitgelaten.. Ook met bekenden uit haar directe omgeving weigert ze daarover tot haar dood te 
praten.. Beb wordt met An en Chris opgepakt door de Japanse militaire politie, de Kempeilai. 
Alss reden noemt ze een aantal malen het bezit van een radio of een geheime zender,6 maar 
ookk een keer het lidmaatschap van een ondergrondse groep.7 Ze wordt teruggebracht naar 
Soekaboemii  en gevangen gezet in het politiebureau. Getuige haar beschrijving moet het 
verblijff  daar een bijzondere ervaring voor haar zijn geweest: "We zaten er allemaal door 
elkaar.. Europeanen, Indonesiërs en Chinezen, koelies, oplichters, dieven, moordenaars, 
politiekee gevangenen, schuldigen en onschuldigen. Voor het eerst was ik hun gelijke, een 
gevangenee tussen andere gevangenen. Ik heb toen met vele mensen gesproken. Ik zou die 
gesprekkenn willen voortzetten".8 Tijdens haar gevangenschap wordt ze lichamelijk en 
psychischh gemarteld. 

Dee martelingen heeft ze verwerkt in het verhaal 'All our yesterdays', eerst afzonderlijk 
gepubliceerdd in 1958 en vervolgens opgenomen in de in 1959 uitgegeven verhalenbundel 
GeruchtGerucht en geweld. In dit verhaal komen bij een in een ziekenhuis opgenomen vrouw weer de 
herinneringenn aan haar ondervraging en marteling door de Kempeitai naar boven. Een heftige 

Hett meesl nog in het eerder aangehaalde artikel 'In de bescherming van Nippon' en het eveneens genoemde 
verhaall  'De uittocht'. 
""  Mevrouw R. van Iterson-de Hartog heefi gereageerd op een oproep in Moesson 4-10-2002 om informatie over 
dee kampen Kareës en Kota Paris en het leven van Beb Vuijk in deze kampen. Er zijn een tweetal telefonische 
gesprekkenn met haar gevoerd, op 18-2-2003 en 27-2-2003. Het laatste gesprek vond plaats naar aanleiding van 
eenn schriftelijke reactie van mevrouw Iterson d.d. 22-2-2003 op een aan haar toegezonden concept tekst over de 
interneringg van Beb Vuijk in Kareës en Kota Paris. 

Mevrouww A. Eijken heeft pas op 9 maart 2004 telefonisch gereageerd op de advertentie in Moesson. 
ii Het betreft, in chronologische volgorde, de volgende interviews: Interview Beb Vuijk door Ed Hoornik Het 
vrijevrije volk 8-3-1947. Radio-interview Beb Vuijk door Garmt Stuiveling VARA 26-4-1947. ON (doos 2463. 
programmaa onbekend). Interview Beb Vuijk door Jan Verstappen De nieuwe linie 19-12-1973. Radio-interview 
enn -portret Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang*  NOS 14-7-1989 en Radio-interview Beb Vuijk 
doorr Margot Hopman 'Camera Obscura' KRO 18-12-1989. 
'' Gesprek auteur met B. en M. Bal (Loenen a/d Vecht 23-2-2003) 
AA Interview Beb Vuijk door Ed Hoornik Vrij  Nederland 8-3-1947 
'' Idem en Interview Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990 
ss Radio-inierview Beb Vuijk door Garmt Stuiveling 26-4-1947. ON (doos 2463, omroep en serie onbekend) 
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reactiee wordt opgeroepen als de dokter een koude hand in haar hals legt. Voor de vrouw 
verschijntt het beeld van een Japanse kapitein die haar na een verhoor meedeelt dat ze ter dood 
zall  worden gebracht, waarbij ze mag kiezen uit "revolver of zwaard".1 Hij legt haar het koude 
zwaardd in de nek om vervolgens de executie uit te stellen omdat ze nog niet kaal is geschoren. 
Ookk de volgende dag simuleert de kapitein een executie met het zwaard door vingers in de 
halss te leggen. In het visioen van de vrouw wordt de angstbeleving verbonden met de wil haar 
waardigheidd te behouden: 

Nuu bleef er niets anders over dan waardig te sterven. Dit was de laatste 
opdracht,, sterven met waardigheid, f.. . ]. De spanning van de angst was 
ondragelijk,, hoewel zij zeker wist dat zij niet sterven ging. Directer en urgenter 
dann de angst voor de dood, was de angst te kort te schieten in waardigheid, te 
vervallen,, of af te brokkelen onder de marteling [ . . . ] , te smeken in 
onwaardigheid.2 2 

Dee ziekenhuisopname en de als gevolg hiervan opgeroepen oorlogsherinneringen van de 
vrouww oproept, zijn naar Bebs zeggen gebaseerd op een eigen ervaring. In één interview 
verteltt ze na de oorlog door een motorongeluk in een ziekenhuis terecht te zijn gekomen. 
Gevreesdd wordt voor een scheurtje in de schedel en ze krijgt een lumbaalpunctie. Bij deze 
prikk krijgt Beb opnieuw de herinnering aan de marteling. Vreemd is dat de familie zich niet 
kann herinneren dat Beb ooit een dergelijk ongeluk heeft gehad.4 Hebben we bij dit ongeluk en 
dee daaropvolgende opname in het ziekenhuis te maken met een andere uitspraak van Beb over 
'Al ll  our yesterdays', namelijk dat het verhaal "ongeveer zo is gebeurd, het is echter een 
vertelling"?5 5 

Bebss martelingen worden bevestigd in de twee direct na de oorlog aan het thuisfront 
geschrevenn brieven, allebei gedateerd op l november 1945, waarin achtereenvolgens wordt 
opgemerkt: : 

Ikk heb in de ÏCempaitai/Jap. Gestapo/gevangenis gezeten, daar hebben ze mij 
opp de electrische stroom gezet, revolver tegen het voorhoofd gedrukt en het 
smalle,, koude blad van hun zwaard in mijn hals gelegd. 

En: : 

Eenn nacht nadat ik acht uur achter elkaar was verhoord door de Kempaitai met 
electriciteitt was gemarteld heb ik wakker gelegen met een tube veronal 
[barbituraat]]  in mijn hand. Niet de vrees om te sterven heeft mij toen 
weerhouden,, in die periode was mijn angst voor het leven sterker dan de angst 
voorr de dood. Het was de gedachte aan die twee kleine jongetjes in Bandoeng, 
gedeeltelijkk en een ander gevoel, een verheven koppigheid om door te zetten, 

11 Beb Vuijk 'All our yesterdays' in Verzameld werk 1981, pag. 395 
22 Beb Vuijk 'All our yesterdays' in Verzameld werk 1981, pag. 394. In het Radio-interview Beb Vuijk door 
Willemm G. van Maanen VARA 1973 (programma en datum onbekend) laat Beb zich in gelijkluidende 
bewoordingenn uit over haar ondervraging door de Kempetai. 
!! Interview Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990. Ook in het Interview Beb Vuijk door Jan 
Verstappenn De nieuwe linie 19-12-1973 merkt ze op dal 'All our yesterdays' autobiografisch is. In dil 
vraaggesprekk komt een passage voor die niet terug Le vinden is in het verhaal: "De tolk gooide een doosje 
luciferss op de grond en beval me, "Raap op"!. Toen ik bukte, zei hij in mijn oor: "Don't be afraid, he's joking". 
44 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Wrilligen-Riekerk (Nuenen 24-10-2001) 
**  Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Camera Obscura' KRO 18-12-1989 
66 Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk. J. en D. Rotscheid (Batavia 1-1 f-1945). ON (doos 2465) 
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dwarss tegen Nipponmartelingen in door te zetten, niet het spel in elkaar te slaan 
maarr door te spelen.' 

Lijk tt over Bebs verblijf bij de Kempetai weinig twijfel te bestaan, verbazing wekt het bezit 
vann een tube veronal tijdens haar gevangenschap. Een politiedienst die dit over het hoofd ziet, 
lijk tt hoogst onwaarschijnlijk. Ruilt Beb op dit punt de rol van verslaggever van haar 
oorlogservaringenn in voor die van een actrice die zich op sleeptouw laat nemen door haar rol 
inn een melodramatisch stuk? 

Bebb mag tijdens de martelingen haar angsten hebben overwonnen, kwijt geraakt is ze 
diee nooit. 2e wil niet meer over de Kempeitai praten: "Alles komt dan terug, zo ben ik nu 
eenmaal".22 Ze voegt er aan toe niet door de oorlog te zijn beschadigd, wel door de Kempeitai. 
Bijj  het verschijnen van haar Kampdagboeken uit ze woorden van gelijke strekking. De 
therapeutischee benadering om na jaren "het probleem van je af te schrijven" werkt niet bij 
haar.. Integendeel, het probleem haalt ze dan weer naar zich toe.3 Familie en bekenden 
bevestigenn Bebs tegenzin om te praten over wat ze in het kamp heeft meegemaakt. 

Naarr Bebs zeggen blijf t ze zes weken bij de Kempetai. Medio februari 1943 moet ze 
dann zijn teruggekeerd in Kareës. In haar eerder gememoreerde artikel over haar internering 
datt ze direct na de oorlog publiceert, geeft Beb nog een korte impressie van het leven in 
Kareës.. Ze beschrijft een samenleving die onwennig haar draai probeert te vinden tussen de 
Scillaa van vrijheid en de Charibdis van dwang: 

Dee eerste tijd in Bandoeng was een verwarde tijd [ . . . ] . We mochten ons vrij 
inn de stad bewegen [ . . . ] , iedereen was opgewonden, iedereen had een 
onwezenlijkk gevoel. [ . , . ] . Er was volop te eten, men zat bij elkaar op visite en 
praatte.. Er heerste een vacantiestemming, waaraan het moeilijk was je te 
onttrekken.. We pasten nog niet in dit leven.4 

Zee constateert hoe langzaam een kleine maatschappij in wording ontstaat. Vrouwen gaan 
activiteitenn ontplooien om geld te verdienen: "Wie geen geld had, probeerde te verdienen aan 
wiee wel geld had, wat vrij aardig lukte".5 Haar in het artikel gedane belofte: "Hoe wij leefden 
[inn Kareës] zal ik een andere keer vertellen", doet Beb niet gestand. Ze wijdt in haar latere 
levenn nog één passage aan het kamp: "In die twee jaar was in het begin langzaam, maar later 
inn toenemende versnelling onze situatie verslechterd. Meer mensen, minder eten, toenemende 
spanningen,, toenemende vervuiling, ziekten: geelzucht, dysenterie en de eerste oedemen door 
eiwit-- en vitaminegebrek".6 

Hoee het leven in Kareës na februari 1942 verloopt, af te leiden uit bij het NIOD 
bewaardee kampverslagen en egodocumenten. De vakantiestemming verdwijnt spoedig. Op 
77 maart wordt het kamp gesloten: "Op de poort is een groot hangslot met ketting 
aangebracht".. Alleen met een pas mag het kamp worden verlaten. Een paar weken later 
mogenn doktoren en apothekers het kamp niet meer in. Medicijnen moeten het kamp worden 

\\ Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk (Batavia 1-11-1945), ON (doos 2465) 
22 Radio-interview en -portret Beb Vuijk door Margol Hopman 'Een leven lang' NOS 14-7-1989 
33 Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Camera Obscura' KRO 18-12-1989 
JJ Beb Vuijk 'In de bescherming van Nippon' Baanbreker 16-2-1946 
""  Idem 
66 Beb Vuijk 'Kerstkeongs' De tweede ronde 10(1, 1989), pag. 11-18, nadien opgenomen in Beb Vuijk 1989, 
pag.. 26 

Dagboekk mevr. A.M, Heyl 17-12-1942/8-5-1943 . Deze Deze vrouw is analiste op een veterinair instituut en wordt 
inn Kareës apothekeres. De onderhavige alinea is ontleend aan dit dagboek, dat voor wat betreft de vermelde 
informatiee overeenkomt met die in het dagboek van mevr. C.H. Bolhuis-Schilstra 24-12-1942/1-11-1944. Beide 
niett gepubliceerde dagboeken, die geen paginanummering hebben, bevinden zich in het archief van het NIOD. 
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binnenn gesmokkeld. Begin april zijn er huiszoekingen en de telefoon wordt afgesloten. Eind 
aprill  is het water op rantsoen. Zo verschillend mensen zijn, zo verschillend wordt op de 
verslechterendee omstandigheden gereageerd. De een merkt op: "Alles is even saai en 
ellendig",11 een ander vertelt nog opgewekt over de viering van een verjaarspartij, waarop 
gelukkigg nog de nodige lekkere hapjes kunnen worden geserveerd en vindt de sluiting van het 
kampp een pesterij van de Japanners.3 

Dee meest gedetailleerde en zakelijke informatie over Kareës vanaf oktober 1943 is te 
vindenn in het dagboek van een maand daarvoor gearriveerde mevrouw P.C. Koopman.3 

Wanneerr zij aankomt is er voldoende voedsel, dat wordt verstrekt door een gaarkeuken. Ook 
iss er nog dieetvoeding op doktersrecept verkrijgbaar. Daarnaast mag men voor een klein 
bedragg aanvullend voedsel bestellen, zoals brood, eieren, vruchten, koffie, thee etc. Er vindt 
eenn levendige, maar wel streng verboden, smokkelhandel in voedsel aan het gedèg 
{omheiningg van bamboe) plaats, het zogenaamde gedèggen. Zelfs komen inheemse kooplui 's 
avondss en 's nachts door onderaardse gangen het kamp binnen. Ze smeren zich daarbij in met 
oliee om bij ontdekking makkelijker aan de grijpende handen van bewakers te kunnen 
ontkomen.. De smokkelwaar brengt veel geld op; voor de aanbieders, maar nog meer voor de 
afnemers.. In december 1943 worden de omstandigheden nog als 'redelijk' aangemerkt. Toch 
wordenn dan al veel vrouwen door gebrek aan voedsel dik en zijn anderen ondervoed. 
Daarnaastt zijn er veel zieken, die lijden aan dysenterie, difterie, oververmoeidheid en malaria. 

Hett leven in Kareès is, zo blijkt uit hel dagboek van Koopman, een afspiegeling van 
dee maatschappij er buiten. Vele voorzieningen en activiteiten zijn er geregeld: kleuterscholen, 
dee opvang van kinderen van zieke vrouwen, een klein ziekenhuisje voor de minder ernstige 
zieken,44 de verzorging van ouderen en bejaarden, (geheime) kerkdiensten, zelfs een loterij. 
Iederee vrouw die daartoe in staat is, moet werken: in keuken, tuin, ziekenhuis of 
schoonmaakploeg.. Door voormalige leraressen wordt aan oudere kinderen les of bijles 
gegevenn in vakken van het middelbare onderwijs. Vanaf juni 1944 wordt het middelbaar 
onderwijss zelfs structureel op poten gezet. Ook de voor de bewoners zo belangrijke sleur 
doorbrekendee culturele ontspanning wordt georganiseerd, zoals een concert (waarbij door 
Japannerss niet meer dan 50 mensen zijn toegestaan) en een dansuitvoering. 

Vanaff  begin 1944 verslechtert de voedselsituatie, maar blijf t wel aan wisselingen 
onderhevig.""  Op 12 februari 1944 merkt Koopman in haar dagboek op: ' ik wist n.1. niet meer 
watt ik op tafel moest brengen. De maanden december en januari hadden we goed en 
voldoendee te eten. In de soep zat een tijd lang geen vlees, en 's avonds kregen we brood, maar 
doorr kaas, worst, spek en dendeng [gedroogd vlees] werd veel goedgemaakt".6 Een maand 
later,, op 22 maart: 'iedereen krijgt honger, we krijgen haast geen vlees, vet of groente meer, 
veell  te weinig, nu geen brood en te weinig rijst". In mei is de situatie weer verbeterd, maar in 
augustuss treedt opnieuw een verdere verslechtering op. 

Hoee vergaat het Beb en haar kinderen in het kamp? Haar eerste brief na de oorlog aan 
hett thuisfront werpt hier een licht op: 

Inn Bandoeng het eerste jaar waar we nog in gemeubelde huizen woonden was 
ikk twee maanden lang ziek. Juli-Aug -'42. Acute reumathiek met enorme 

11 Kampdagboek A.M. Heyl 
**  Kampdagboek C.H. Bolhuys-Schilstra 24-12-1942/1-1-1944 
'' Kampdagboek P.C. Koopman 28-9-1943.19-11-1944. De hierna volgende informatie is grotendeels ontleend 
aann dil dagboek 
44 Ernstige zieken gaan naar hei ziekenhuis in het ook bij Bandoeng gelegen vrouwenkamp Tjihapit. 

Ditt geldt overigens in het algemeen voor Java, in en buiten de kampen. Het is bijna een wetmatig gevolg van 
elkee oorlogssituatie die langer duurt. 
hh Kampdagboek P.C. Koopman, pag. 60 

Idem.. pag. 63 
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koortsen.. Ik ben een tijd lang volkomen verstijfd geweest aan rechterpols, 
elleboog,, knie en enkel. Ook linker pols en knie. Ik had weken lang enorme 
koortsenn tot 41 toe en viel 20 KG af (Later verloor ik nog meer en woog net 
evenn 50 KG, nu al weer 65 KG). Voordeel van de reumathiek was dat ik niet 
hoefdee te werken, ik gaf les, literatuur en geschiedenis en verdiende daar 
zoveell  mee dat ik de was buiten kon laten doen en de kinderen allerlei les laten 
geven.. Ook Hans verdiende repareerde daken en maakte kinderspeelgoed, 
prachtigee schepen, clippers en Oost-Indië vaarders, volop getuigd. Hij was 
beroemd.. [ . . . ] . Zelf nam ik Maleise les (de bahasa Indonesia), Franse 
conversatieless en las Eng. Gedichten samen met een Eng dame die in Oxford 
literatuurr gestudeerd had.1 

Dee door Beb genoemde periode juli-augustus 1942 is natuurlijk onjuist, aangezien ze in die 
tijdd nog niet is geïnterneerd. Vermoedelijk gaat het om juli-augustus 1944 omdat Beb in haar, 
hiernaa nog te behandelen, dagboek van het kamp Kampong Makassar opmerkt in het tweede 
jaarr van het verblijf in Kareës met reumatische koortsen in het ziekenhuis te hebben gelegen. 
Inn het vervolg van haar hierboven geciteerde brief blijkt dat ze gedurende haar hele kamptijd 
inn meerdere of mindere mate last heeft gehad van (lichte) dysenterie. Wanneer als gevolg 
hiervann een dikke-darmontsteking ontstaat, wordt ze in 1944 (wederom) in het ziekenhuis van 
Kareëss opgenomen. De eerdergenoemde mevrouw Eijken, die als hu lp verpleegster werkzaam 
iss geweest in het hospitaal, herinnert zich dat Beb in het ziekenhuis heeft gelegen en dan erg 
aardigg tegen haar is. Ook heeft ze Nederlands van haar gehad, in een klein groepje van vijf a 
zevenn meisjes om daarmee ontdekking van deze verboden activiteit te voorkomen. Omdat 
Bebss naam dan al aardig bekend is, kijken de meisjes tegen haar op. Haar bewondering voor 
Marsmann steekt Beb tijdens de les niett onder stoelen of banken.2 

Opp oudere leeftijd, wanneer ze voor de NRC handelsblad gedurende een week een 
dagboekk bijhoudt, herinnert Beb zich nog een voorval uit Kareës. Eind 1943 moeten de 
vrouwenn hun boeken inleveren omdat de Japanners die willen beoordelen op hun eventuele 
subversievee karakter. De goedgekeurde exemplaren worden teruggegeven, voorzien van een 
stempel.. Beb vreest het ergste voor haar boek Het fascisme en de nieuwe vrijheidVan Jacques 
dee Kadt. Een brutale slagvaardigheid van Chris Kooiman voorkomt evenwel een in 
beslagname.. Als de laatste tijdens de etenstijd van de Japanners langs het kampkantoor komt, 
ziett ze door het geopende raam de stempel onbewaakt op een tafel liggen en pakt hem. De 
vrouwenn kunnen vervolgens hun boeken van de gewenste afdruk voorzien. Later brengt Bebs 
vriendinn de stempel terug, op haar paasbest gekleed: "In een keurig gestreken jurk van goede 
snit,, met gepoetste schoenen, een zijden parasolletje boven het hoofd (lang voor de oorlog 
goldd dat als excentriek) wandelde zij door de verwaarloosde en de vervuilde straal inde 
richtingrichting van het kantoor. Rustig en beheerst, een dame van stand, wel enigszins misplaatst in 
dee deze armoede buurt".3 Opvallend is dat de eerder genoemde leidster van het kamp, 
mevrouww Van Iterson-de Hartog, zich absoluut niet de Japanse 'boekenactie' kan herinneren. 
Naarr haar oordeel heeft deze niet plaatsgevonden. In ieder geval heeft zij in Kareës al haar 
boekenn kunnen behouden.4 

Dezelfdee vrouw heeft door informatie van andere bewoonsters, in het bijzonder de 
leidsterr van de straat waarin Beb woont, een indruk gekregen van Bebs functioneren en dat 
vann haar twee vriendinnen in Kareës. In wat haar verteld wordt, komt het vrouwelijke drietal 

11 Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk en J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945), ON (doos 2465). 
**  Telefonisch gesprek auteur met A. Eijken (Amsterdam 9-3-2004) 
33 Beb Vuijk 'Hollands dagboek' in NRC handels Nad 8-3-1975 
JJ Brief R. van Iterson-de Hartog aan auteur (Den Haag 22-2-2003). De brief behelst een commentaar op een aan 
mevrouww Iterson toegezonden concept-teksl over Bebs internering. 
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niett in ai te gunstige zin naar voren. Beb en haar vriendinnen hebben altijd kritiek op alles en 
nogg wat. Er is maar weinig wat in de ogen van de drie door de kampleiding goed wordt 
gedaan.. De grootste critica is Brandt Buys, die de anderen daarbij op sleeptouw neemt. Beb 
houdtt zich meer op de achtergrond, is een beetje stiekem. Voor de drie vriendinnen is met 
namee het eten een bron van ergernis. Zij hebben, naar Van Itersons oordeel, er weinig begrip 
voorr dat de keuken onder primitieve omstandigheden haar werk moet doen. De kritiek op de 
leidingg gaat zover dat de Anne, Chris en Beb handtekeningen gaan verzamelen om Van 
Itersonn te wippen, een actie die op niets uitloopt omdat de laatste de steun van de overgrote 
meerderheidd van de bewoonsters heeft. Ook volgens Eijken valt Beb op door haar andere 
opstellingg in het kamp. Zo heeft ze een keer gezien dat Beb tegen een Indonesische 
kampbewakerr opmerkt: "We zijn allemaal broeders en zusters".1 Ook in haar houding ten 
opzichtee van de kinderen wijkt ze af. Van Iterson komt verscheidene malen ter ore dat Beb 
haarr zoontjes slaat, iets wat bij andere vrouwen weinig voorkomt. Mevrouw Eijken bevestigt 
hett hardhandige optreden: ze ziet een keer hoe Beb één van haar zoons (vermoedelijk Hans) 
eenn buitenproportionele afstraffing geeft." 

Mevrouww Van Itersons eigen ervaringen met Beb beperken zich tot twee dingen. Ze 
heeftt enkele malen een, in haar huis gehouden, voordracht van Beb bijgewoond in de tijd dat 
diee activiteit nog niet is verboden door de Japanse commandant. In de lezingen, waarvan Beb 
ookk in een schaars aantal interviews gewag maakt, speelt E. du Perron en zijn boek Het land 
vanvan herkomst een belangrijke rol. Volgens Van Iterson zijn de voordrachten weinig 
aansprekend,, niet vanwege de inhoud maar door de wijze van presentatie. In haar visie liggen 
Bebss kwaliteiten op dat moment in het schrijven, niet in aansprekende voordrachten. De 
tweedee ervaring is interessanter in het licht van wat Beb later over haar kampleven heeft 
verteld.. Op een bepaald moment gaat het gerucht dat Indo-europese vrouwen het kamp 
kunnenn verlaten.4 Van Iterson ontmoet Beb op het kantoor van de Japanse kampleiding als de 
laatstee zich wil opgeven voor een vertrek uit het kamp. Wanneer ze Beb daarna vraagt solidair 
tee blijven met de andere kampbewoonsters, ontsteekt de laatste in grote woede. 

All  met al lijk t Kareës naar omstandigheden een 'redelijk' kamp te zijn geweest. Ook 
hett regime van de Japanse kampcommandant is verhoudingsgewijs mild. Geen der bronnen 
maaktt melding van een regelmatig slaan en straffen. Wel nemen de vrijheden af en komen er 
meerr regels en beperkingen wanneer de Japanse militairen het gehele bestuur van het kamp 
overnemen.66 Koopman maakt in augustus 1944 voor het eerst melding van het slaan door een 
Japannerr naar aanleiding van het streng verboden gedèggen. 

Opvallendd is dat in de dagboeken het kampleven vrij ingehouden wordt beschreven, 
zonderr noemenswaardige laatdunkende en raciaal gekleurde opmerkingen aan het adres van 
dee Japanners.7 In veel egodocumenten over Japanse kampen is dikwijl s sprake van een 
klagerigee en rancuneuze toon. Bij deze kampliteratuur gaat het evenwel veelal om na de 
kamptijdkamptijd opgeschreven ervaringen, waarbij de doorgemaakte ellende zonder enige beperking 

11 Telefonisch gesprek auteur met A. Eijken (Amsterdam 9-3-2004) 
;; Idem 
55 Interview Beb Vuijk door Ed Hoomik Vrij  Nederland 8-3-1947 en Interview Beb Vuijk door Bibcb Vrij 
NederlandNederland 10-2-1990 
44 Ook in de hiervoor aangehaalde egodocumenten wordt melding van dit gerucht gemaakt. 
''''  Mevrouw Van Iterson ontmoet Beb na de oorlog nog een keer. Dal gebeurt in Makassar, wanneer ze daar 
aankomtt met de boot om zich bij haar man te voegen. Aan de kade staal Beb, die haar tot niet geringe verbazing 
hartelijkk omhelst alsof in het verleden niets is voorgevallen, 
""  Op heel Java nemen Japanse militairen vanaf januari 1944 het bestuur van de kampen over, vooral vanwege de 
(snelle)) geallieerde Amerikaanse opmars in Zuidoost-Aziè\ maar ook door de verslechterende voedselsituatie en 
hett slechte beheer van Japanse burgerkampcommandanten (De Jong 1969-1991. d! i Ib tweede helft. pag. 745-
746) ) 
""  Eén dagboek is zelfs in rijmvorm geschreven, met regelmatig een humoristische of ironische toonzetting. 
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opp de Japanners kon worden geprojecteerd. De schrijvers van de tijdens de kampperiode 
geschrevenn dagboeken over Kareës verkeren in relatief 'redelijke' omstandigheden, waardoor 
zijj  nog relatief onbevangen tegen hun situatie aankijken. Wellicht dat ook de kans op 
ontdekkingg door Japanners hen terughoudend heeft gemaakt: een gevonden dagboek met 
weinigg vleiende opmerkingen aan Japans adres zou verregaande repercussies hebben gehad.' 
Bijj  de verschijning van Bebs Kampdagboeken in 1989 wordt door de critici aan haar min of 
meerr het patent toegeschreven nuchter en zakelijk over Japanners te schrijven. De hiervoor 
aangehaaldee bronnen over Kareës geven aan dat Beb zeker niet de enige is geweest die 
genuanceerdd denkt over Japanners. Ook Esther Captain vermeldt in haar recent verschenen 
studiee naar kampervaringen en kampherinneringen Achter het kawat was Nederland dat in de 
dagboeken,, zeker in het begin van de internering, niet alleen sprake was van een negatieve 
oordeelsvormingg over Japanners.2 

Voorr Beb vindt in Kareës nog één belangrijke gebeurtenis plaats. In juli 1944 ontvangt 
zee het laatste levensteken van Fernand uit een kamp in Thailand. Het is een kaart gepost op 28 
decemberr 1943. Zoals gebruikelijk bij berichten uit mannenkampen zijn het briefkaarten 
waaropp de bewoners voorgedrukte multiple choice teksten over hun situatie kunnen 
aankruisen.. Tot het einde van de oorlog zal ze niets meer van hem vernemen. 

KampKamp Kota Paris 

Medioo november 1944 wordt Kareës gesloten. De opheffing vindt plaats in het kader van de 
concentratiee van kampen, waartoe Japan overgaat vanwege de geallieerde opmars in 
Zuidoost-Azië.. Door het concentreren van kampen wordt een betere beheersing mogelijk van 
hell  potentiële gevaar dat van de grote aantallen kampbewoners uitgaat. Beb komt terecht in 
hett kamp Kota Paris, een kleine uit 1920 daterende wijk van gemeentewoningen in 
Buitenzorg.. Het fungeert als een klein doorgangskamp voor tweehonderd en vijfti g vrouwen 
enn kinderen uit Kareës. Daarvoor zijn in Kota Paris werknemers met hun gezinnen 
opgevangenn en vervolgens is het kamp gebruikt voor de internering van uit heel Java 
verzameldee ex-dwangprostituées (de zogenaamde troostmeisjes) en hun familie. 

Overr dit kamp is nog minder bekend dan over Kareës, wellicht mede vanwege de korte 
beslaansperiode.. Er bestaan slechts twee egodocumenten over, waarvan er één, dat van 
Suzannee Hèlèné, is gepubliceerd.5 Bij lezing van Hèlèné's kampherinneringen ontstaat de 
indrukk dat, uiteraard weer gegeven de omstandigheden, er nog 'redelijke' omstandigheden 
heersen.. Vermoedelijk zal - de auteur schrijft daar niet expliciet over - de voedselsituatie 
wel,, zoals overal op Java, weer slechter zijn geworden. Het regime van de Japanse 
commandantt is evenwel nog mild. Over hem wordt, wanneer de vrouwen op het laatste appèl 
voorr het vertrek naar een ander kamp staan, opgemerkt: "We waren een beetje ontroerd, we 
beseftenn nu, dat hij nog niet zo'n kwade was, maar niemand liet wat merken, want dat viel 
natuurlijkk buiten alle proporties dat we een Japanse commandant aardig zouden vinden".6 De 
vrouwenn worden door hem nog wel aan een zwaar karwei gezet. In februari 1944 moeten ze 
inn verband met de Amerikaanse dreiging loopgraven delven zonder gereedschap. Het 

11 Zie ook Captain 2002. pag. 68-69 
""  Captain 2002, pag, 84-87. Captain maakt geen systematische vergelijking in aard en omvang van anti-Japanse 
opmerkingenn tussen de tijdens de oorlog bijgehouden kampdagboeken en de nadien geschreven kampmemoires, 
waardoorr het in de tekst geuite vermoeden over een positievere bejegening van Japanners in de kampdagboeken 
niett nader getoetst kan worden. 
'' BebVuijk 1989. pag. 52 
44 De vermelde feitelijke gegevens zijn ontleend aan Van Duim 2000-2002. dl 1, pag, 106 
""  Het tweede document is een direct na de oorlog opgesteld kampverslag van mevr. S. Dykerman-de Vries. Dit 
verslagg is niet (meer) traceerbaar bij het NIOD. 
66 Hèlèné 1979, pag. 27 
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merendeell  van de vrouwen doet dit werk met de handen, enkelen offeren echter hun eetlepel 
op.' ' 

Voorr het vertrek naar Kota Paris heeft Beb haar zoon Hans moeten achterlaten. Hij is elf 
jaarr en moet naar een apart jongenskamp." Ze schrijft bij het afscheid trots en luchtigjes: 
"Hans,, mijn grote sterke oudste, die altijd risico's liep, die lachend in de vrachtauto sprong, de 
enigee die niet huilde; weg van die rotwijven, inclusief zijn moeder, die ook niet huilde". Zou 
Bebb zich werkelijk zo groot hebben gehouden? Evenals over Kareés, heeft Beb weinig over 
Kotaa Paris geschreven. Weliswaar begint haar eigenlijke, in Kampdagboeken opgenomen, 
dagboekk met dit kamp, maar het beslaat slechts de dagen 8 en 15 februari 1945. Ze noteert 
onderr meer de slechte conditie van haar zoon Ru en haar moederlijke zorgen hierover. In haar 
meerr aangehaalde brief naar de familie in Nederland meldt ze als enige over dit kamp nog; 
"Inn Bogor [Buitenzorg] waar we ook in huizen zaten hadden ABB [Anne Brandts Buys] en ik 
eenn volksuniversiteit opgericht en hadden politieke studieclubs georganiseerd. Dit was alles 
wass streng verboden, maar ze hebben ons nooit betrapt".4 Volgens Eijken blijf t Beb ook haar 
lessenn Nederlands geven.5 Hèlèné's gepubliceerde egodocument over dit kamp bevestigt het 
riskanteriskante karakter van deze activiteiten-

Mett het vertrek uit Kota Paris begint het grootste deel van Bebs gepubliceerde 
oorlogsherinneringen.. Op dat moment wordt ze ook gescheiden van haar twee vriendinnen 
Annee Brandts Buys en Chris Kooiman. Beb verlaat, tezamen met zeventig andere vrouwen en 
hunn kinderen, op 16 maart 1945 Kota Paris op weg naar een nieuw kamp. Het moet een reis 
geweestt zijn met grote ontberingen voor de toch al sterk verzwakte vrouwen, voor de 
zwakstenn een martelgang. Beb vertelt er voor het eerst over in het in 1960 in Vrij  Nederland 
verschenenn artikel 'In maart werd Tokio gebombardeerd', in 1989 vrijwel ongewijzigd 
opnieuww gepubliceerd in Trouw onder de titel 'Een dagje uit met Nippon'8, en vervolgens een 
paarr maanden later als afzonderlijk verhaal met de iets gewijzigde titel 'Op reis met Nippon' 
opgenomenn in Kampdagboeken. De titel geeft aan dat de ontberingen van de reis niet Bebs 
voornaamstee aandachtspunt zijn: ze schrijft voornamelijk over de contrasten en 
ongerijmdhedenn die ze tijdens de reis ervaart. Met haar schets van opvallende en onverwachte 
dingenn geeft ze de werkelijkheid effect, verbeeldt ze deze, in afwijking van het overgrote deel 
vann de egodocumenten, literair. Als de vrouwen urenlang op het plein voor het station van 
Buitenzorgg moeten zitten, eerst in een bleek zonnetje, daarna in de stromende regen, ziet Beb 
naastt hoe een "ongezond dik jongetje" wordt gevoerd, waartegen de jonge moeder even later 
zegt:: "Leuk hè, zo'n dagje uit met Nippon".9 Ze ontwaart in de verzamelde menigte ook "een 
echtee dame, want ze droeg een lange petit-gris bontjas. Een erg chique mantel die tot 
halverwegee de kuiten reikte. Daaronder waren haar blote benen zichtbaar met groene 
stinkendee kampwonden vlak boven de enkels".10 

'Helenee 1979, pag. 92-93 
22 De leeftijd waarop jongens van hun moeder werden gescheiden verschilt per kamp, maar ligt tussen 10-12 jaar. 
11 Beb Vuijk 1989. pag. 51 
44 Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945). In slechts één interview (Interview 
Bebb Vuijk door Ed Hoomik Het vrije volk 8-3-1947) meldt Beb ook dat ze een 'soort' volksuniversiteit in Kota 
Pariss heeft opgericht. Voorts wordt hierin opgemerkt dat ze in Kota Paris begint aan Her hout van Bara, een 
feitelijkee onjuistheid. Daar is ze al voor de oorlog mee begonnen, zie de hoofdstukken 'Het conflict met het 
Binnenlandss Bestuur' en 'De ontmoeting met Walraven'. 
'' Gesprek auteur met A. Eijken (Amsterdam 9-3-2004) 
"Hèlènéé 1979. pag. 73-74 
'""  Van Duim 2000-2002, dl l, pag. 106. Op dezelfde dag worden 75 vrouwen met kinderen naar het kamp Tjideng 
vervoerd,, op 25 maart gaan de overgebleven vrouwen in Kota Paris naar het Kamp Struiswijk bij Batavia. 
**  Beb Vuijk 'In maan werd Tokio gebombardeerd' Vrij  Nederland 3-9-1960 en Beb Vuijk 'Een dagje uit met 
Nippon'' Trouw 12-8-1989. 
"Bebb Vuijk 1989. pag. 39. 
lüü Idem, pag. 40 
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Tijdenss de urenlange treinreis doet zich een merkwaardig voorval voor. In de wagon waarin 
Bebb reist, zit een Japanse kapitein. Dit is zeer ongebruikelijk, want het strookt niet met de 
doorgaanss raciaal-superieure houding, die Japanners tegenover blanken, in het bijzonder 
blankee vrouwen, aannemen. Een Japanse officier reist in beginsel eerste klas en niet derde 
klass zoals de vervoerde vrouwen.1 Voorts lijk t het voor de hand te liggen dal de bewaking zou 
zijnn overgelaten aan Indonesische bewakers (heiho's) of in ieder geval Japanse soldaten. De 
kapiteinn verzoekt Beb haar koffer af te staan, opdat hij deze als zitplaats wil gebruiken. 
Tegenn Bebs wil komt ze in gesprek met de Japanse kapitein omdat Ru bewonderend zijn hand 
uitsteektt naar zijn zwaard. De kapitein deelt mee dat het zwaard, een door zijn voorvaderen 
gebruiktt familiestuk, al veertig mensen heeft gedood, waarop Beb vragend opmerkt dat het 
ookk wel door zijn zoon zal worden gebruikt. De officier antwoordt: "Ze zijn allemaal dood in 
Tokio".22 Door deze opmerking realiseert Beb zich dat Tokio is gebombardeerd, een teken dat 
dee oorlog zijn einde nadert. 

Gaatt Beb met het vooral literair verbeelden van de reis niet al te zeer voorbij aan de 
fysiekee ontberingen van de vrouwen. Ja, drukt ze die, bewust of onbewust, niet weg? Het 
heeftt er alle schijn van. De Beb die naar huis schrijft, geeft de volgende informatie: "We zijn 
alss vee vervoerd 24 uur in een geblindeerde trein van Bandoeng-Buitenzorg 30 nov 1944"." 
Uitt deze zinsnede lijk t toch sprake van een zware, vermoeiende reis. Dit wordt bevestigd door 
eenn andere vrouw die zich de doorgemaakte ellende tijdens de reis herinnert als de dag van 
gisteren.44 Bebs reis eindigt bij kampong Makkassar nabij Batavia, het nieuwe kamp. 

KampKamp Kampong Makassar 

Inn Kampong Makassar, een verzamelkamp voor bewoners van kampen bij Batavia, 
Buitenzorgg en Bandoeng, worden de vrouwen hartelijk ontvangen met warm eten door de 
daarr al verblijvende bewoonsters. In afwijking van Kareës en Kota Paris is het nieuwe kamp 
niett gevestigd in een voormalige woonwijk, maar in een klappertuin, zes kilometer van de 
kampongg Meester Comelis bij Batavia. De huisvesting bestaat niet uit woningen, maar uit 
barakkenn van bamboe en atap. Een ander verschil met Bebs vorige interneringen is dat het een 
werkkampp betreft, waarin de vrouwen belast zijn met een varkenshouderij en verbouw van 
groenten.. Het vlees en groenten zijn ook bestemd voor andere kampen. Voor medio maart 
19455 is het een doorgangskamp voor krijgsgevangenen. Totaal heeft het kamp tijdens Bebs 

11 Brief R. van Iterson-de Hartog aan auteur (Den Haag 22-2*2003) 
22 Beb Vuijk 1989, pag. 43 
33 Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 
AA Het betreft mevrouw Kranovsky, die op 5-10-2002 heeft gereageerd op een oproep in Moesson 4-10-2002 om 
informatiee over Karaes en Kota Paris. Zij had nog de pech dat ze na de treinreis in Batavia naar haar nieuwe 
kampp Kramat moest lopen in de gloeiend hete zon. 
55 De familiehistoricus Ten Dam maakt bij Bebs beschrijving van de treinreis naar Kampong Makassar nog 
enkelee kanttekeningen. Beb merkt op dat tijdens de nachtelijke reis de trein tol stilstand komt op een verlicht 
spoorwegemplacementt van een stationnetje met de naam Kalibata (Beb Vuijk 1989, pag. 47). Op een 
topografischee kaart van 1936 1 : 50.000 heeft Ten Dam geen station of halteplaats Kalibata kunnen ontdekken. 
Well  ligt ten zuiden van Kalibata-krobokan (zie hierna) een tuinbouwcentrum Pasarminggu aan de spoorlijn 
Bogor-Batavia.. Ten Dam oppert als mogelijkheid dat de Japanners ten behoeve van Kampong Makasser (het 
nieuwee kamp van Beb. zie hiema) een nieuwe laad- en losplaats hebben aangelegd Ier hoogte van Kalibata-
krobokan.. Beb lijk t hem hierin gelijk te geven als zij op pagina 104 van Kampdagboeken opmerkt: "Ik ga me 
meldenn fals lid van een sjouwploeg], snak naar een ritje per truck naar Kalibata. Even weg uil het kamp 
[Kampongg Makassar]". Kalibata-krobokan ligt bij het brongebied van de rivier de Kali Bata. Verderop aan de 
rivierrivier ligt Kalibata-lentengagung. Beide plaatsnamen hebben een betekenis geassocieerd met de rivier. Beb 
suggereertt evenwel dat Kalibata genoemd is naar een fabriek van goedkoop schoeisel, vermoedelijk omdat in de 
naamm Bata voorkomt, een tot de jaren negentig (ook) in Nederland bekende schoenfabriek van Tsjechische 
origine.. Met deze suggestie zet Beb de lezer op het verkeerde been (Ten Dam 1997, pag. 255-256). 
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verblijff  ongeveer 3700 vrouwen en kinderen geteld.' Bijzonder is dat over het kamp de nodige 
foto'ss bewaard zijn gebleven. 

Hett merendeel van Bebs oorlogsherinneringen heeft betrekking op dit kamp. Niet 
alleenn haar dagboek gaat vrijwel alleen over dit kamp, ze heeft er ook in een artikel uitvoerig 
overr geschreven.2 In de krantenpublicatie wordt dezelfde feitelijke informatie over het korte 
bestaann van het kamp verstrekt als in het dagboek. Dat gebeurt zakelijk en in geordend 
perspectief,, ontdaan van een persoonlijke ervaringsdimensie. Om die reden heeft het artikel 
vermoedelijkk veel minder aandacht gekregen dan het dagboek, waarin Beb navrant het 
kampgebeurenn in beeld brengt door een beschrijving van haar, op sobere wijze weergegeven, 
eigenn ervaringen. Het artikel is maar één maal gepubliceerd terwijl van het dagboek de nodige 
voorpublicatiess zijn geweest voordat het in boekvorm verscheen in Kampdagboeken? Bebs al 
meermalenn genoemde eerste brief naar het thuisfront voegt wat betreft de verstrekte 
inhoudelijkee informatie, niet veel toe aan het artikel en dagboek. 

Hett kamp is, aldus Beb, oorspronkelijk bedoeld voor sterke vrouwen, die in staat zijn 
urenn in de tuinen te werken. De eerste zevenhonderd komen uit het kamp Tjideng en hebben 
zichh vrijwilli g voor Kampong Makasser gemeld. Van de Koreaanse bewakers hoort ze dat de 
komstt van vrouwen met kinderen uit Kota Paris op een vergissing berust. De veertien 
barakkenn hebben allemaal dezelfde breedte van zes meter, maar verschillen in lengte, de 
langstee ongeveer honderd meter. Aanvankelijk is de breedte van de aan de vrouwen 
toegewezenn plaats zo'n twee strekkende meter, die, naarmate meer groepen uit andere 
kampenn arriveren, steeds smaller wordt. Uiteindelijk resteert slechts 65 centimeter per 
persoon.. Bij de aanleg van het kamp hebben de Japanners zoveel mogelijk klapperbomen 
latenn staan, waaronder de bewoners beschutting kunnen vinden tegen de stekende tropische 
zon. . 

Hett nieuwe 'groene' kamp is welhaast een verademing voor Beb. Op de derde dag van 
haarr aanwezigheid tekent ze in haar dagboek op: "Ik ben nog steeds bezig mijzelf te 
verwonderen.. In het bijzonder over het plezierige gevoel op vakantie te zijn.[. . . ]. Er zijn 
hierr bomen, honderden bomen, kokospalmen, en klappertuin als thuis op Boeroe. De bomen 
hebbenn ons bevrijd, nou ja bevrijd, iets teruggeschonken van vroeger, van vóór leven in 
gevangenschapp in overbevolkte, vervuilde stadskampen".4 Beb gaat werken in de tuinen. Dit 
werk,, zo deelt ze mee, "verbindt mij met Fernand en Boeroe. Ergens in dit Azië zit hij ook 
mett de handen in de aarde en patjoelt [spit], plant en giet en hoopt op vrede".5 Uit Bebs 
woordenn blijkt wederom haar eerder gesignaleerde bijzondere, bijna mystieke band met grond 
enn bomen. Lang duurt het vakantiegevoel niet omdat het kamp steeds dichter bevolkt raakt. 
Vann één van de vrouwen die met een nieuw transport het kamp binnenkomt, hoort ze dat Hans 
zichh goed houdt in het jongenskamp. Niet zonder trots vermeldt Beb dat Hans daar erg aardig 
wordtt gevonden. Half mei is de bevolking toegenomen van 1200 tot 3700 vrouwen en 
kinderen.. De hierdoor ontstane miserabele hygiënische situatie wordt allerbelabberdst door 
hett uitbreken van de regentijd, die het kamp binnen en buiten de barakken in een modderpoel 
verandert,, met alle consequenties van dien voor de gezondheid van de bewoners: 

11 Vorenstaande informatie is ontleend aan Van Duim 2000-2002, dl t, pag. 102 
""  Het betreft het artikel Beb Vuijk 'Atoombommen op Hirosjimaen Nagasaki' Vrij  Ne deHand 17-9-1960. Ook in 
hett artikel Beb Vuijk 'De poorten van de Jappenkampen gaan eindelijk open' Hel parool 15-8-1970 vertelt ze 
overr het kamp maar veel minder uitvoerig en 'feitelijk', veel meer verweven met persoonlijke ervaringen en 
opvattingen. . 
""  Achtereenvolgens: Beb Vuijk 'Honger*  Nieuwe Rotterdamsche courant 1-5-1965 (over de dagen 2 en 3 juli . zie 
hierna).. Beb Vuijk 'De laatste maand in Kampong Makassar' Vrij  Nederland 14-8-1965 (over de periode 17 juli -
188 augustus) en Beb Vuijk 'Officieel waren wij krijgsgevangenen' Trouw 13-8-1988 (fragmenten uit de periode 
88 februari-20juni) 
'Bebb Vuijk 1989. pag. 52-53 
55 Idem. pag. 80-91 
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Hett aantal zieken nam onrustbarend toe, malaria en influenza, geelzucht en 
klierontstekingen,, hongeroedemen en avitaminoscn in verschillende vormen: 
blauwzwartee beurse plekken, waarvan men weinig hinder had en erger, een 
heetbrandee rode uitslag in de vorm van grote vlekken. Maar het ergst van dit 
alless was de dysenterie, voornamelijk de bacillaire, de meest besmettelijke 
vorm,, waartegen we ons, dicht opeengepakt op de overvolle britsen, niet 
beschermenn konden. Alleen de werkelijk ernstige patiënten werden naar het 
overvollee hospitaal gebracht. [ . . . ] . Je at je portie rijst en naast je bevuilde een 
kindd met bacillaire je matras, je waste je bord af in de emmer [.. . ] en geen 
halvee meter verder zat een ander op een pot met slijm en bloed in een rottende 
stankk van bederf.1 

Dee lucht van bloed en slijm zal ze, zo schrijft ze in de eerste brief naar het thuisfront, nooit 
vergeten.22 Wanneer kort daarna de droge tijd aanbreekt ontstaan andere ziekten: malaria en 
dysenteriee verminderen, maar de bewoonsters met de door Beb zo genoemde 'rode 
vlekkenziekte',, die nauwelijks zon kunnen verdragen, nemen in aantal toe. Gaandeweg is 
inmiddelss ook de voedselsituatie, in het begin gelijkwaardig aan die van Kota Paris, 
verslechterd.. Het werken in de gloeiend hete tuinen, een voor veel vrouwen noodzakelijke 
bijverdienstee om kleine hoeveelheden aanvullend voedsel te kopen, wordt steeds meer een 
opgave. . 

Bebb toont zich, niet voor het eerst, een criticaster van haar sociale omgeving. Direct na 
dee aankomst is er al kritiek op de vrouwelijke kampleiding, die als intermediair tussen de 
Japansee commandant en bewoners fungeert. Ze schetst de bijzondere verhoudingen als volgt: 

Dee kampdirectie bestaat uit twee vrouwen, een Engelse en een Nederlandse. 
Vann de laatste zie ik even een glimp, type directiesecretaresse. Ze heeft onder 
zichh een staf van een stuk of tien vrouwen kantoorpersoneel [ . . . ] . Een van 
henn staat mij te woord, geeft mij alle informatie, beleefd, ambtelijk correct en 
zeerr op afstand. In het kleine Kota Paris en zelfs in het zeer grote Kareès, 
warenn wel rangen, maar geen standen. Alles ging gemoedelijk, maar 
geëmotioneerd;; lachend, huilend en scheldend, afhangend van personen en 
situaties.. Alleen maar gesjochten onder elkaar.3 

Naa een kleine twee maanden bestaat er nog steeds een onwezenlijke sfeer van anonimiteit in 
dee barakken. In een op begin mei gedateerd dagboekfragment meldt Beb dat een 
overbuurvrouww haar een bolletje aanbiedt. Een ongewone geste, aldus Beb, "want hoewel we 
alleenn gescheiden door een gangpad van drie meter overburen zijn, kennen we elkaar nog niet. 
Wee zeggen alleen goedemorgen bij het wakker worden, daar blijf t het bij".4 Het is overigens 

11 Beb Vuijk 'Atoombommen op Hirosjima en Nagasaki' Vrij  Nederland 17-9-1960 
:: Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 
11 Beb Vuijk 1989, pag. 58. De door Beb bedoelde Engelse kampleidster die hiema ook nog aan de orde komt, is 
mevr.. Summerville. Deze vrouw wordt ook. maar in minder gunstige zin (zie hiema), genoemd door mevrouw 
K.. Luyckx. die namens de andere Nederlandse kampleidster, mevrouw Witvoet, direct na het einde van de 
oorlogg een kampverslag maakt, aanwezig in het NIOD. Later verwerkt ze haar eigen kampervaringen in het boek 
HetHet verbluffende kamp. Dit boek heeft een wel heel andere toonzetting dan Bebs dagboek. Luyckx laat één en 
andermaall  blijken dat het kamp bevolkt wordt door vrouwen van Jan de Wit. die zich met beleid, moed en trouw 
doorr de ellendige situatie heenslaan. De door Beb verstrekte feitelijke informatie over bijvoorbeeld de 
huisvesting,, hygiënische situatie etc in het kamp is, behoudens enkele ondergeschikte punten (zie ook hiema), 
gelijkk aan die van Luyckx in het kampverslag en hei boek. 

Idem,, pag. 67 
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dee vraag of ze zich graag wil mengen onder haar lotgenoten, tenminste als afgegaan wordt op 
haarr opmerking dat vrouwen niet alleen vanwege de bijverdienste in de tuinen werken, maar 
ookk om "aan de hut te ontkomen, om niet te hoeven luisteren naar de eindeloze klets- en 
roddelpraatt [ . . . ] , de commentaren op de voorspellingen uit de hand, kaart en koffiedik en 
hett dicteren van recepten. Het overschrijven van de meest overdreven luxe recepten door 
hongerlijderss was één der gruwelijkste bijverschijnselen van het kampleven".1 Veertig jaar na 
haarr kamptijd zal Beb de krasse uitspraak doen: "Ik heb in de kampen meer last gehad van 
vrouwenn dan van Japanners. Veel vrouwen waren ronduit racistisch".2 Na enkele maanden 
komtt ze "er gelukkig achter [. .. ] dat er hier in het kamp ook mensen zijn bij wie ik mij thuis 
kann voelen". Eén van hen is "de dochter van een beroemd architect, getrouwd met een 
musicuss en op toernee in Indië overvallen door de oorlog".4 Is het toeval dat Beb zich thuis 
voeltt bij deze Elizabeth Rietveld uit een 'niet gebruikelijk milieu'? Zij tekent veel in het 
kamp,, voornamelijk portretten van andere kampbewoonsters.5 Ook Beb vraagt ze te mogen 
portretteren.. De tekening is bewaard gebleven en siert in 1989 de omslag van 
Kampdaghoeken. Kampdaghoeken. 

Dee steeds verslechterende voedsel- en gezondheidssituatie in het kamp culmineert in 
dee twee rampdagen 2 en 3 juli , de 'hongerdagen'. Gedurende deze twee etmalen worden de 
uitgeputtee vrouwen zeer zwaar gestraft naar aanleiding van een protest over de slechte 
kwaliteitt van het brood de dag ervoor. Waarschijnlijk is de zware straf mede veroorzaakt door 
hett vermoeden van de Japanse commandant van doen te hebben met een halve opstand. Als 
namelijkk een delegatie vrouwen het protest op het kampkantoor indient, heeft zich buiten uit 
nieuwsgierigheidd en solidariteit een groep vrouwen verzameld. Direct laat de commandant de 
voedselbereidingg en -verstrekking stopzetten. Twee dagen krijgen de vrouwen geen voedsel. 
Zee mogen de barakken niet uit, zich niet wassen noch de was doen. De kampbewoonsters uit 
dee delegatie worden op de appèlplaats kaalgeschoren door de voormalige kapsters onder de 
vrouwenn en moeten vervolgens in broekje en bh langs de andere vrouwen paraderen. 
Gedurendee de daarop volgende vijf dagen worden ze opgesloten in een cel van 1 bij 2 meter, 
krijgenn nauwelijks eten, mogen zich niet wassen of verschonen en staan met een ezelsbord om 
dee hals bij de doorgang naar de tuinen als de andere vrouwen er passeren.6 Dezelfde straf is 
niett lang daarvoor uitgedeeld aan gedèggers.7 

'' Beb Vuijk'Atoombommen op Hirosjima en Nagasaki' Vrij  Nederland 17-9-1960, zie ook Beb Vuijk 1989 pag. 
79 9 
22 Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van Soest Sarafaan 1(1. 1985/1986) pag. 3-12. 
'Bebb Vuijk 1989, pag. 103 
JJ Idem 

Ziee ook Biessen-Dohmen 1995, pag. 149. Biessen-Dohmen heeft haar ervaringen als kampkind in het boek De 
klokklok neergelegd. Haar beschrijvingen van het kampleven in Kampong Makassar komen overeen met die van Beb 
enn Luyckx. Wat Beb niet vermeldt, maar Biessen-Dohmen wel, is dat Elizabeth Rietveld de portretten tegen 
vergoedingg of een wederdienst maakt. 
66 Luyckx 1945, pag. 55-59. Bebs beschrijving van de toedracht, straffen en de dagen komt grotendeels overeen 
mett die van Luyckx in haar kampverslag (pag. 7-8) en haar boek (pag. 55-59). Verschillen zijn er ten aanzien 
vann hel kaalscheren. Beb geeft daarvan een datering (3 juli) . Lucykx beschrijft de straf in algemene zin, zonder 
naderee datering. Beb geeft ook geen volledig verslag van de straf. Deze verschillen zijn wellicht terug te voeren 
opp het verschil in karakter tussen een dagboek en een (achteraf) beschrijving in algemene zin. Een andere 
mogelijkee verklaring is dat Beb de gebeurtenis uit tweede hand. van een andere vrouw heeft vernomen. De 
beschrijvingg van de straf door de kampbewoonsier Biessen-Dohmen is summierder dan die van Beb en Luyckx, 
maarr vertoont geen wezenlijke verschillen mei die van laatstgenoemden (Biessen-Dohmen 1995. pag. 156-158). 

Luyckxx en Beb geven verschillende tijdstippen aan voor deze straf. Beb schrijft in haar dagboek over de 
gebeurteniss op 17 juni. maar uit haar verslag kan worden opgemaakt dat de gedèggers ongeveer een week 
daarvoorr zijn gesnapt. (Beb Vuijk 1989. pag. 82-83). Luykx merkt op dat "omstreeks 25 Juni twee vrouwen 
gesnaptt [zijn] bij het nachtelijk gedekken" (Luykx 1945, pag. 51). Een ander verschil is dat Beb het heeft over 
driee vrouwen. Biessen-Dohmen heeft het evenals Luyckx over twee vrouwen (Biessen-Dohmen 1995, pag. 140-
141) ) 
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Kortt na deze periode meldt Beb een paar maal dat in haar directe omgeving vrouwen en 
kinderenn overlijden door honger, ziekte en uitputting. De 'hongerdagen' zijn ook 
verantwoordelijkk voor een lichamelijke terugval van Beb zelf, omdat in diee twee dagen geen 
extraa eten uit de kampkas mag worden verstrekt. Wellicht nog sterker raakt de publieke 
bestraffingg van de gedèggers haar in emotionele zin: "De afschuwelijke vertoning toen ze, 
gekleedd in een b.h. en een slipje vol blauwe plekken en met bloedende wonden, langs de rijen 
moestenn lopen".1 Haar gevoel ten opzichte van de gestrafte vrouwen is evenwel ambivalent: 
"Hett zijn geldverzamelaarsters; goud en juwelen nemen ze als betaling, nooit geven ze iets af 
aann het hospitaal, wat andere gedekkers wel doen. [ . . . ] . Het is geen medelijden, mijn woede 
ontstaatt door een gevoel van walging om dit te moeten aanzien, en ten slotte door al die 
tegenstrijdigee en vernederende gevoelens een eindeloze moeheid".2 In deze opmerking 
signaleertt Beb één van de (heel) weinige keren in haar oorlogsherinneringen kwalijke 
praktijkenn in het kampleven. Blijkens het boek dat de kampbewoonster K. Luyckx later over 
Kampongg Makasser publiceert, is op vrij grote schaal sprake geweest van corrupt en 
(semi)crimineell  gedrag.3 Zij schrijft onder meer dal door de lankmoedige opstelling van de 
kampleidsterr mevr S. (Summervilie), de in de keuken en goedang werkzame vrouwen 
meegesmokkeldee etenswaren tegen woekerprijzen doorverkopen in het kamp.4 Over deze 
misstandd lezen we niets bij Beb. Mevr. S wordt, behalve in de eerder geciteerde passage, door 
Bebb nog enkele malen genoemd, maar niet in negatieve zin. Waarom schrijft Beb zo weinig 
overr de misstanden? Omdat de menselijke zwakheid ook op haar vat heeft gekregen? 
Wanneerr ze om haar eerlijke gedrag wordt uitgelachen door vrouwen,5 neemt ze wraak door 
alss nachtwacht 's avonds een handvol suiker uit de goedang te stelen. Het is, zoals Beb 
opmerkt,, de eerste maal in haar leven dat ze steelt, om er aan toe te voegen: "Gelogen had ik 
all  veel eerder, dat leer je als gevangene heel snel".6 Haar minder verheven gedrag zit Beb zo 
hoogg dat ze in haar eerste brief aan het thuisfront in Nederland, vrijwel direct na de aanhef, 
schrijft:: "Ik heb gestolen en gelogen, gehuicheld en geteemd".7 Het feit dat ze in haar dagboek 
nochh in haar artikelen schrijft over wantoestanden in het kamp, belet haar niet later in een 
recensiee van een boek over de Japanse bezetting op te merken: "Vrijwel niets over de 
spanningenn in de gevangengemeenschap zelf, de corruptie, de diefstallen in de keukens en 
magazijnen,, de handhaving van dwaze standsposities, de problemen ontstaan door het 
ontbrekenn van een eigen juridische instantie".8 

Onverdachtt is Bebs raciaal onbevangen opstelling ten opzichte van de Japanse en 
Koreaansee bewakers. Naar aan leiding van de straf van de gedèggers merkt ze op: "Er werd 

'Bebb Vuijk 1989, pag. 82 
22 Idem. pag. 82-83 
55 Zie ook Captain 2002, pag. 99 
44 Luyckx 1945, pag. 24-29. Luykx constateert dat het euvel onvoldoende is bestreden door gebrek aan 
eensgezindheidd in de leiding. Oog voor de menselijke zwakheid heeft ze evenwel ook als ze opmerkt: "Het is 
ongetwijfeldd niet gemakkelijk eerlijk te blijven, als de honger kwelt en kinderen om eten bedelen. Als het brood 
inn den meest letterlijke zin van het woord met den centimeter wordt uitgemeten en de overvloedige vruchten 
[[  .. . ] door onze handen verzorgd, vlak voor onze begerige oogen alleen naar de Japs en heiho's gaan. Maar 
omdatt de verleiding zoo groot en misbruik . . bijna vergeeflijk [was] had er toezicht moeten zijn, goed toezicht, 
omm ieder te geven, wat haar toekwam. Dal hierin ten eenenmale niet werd voorzien, is en blijf t een schromelijke 
fout",, (pag. 28-29) 
""  Ze geeft overeenkomstig haar belofte aan de keukenploeg een teveel ontvangen broodje terug, omdat Ru 
vanwegee diarree broodpap krijgt in plaats van het broodje. 
""  Beb Vuijk 1989, pag. 107-108. In de betreffende passage komt ook nog eens overduidelijk Bebs opstelling ten 
opzichtee van andere kampbewoonsters naar voren. Ze merkt bijvoorbeeld op: "Je wilt toch niet om een homp 
kleff  brood als leugenaar ontmaskerd worden door een stel grove wijven". 
"Brieff  Beb Vuijk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 
ss Beb Vuijk 'Nederiandsch-Indiè' onder Japanse bezetting' Vrij  Nederland 4-2-1961 
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hevigg op de gele apen gescholden, puur racisme, waaraan ik me ergerde". Ze verbloemt niet 
datt er redelijke Japanse of Koreaanse bewakers zijn: "Popeye was tamelijk geschikt, maar we 
warenn altijd wel voor hem op onze hoede. Yumaida is aardig. Stel je voor, een aardige 
Japanner.. Zoiets kun je niet hardop zeggen, zonder je reputatie in gevaar te brengen".' Ook de 
eerdergenoemdee Luyckx is overigens (uiteindelijk) mild over de Japanners: "Tanaka was een 
lammee commandant en heel het verdere stelletje deed zich vrij tam voor. Typerend zijn als 
bewijss de geestige, goedmoedige bijnamen [ . . . ] : het Paaschei, Mooie Karel, Popey, 
Frederikk Fluweel".3 De enige wrede bewaker is 'De Beul'. Luyckx acht hem in belangrijke 
matee verantwoordelijk voor de strafexplosies omdat voor zijn komst sprake is van een mild 
regime. . 

Vanaff  mei krijgen de vrouwen in het kamp langzamerhand signalen dat Japan snel aan 
dee verliezende hand is. Ook in Kota Paris hebben de vrouwen tussen de regels van de Japanse 
propagandakrantenn The voice of Nippon en Nippon Times het voor de Duitsers en Japanners 
ongunstigee verloop van de oorlog kunnen lezen. Een bevestiging uit onverdachte bron krijgen 
zee van nieuw aangevoerde vrouwen uit andere kampen, waarvan sommigen in het bezit zijn 
vann een geheime zender.4 In het kamp zelf wordt een aantal malen luchtalarm gegeven. De 
eerstee keer proberen de bewakers de vrouwen nog ordelijk in de barakken te dirigeren, de 
volgendee maal denken ze alleen aan het eigen vege lij f en laten ze de vrouwen in de tuinen 
achter.. Wanneer in juni een geallieerd vliegtuig hoog boven het kamp verschijnt, geeft dat 
Bebb nieuwe hoop. Medio juli wordt een nachtwacht ingesteld, waarvoor Beb zich als 
vrijwilligsterr aanmeldt.5 Begin augustus mogen de kinderen niet meer op het voetbalveld 
spelenn omdat de bewakers er gaan oefenen met machinegeweren. Ongeveer gelijktijdig 
bereiktt kampbewoonsters het bericht dat twee Javaanse steden zijn gebombardeerd. Op 15 
augustus,, de dag van de Japanse capitulatie, ontstaat een verwarde situatie. De vrouwen 
wordenn niet meer de tuinen ingestuurd en de daaropvolgende dag zijn alle Koreaanse 
bewakerss dronken. Indonesische bewakers deserteren, 's Avonds wordt volop rijst verstrekt. 
Eenn Koreaanse bewaker maakt melding van een wapenstilstand en vertelt dat Korea nu ook 
vrijj  is. Japanners zijn aan het pakken. Even lijk t het er op dat er toch niets is veranderd. Maar 
opp 20 augustus is er de zekerheid dat de oorlog is afgelopen. Mensen uit nabij gelegen 
kampongss komen in vodden koopwaar aanbieden. Het kamp, zo merkt Beb op, verandert in 
eenn gekkenhuis. Op 23 augustus wordt het kampbestuur bij de Japanse commandant 
geroepen.. De laatste buigt en zegt dat de oorlog voorbij is, waarop het kampbestuur vraagt 
wiee er heeft gewonnen. Hij herhaalt "de oorlog is voorbij", maakt weer een buiging, draait 
zichh om en loopt weg. 

11 Beb Vuijk 1989, pag. 83. Opvallend is Bebs gebruik van de term 'racisme', dat in 1945 zeker geen algemeen 
gangbaarr begrip is. De term wordt in 1938 voor het eerst in Nederland gebruikt door Menno ter Braak bij zijn 
besprekingg van Mein Kampf. Overeenkomstige termen in het Frans en Engels zijn van oudere datum 
(respectievelijkk 1902 en 1936). Wel bestaan er in die tijd allerlei woordsamenstellingen met 'ras' (zie 
WoordenboekWoordenboek der Nederlandsche taal 1882-1998, din I-XXLX , Supplement I 1956 en Aanvullingen 2001, dln I-
III) .. In het Nieuw groot woordenboek der Nederlandse laai uit 1950 is het begrip ook nog niet opgenomen. 
~~ Idem, pag. 102 

Luyckxx 1945. pag. 47 
44 Beb Vuijk 1989, pag. 77. zie ook Luyckx 1945, pag. 23 

Idem,, pag. 105. De hierna volgende informatie is gebaseerd op pag. 109-113. Zie ook Beb Vuijk 'De poorten 
vann de Jappenkampen gaan eindelijk open' Vrij  Nederland 15-8-1970. waarin een beschrijving wordt gegeven 
vann het bestaan van de laatste maanden van Kampong Makasser tot de sluiting na de bevrijding. Dit artikel moet 
medee gebaseerd zijn op Bebs dagboek. 
hh Luyckx versie van de laatste dagen van het kamp is grotendeels gelijk. Alleen zij dateert de grote 
voedsell  venrekking op 17 augustus i.p.v. 16 augustus. Ook het gebeuren van 23 augustus treft men niet bij haar 
aan,, vreemd want zij moet bij de kampoverdracht aanwezig zijn geweest. Biessen-Dohmen daarentegen meldi 
well  dat de Japanse commandant zegt: "De oorlog is voorbij", echter hij doet dat niet met een buiging (Biessen-
Dohmenn 1995, pag. 171). Doet Beb mei de buiging meer aan 'Dichtung' dan aan 'Wahrheit'. Het geeft immers 
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Uitt Bebs dagboek krijgt de lezer niet de indruk dat Bebs gemoedstoestand in de loop van haar 
verblijff  sterk achteruitgaat. Weliswaar wordt zij mismoediger, maar van een volstrekte 
wanhoopp lijk t geen sprake. Afgaande op het oorspronkelijke manuscript, een oud 
schoolschriftt waarin Beb met potlood het dagboek heeft bijgehouden,1 lijk t toch sprake van 
eenn geringer wordende geestelijke spankracht. Aanvankelijk is het dagboek in een voor Beb 
ongebruikelijkk keurig handschrift, bijna schoonschrift, bijgehouden. Vanaf ongeveer de 
hongerdagenn schrijft ze met de voor haar, meer kenmerkende, grote, hanenpotige letters en 
grotee afstanden tussen de letters en de regels, een schrijfwijze die veel gelijkenis vertoont met 
hett handschrift van het eerder vermelde dagboekfragment van 17 december 1942, waarin een 
inn paniek geraakte Beb beschrijft dat ze het kamp in moet. 

FernandaFernanda gevangenschap 

Femandss lot in de oorlog kan het best worden weergegeven met Bebs woorden uit haar eerste 
brieff  na de oorlog aan het thuisfront. Wanneer ze de brief schrijft, verblijft Fernand nog in 
Singapore,, in afwachting van zijn repatriëring. Na eerst te hebben meegedeeld dat de mannen 
eenn oneindig zwaarder lot hebben gehad dan vrouwen, merkt ze op: 

Fernandd is [. .. ] 6 Jan '43 naar Singapore vervoerd. Vandaar met 
geweerkolvenn met 30 anderen in een beestenwagen geslagen en 4 dagen en 
nachtenn door de trails naar Siam gereden, gelopen naar het boskamp 25 a 35 
Kmm per dag, wie niet mee kon bleef dood achter (o.a. ir Lüverkropp, de man 
vann F. Voorhoeve, zijzelf weet dit niet werd krankzinnig en stierf aan t.b.c. 4 
mndd geleden, liet 5 kinderen achter). Fernand werkte 14 uur per dag aan de 
Railwayy of Death zoals de Birma Thailand spoorweg genoemd werd naar de 
duizendenn prisoners of war die hier slaafden en stierven. Fernand had in sept 
'433 door het slechte eten al in zulke mate beri-beri dat hij door de dikke benen 
niett meer kon loopen. [ . . . ] . Je werkte of je was dood, dus kroop hij iederen 
dagg de KM naar het werk en deed daar voor 1 lA [,] 's avonds terug in het 
pikdonker.. In de regentijd werden ze niet meer droog en eens verdronk hij 
bijnaa in een bandjir [overstroming] omdat hij niet uit den weg kon met z'n 
benen.. In het laatste jaar kwamen geregeld de Liberators [bommenwerpers] 
overr en zijn er tweehonderd doden en gewonden gevallen. Duizenden zijn 
langss de weg begraven, honderden zijn krankzinnig geworden of zenuwziek of 
voorr altijd lichamelijk ongeschikt. Fernand is er goed afgekomen hoewel hij 
vann Jan tot Mrt '45 aan malaria leed en kinine noch atrebrive vestrekt werden. 
Tenslottee was zijn lichaam sterker dan de ziekte en [onleesbaar], maar hij was 
eenn geraamte gelijk, maar sinds de vrede is hij aan het opknappen en heeft weer 
zijnn oude gewicht. Is erg grijs geworden en zal moeten brillen maar maakt al 
weerr urenlange wandelingen door de velden en verlangt erg naar ons.2 

Aann de, voor de bevoorrading van troepen aangelegde, Birma-spoorlijn werken ruim 61.000 
krijgsgevangenn Europeanen (niet alleen Nederlanders, maar ook Engelsen, Australiërs etc uit 

eenn extra fraai slot van het Japanse kampbewind. Verder suggereert Lucykx dat de kampoverdracht op 24 
augustuss plaatsvindt. Atle vrouwen worden op die dag op het veld bijeen geroepen, ook de kinderen worden 
'meegesleept'' om een historisch moment mee te beleven. Met kamphoofd, mevrouw Witvoet, deelt daar mee dat 
Japann heeft gecapituleerd (feitelijk is dat op 19 augustus gebeurd). De vrouwen moeten wel in het kamp blijven, 
nuu onder de bescherming van dezelfde Japanners. 

Hell  is een schrift waarin Beb, vrij bijzonder, gedichten alsmede (lange) literaire essays en lezingen van 
bekendee literatoren heeft overgeschreven. 
:: Brief Beb Vujjk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 
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anderee door Japan bezette gebieden), waarvan er ruim 12.000 sterven. Hoe vreselijk ook, het 
staatt in geen verhouding tot het aantal overledenen onder de door Japan voor dit traject goed-
off  kwaadschiks geronselde Aziatische werkkrachten.Van deze 200,000 mannen overleeft 
slechtss tien procent. Elke twee meter van de 415 kilometer spoorlijn eist een bruin of blank 
mensenleven.1 1 

Laterr vertelt Beb in de novelle 'Verhaal van een toeschouwer', met daarin de 
hoofdfiguurr Hermans als het alter ego van Fernand, over het leven van haar man aan de 
Birma-spoorwegg en het werkkamp Kuje waarin hij daarna terecht komt." Fernand pleegt in 
hett verhaal insubordinatie door de weigering een boom om te kappen, waarin een uit een 
anderr kamp gevluchte inheemse arbeider is geklommen. Tegen elke verwachting in richt de 
woedee van de Japanse commandant zich niet op Fernand, maar kapt hij zelfde boom. Fernand 
wordtt door Beb geportretteerd als iemand met een natuurlijk gezag, die de leiding heeft van 
eenn houtkapploeg in het bos. Hout dat bestemd is voor de locomotieven die over de spoorweg 
rijdenrijden die de krijgsgevangenen even daarvoor hebben aangelegd. Mede met behulp van 
Femandss kennis van de natuur weet de groep te overleven: 

Ookk daarvan had Hermans de leiding; hij kende alle eetbare planten, varens, 
vruchtenn en bladsoorten. De tweede maand kreeg ik [de verteller] opnieuw een 
malaria-aanval,, die Hermans bestreed door mij aftreksels van pule bast en 
putrowalee te geven, die een koortswerende invloed hebben, de malaria niet 
genezen,, maar de temperatuur laag houden. In mijn herinnering is die tijd in 
Kujee de beste geweest van onze gevangenschap, ondanks koorts, slechte 
voedingg en rillende koude nachten. Wij werkten onze taak af en lieten de 
ziekenn in de varens liggen. Soms spoorden wij wild meestal zonder resultaat, 
well  doodden wij een enkele maal vogels en vonden eieren. Hermans was een 
bekwaamm jager, hij kende het spoor van alle dieren, zijn ogen lazen de tekens 
vann de grond en van de bomen.3 

11 Ten Dam 1997, pag. 251 
""  Interview Beb Vuijk door Willem R. Roggeman Vlaamse gids 69 (4. 1985). pag. 2-13 en Radio-interview Beb 
Vuijkk BRT 17-1 en 24-1-1985.'Verhaal van een toeschouwer' verschijnt eerst in het (lalernog te behandelen) 
literairee tijdschrift Oriëntatie (31.1950). later in de in 1959 gepubliceerde verhalenbundel Gerucht en geweld. 

Bebb Vuijk 'Verhaal van een toeschouwer' in Verzameld werk 1981. pag. 364. Op het verhaal wordt nader 
ingegaann in het hoofdstuk 'Een literaire wending: De novelle 'Verhaal van een toeschouwer". 



Foto'ss van hel Japanse kamp Kampong Makassar waarin Beb is geïnterneerd van maan tot oktober 1945; 
opp de bovenste foto is de kampomheining zichtbaar 

(bronnen:: De geïllustreerde mins van de Japanse kampen in Nederlands-lndië en Hel verbluffende kamp) 
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