
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Een leven in twee vaderlanden. Een biografie van Bep Vuijk

Scova Righini, A.A.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Scova Righini, A. A. (2004). Een leven in twee vaderlanden. Een biografie van Bep Vuijk. [,
Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/een-leven-in-twee-vaderlanden-een-biografie-van-bep-vuijk(070394e7-6fd3-4472-ab7e-ddd4489198b4).html


153 3 

6.6. REPUBLIKEINS AMBASSADRICE 
(194(194 5-1947) 

Opstand Opstand 

Vrijwell  geen Nederlander bevroedt dat de bevrijding van de Japanse bezetters het einde 
inluidtt van de Nederlandse aanwezigheid in Nederlands-Indië. Het overgrote deel van het 
Europesee bevolkingsdeel denkt dat het leven op de oude voet hervat zal worden. De 
Nederlanderss hebben voor de oorlog de opkomst van een nationalistische beweging 
meegemaakt,, die, afhankelijk van de vleugels hierbinnen, grotere of gehele zelfstandigheid 
voorr de inheemse bevolking eist. De regering heeft haar oor geleend aan de nationalisten, 
maarr nooit met de intentie de Nederlandse aanwezigheid principieel ter discussie te stellen. 
Niett zelden houdt de regering de nationalistische beweging aan het lijntje. Het, in de ogen van 
hell  gouvernement, radicale deel is zelfs gevangen gezet en naar verre oorden in de archipel 
verbannen. . 

Doorr de overwinning van Japan ontstaat een volstrekt nieuwe situatie. Het in de ogen 
vann de bevolking niet zelden superieur geachte blanke Nederland wordt door een gekleurd ras 
opp de knieën gedwongen. De overwinnaar maakt handig gebruik van het door de jarenlange 
onderdrukkingg ontstane ressentiment tegen de Nederlanders, niet met de bedoeling de 
Indonesiërss een volwaardige plaats in het bestuur te geven, maar wel voldoende om tegemoet 
tee komen aan hun gevoel van eigenwaarde. De Indonesische nationalistische leiders zien in 
Japann een instrument om op langere termijn de begeerde zelfstandigheid te krijgen. Zo hebben 
dee nationalistische beweging en Japan ieder hun agenda en proberen de ander voor de eigen 
doeleindenn te gebruiken. De belangrijkste nationalistische leider die samenwerking met Japan 
zoekt,, is de latere president Soekarno. Hij doet dit niet uit overtuiging, maar uit strategische 
overwegingen.11 Soekamo wordt daardoor mede verantwoordelijk voor het ronselen van 
honderdduizendenn inheemse werkkrachten (romoesja's) die als dwangarbeiders vaak 
loodzwaarr werk moeten verrichten aan door Japan geïnitieerde infrastructurele werken. Een 
groott deel van hen bezwijkt.2 Onder de inheemse bevolking is het aantal slachtoffers als 
gevolgg van de Japanse bezetting vele malen groter dan onder het Europese bevolkingsdeel, 
niett alleen vanwege de nietsontziende dwangarbeid, maar ook door de honger en armoede die 
alss gevolg van de oorlogseconomie ontstaan. Naarmate de bezetting langer duurt, wordt Japan 
doorr de bevolking steeds meer als overheerser en uitbuiter gezien. 

Japann richt zich in het bijzonder op de Indonesische jongeren, die voor een groot deel 
wordenn gemobiliseerd in paramilitaire organisaties. Het toch al heftige gemoed van deze 
jongerenn wordt verder gemanipuleerd en geradicaliseerd tegen het Europese bevolkingsdeel in 
Nederlands-Indië,, met niet zelden vervelende gevolgen voor de buiten de kampen gebleven 
Indo-europeanen.. De Amerikaanse aanval met atoombommen op Hirosjima en Nagasaki leidt 
tott een onverwacht snelle capitulatie van Japan. Als het land zich op 15 augustus overgeeft, 
hebbenn de geallieerde legers Java nog niet bereikt. Vanwege het gezagsvacuüm ontstaat een 
uiterstt verwarde situatie, waarin Soekarno en Hatta, twee dagen na de capitulatie, de 
Indonesischee onafhankelijkheid uitroepen, een dag later gevolgd door de vaststelling van een 
grondwet.. Japan, uitgeblust door de oorlogsinspanningen, geeft er tegen wil en dank zijn 
passievee medewerking aan.' Op dat moment is er geen sprake van massale steun van de 

11 De Jong 1969-1991, dl 11b tweede helft, pag. 1020-1024 
:: Idem. pag. 1023. Soekamo heeft deze medeverantwoordelijkheid overigens erkend. De Jong citeert zijn 
uitspraak:: "Al s ik duizenden moet opofferen om miljoenen te redden, dan zal ik dal doen. Als leider van dit land 
kann ik mij de luxe van gevoeligheid niet veroorloven1', een argumentatie die de deur open zet voor elk 
machiavellistischh handelen. 
33 Zie voor een uitgebreid overzicht Giebels 1999. pag. 345-362 
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bevolkingg voor de onafhankelijkheid omdat de nationalistische beweging onder de Japanse 
bezettingg geen propaganda voor het ideaal heeft kunnen maken.1 Engeland krijgt de 
verantwoordelijkheidd een tijdelijke bezettingsmacht te leveren om de orde en rust in 
Nederlands-Indiëë te herstellen, maar heeft op dat moment onvoldoende troepen beschikbaar in 
verbandd met besognes in de eigen bevrijde koloniën. 

Japann draagt de verantwoordelijkheid voor het bestuur in die tijd over aan de nieuwe 
nationalistischee regering." Op veel plaatsen geven Japanners zelfs hun wapens af aan 
Indonesiërs,, voor een groot deel pemoeda's (jongeren)/ De geest is uit de fles. Wat Japan 
gecreëerdd heeft, of denkt gecreëerd te hebben, keert zich tegen dit land. De jongeren, eenjaar 
daarvoorr nog een gewillig instrument van hun overheerser, keren zich als eerste tegen hun 
voormaligee broodheer. Zij eisen volledige onafhankelijkheid, los van welke bezetter dan ook. 
Doorr de radicale propaganda en de druk van deze jongeren vindt ook een omslag plaats in de 
houdingg van de bevolking ten opzichte van de Nederlanders.4 

Vanaff  half september vinden in verschillende grotere steden op Java demonstraties 
plaatss van pemoeda's voor een vrij Indonesië. Tot oktober zijn er echter nauwelijks 
gewelddadigheden.""  De roep om onafhankelijkheid wordt voornamelijk op Java gehoord. Ook 
voorr de oorlog manifesteert de nationalistische beweging zich in hoofdzaak op dit eiland, van 
oudsherr de dominante factor in de archipel. Omdat de jongeren veelal gescheiden van elkaar 
opererenn op lokaal en regionaal niveau, is in die tijd geen sprake van een strak geregisseerde 
onafhankelijkheidsbeweging.66 Pas geleidelijk krijgen de Indonesische leiders controle over de 
pemoeda'ss en worden ze geïncorporeerd in een centraal georganiseerd republikeins leger. 

Directt nadat het Engelse leger is gearriveerd, verklaart de Engelse commandant alleen 
dee orde en rust te kunnen garanderen in zogenaamde 'key areas'.7 In de overige gebieden 
moetenn de nieuwe Republiek en Japan zorgdragen voor de veiligheid. Engeland geeft daarmee 
tee kennen het zich onafhankelijk verklaarde land de facto te erkennen. Het is het signaal voor 
dee pemoeda's zich massaal tegen Nederland en Japan te keren. Zij worden de beslissende 
politiekee factor en dringen de nationalistische leiders naar de achtergrond.8 De 'bersiap' tijd 
breektt aan die tot en met januari 1946 duurt. Het is de tijd die de schrijfster Margaretha 
Fergusonn karakteriseert met de woorden: "Al s je [. . . ] op straat liep was je niets dan een 
prooi,, alleen omdat je blank was".9 Enkele duizenden Nederlanders, het exacte aantal is niet 
bekend,, worden in deze periode afgeslacht. Voor vele anderen is het aanleiding het land voor 
goedd te verlaten. Ook onder de oude inheemse bestuurslaag die Nederland heeft gediend, 
vallenn veel slachtoffers. 

Vanaff  1946 voeren Nederland en de Republiek een aantal malen langdurige 
onderhandelingenn over hun toekomstige staatsrechtelijke verhouding. Omdat de Republiek 
dee eis tot volledige onafhankelijkheid niet wil loslaten, onderneemt Nederland in juli 1947 en 
decemberr 1948 een zogenaamde politionele actie, die onder internationale druk na enkele 
wekenn beëindigd moet worden. Tijdens deze operaties is sprake van een oorlogsstrijd in de 
traditionelee betekenis tussen het (guerrilla)leger van de Republiek en het Nederlandse leger. 
Inn het bijzonder door toedoen van de Verenigde Staten moet Nederland in 1949 Indonesië als 
soevereinee staat erkennen. 

'Dee Jong 1969-1991, dl 1lc, pag. 530-531 
""  De Jong J.J.P. 1998, pag. 583 (Hier wordt J.J.P vermeld, ter onderscheiding van de eerder aangehaalde 
historicuss van de Tweede Wereldoorlog, L de Jong) 
'Dolkk 1993. pag. 100 
44 De Jong 1969-1991. dl Mc. pag. 575 
5DeJongJ.J.P.. 1988, pag. 68-71 
66 De Jong 1969-1991. dl 12 tweede helft. pag. 706-709 
""  De Jong J.J.P. 1998, pag. 585 
**  Idem, pag. 82 
**  Margarheta Ferguson via De Jong J.J.P. 1998, pag. 586 
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Bersiap Bersiap 

Bebb blijf t na de bevrijding nog anderhalve maand in Kampong Makassar.' Er is direct volop 
tee eten voor de vrouwen. Mannen komen het kamp binnen en nemen vrouwen het werk uit 
handen.. De al eerder gememoreerde Luyckx meldt dat dagelijks in het kamp een pasar wordt 
gehouden,, waar de sterk verarmde inheemse bevolking weer wat probeert te verdienen.2 

'ss Morgens is er een pasar voor kinderspeelgoed, waama een hels lawaai in het kamp 
uitbreektt doordat kinderen op de gekochte fluitjes blazen en op blikjes trommelen. Het 
speelgoedd is binnen de kortste keren kapot, zodat de kooplui de volgende dag weer gretig 
aftrekk vinden voor hun waar. 

Halff  september krijgen de vrouwen bericht over het lot van hun mannen en oudere 
zoons.. Dat gebeurt via het afroepen van namen, eerst van de levenden, dan van de doden. 
Fernandd en Hans leven nog.3 In weerwil van orders van Nederlandse en Japanse autoriteiten 
drossenn in die weken massaal vrouwen uit het kamp {het zogenaamde bolossen). Het 
verlangenn naar vrijheid wint het van de angst voor de gevaarlijke situatie buiten het kamp. 
Aanvankelijkk heeft het kamp volgens Luyckx ook grote belangstelling van de autoriteiten en 
dee oorlogscorrespondenten. Wanneer medio september de regentijd invalt en het kamp weer 
inn een modderpoel verandert, verdwijnt de interesse.4 Bebs laatste aantekening in haar 
dagboekk is gedateerd 'eind september*  en handelt over een incident met een andere vrouw in 
hett kamp. Wanneer de laatste met veel aplomb kenbaar maakt dat de regering snel schoon 
schipp moet maken met de nationalisten, antwoordt Beb met een sarcastische opmerking. De 
vrouww begint te schelden en noemt haar een landverraadster.5 

Beginn oktober worden volgens Beb de bewoners om veiligheidsredenen uit het kamp 
geëvacueerd.66 Ze komt terecht in een nieuw kamp, Pasoeroean, een beschermde luxueuze 
villawij kk in Batavia, vlak daarvoor nog bewoond door de Japanse bezetter. Pemoeda's hebben 
hett omliggende gebied in handen. De wijk wordt beschermd door een hoge muur "met zeer 
decoratievee Sikhs er voor". Direct na aankomst in Pasoeroean gaat ze, in weerwil van het 
dringendee advies van het kamphoofd, haar zoon Hans ophalen uit het jongenskamp in 

11 Ziee Beb Vuijk 1989. pag. 115-116 en Beb Vuijk 'De poorten van de Jappenkampen gaan eindelijk open' Vrij 
NederlandNederland 15-8-1970 
22 Luyckx 1945, pag. 74-75 
55 In een interview merkt Beb op dat zij al kort na de oorlog op de hoogte is van het feit dat Fernand de oorlog 
heeftt overleefd. Ze heeft een brief voor Fernand meegegeven aan een Engelse piloot die een vlucht moet maken 
naarr Thailand, waama ze veertien dagen later een antwoord van Fernand krijgt (Interview Beb Vuijk door 
Henniee Burggraaf Literama 22 (1987), pag. 121-126). In haar dagboek wordt dit niet vermeld. 
44 Luyckx 1945. pag. 81. Merkwaardig is dat Beb in haar publicaties geen melding maakt van de miserabele 
hygiënischee omstandigheden in het kamp na de bevrijding. De Jong citeert Beb uitgebreid in zijn 
geschiedenisdeell  over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-lndië als hij het heeft over de periode direct na de 
bevrijdingg (De Jong 1969-1991, dl 1 lc, pag. 525-526). De historicus moet zich hierbij gebaseerd hebben op een 
onbekendee en ongepubliceerde brief/notitie. Bij de beschrijving van de situatie van de Japanse kampen in casu 
Kampongg Makassar citeert deze historicus Beb ook (dl 1 Ib tweede helft, pag. 834-835), dan uit Bebs ai 
meermalenn genoemde eerste brief aan het thuisfront in Nederland, eveneens niet eerder gepubliceerd. Blijkbaar 
heeftt Beb Vuijk aan De Jong brieven beschikbaar gesteld voor diens werk. Waren er geen andere bronnen? Was 
err sprake van een goede relatie tussen hen? Beb scoort in ieder geval erg hoog bij De Jongs delen over 
Nederlands-lndiëë (totaal 3 maal), zeker als in ogenschouw wordt genomen dat Bebs beschrijvingen geen 
'historisch-wetenschappelijke**  bron zijn. 
ss Beb Vuijk 1989, pag. 116 
66 Beb Vuijk 'De poorten van de Jappenkampen gaan eindelijk open' Vrij  Nederland 15-8-1970. Luyckx maakt 
geenn melding van een evacuatie in begin oktober. Naar haar mening gebeurt dat pas op 27 oktober. Op dat 
momentt zijn in het kamp nog 289 van de oorspronkelijk 3700 vrouwen over. 

Engelsee soldalen uit de Indiase deelstaat Punjaab. 
**  Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 
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Bandoeng.'' Tijdens de terugreis naar Batavia wordt Beb naar eigen zeggen in levende lijve 
mett de bersiap geconfronteerd. Beb reist bewust vierde klas ('kelas kambing') temidden van 
dee inheemse bevolking. 2e heeft al verhalen gehoord over Europeanen die door pemoeda's uit 
treinenn zijn gehaald, reden voor het Europese bevolkingsdeel om geen gebruik meer te maken 
vann dit vervoer. Beb durft dat nog wel omdat zij en haar zoon donker zijn en niet opvallen in 
dee vierde klas. Wanneer 'avonds op een stationnetje wordt gestopt, wil Hans het perron op om 
zijnn honger te stillen bij een eetstalletje. Een Chinese vrouw waarschuwt haar Hans in de trein 
tee houden omdat hij door zijn khaki-hemd voor Europeaan zal worden aangezien en dat 
gevaarr kan opleveren temidden van de inheemse bevolking. De waarschuwing blijkt niet 
ongegrond.. Als de trein weg rijdt ziet Beb pemoeda's met verwilderde gezichten rondom 
grotee vuren staan, alleen gekleed in vuurrode lendendoek en rode banden om het hoofd. Dit 
gegevenn verwerkt ze later in het hierna nog te behandelen 'Verhaal van een toeschouwer'. In 
ditt verhaal wordt een vrouw uit de trein gehaald en vermoord. 

Bebss kennismaking met de bersiap beperkt zich niet tot deze ervaring blijkens 
fragmentarischee dagboekaantekeningen die ze in die tijd maakt.3 Ze beschrijft in de eerste 
aantekeningg van 4 november onder meer een ontmoeting met drie journalisten: de schrijver 
Johann Fabricius, die in oktober 1945 in Nederlands-Indië aankomt als correspondent van de 
BBC,, de Engelse correspondent Chartiris en de Nederlander Dolf Verspoor, die voor een 
Franss nieuwsagentschap de situatie in Nederlands-Indië verslaat. Ze vertoeft enkele dagen in 
hett gezelschap van de heren, vermoedelijk in een hotel, want Beb meldt met enige regelmaat 
datt koffie, ijs en likeur worden geserveerd.4 Blijkbaar zijn al vrij spoedig na de Japanse 
capitulatiee de oude koloniale geneugten in ere hersteld, ondanks de miserabele 
omstandighedenn waarin het overgrote deel van de bevolking verkeert. Beb vertelt onder meer 
hoee Fabricius en Verspoor een discussie hebben over het "jodenprobleem"." Wanneer de 
gemoederenn te hoog oplopen intervenieert Chartiris op beminnelijke wijze, Fabricius is 
volgenss Beb in de discussie in intellectueel opzicht de mindere van Verspoor. Uit de wijze 
waaropp Beb Fabricius beschrijft, de joyeuze verteller met altijd een anekdote op zak, is de 
distantiee die zij jegens hem heeft voelbaar. Vervolgens tekent Beb uit de mond van Verspoor 

11 Het navolgende is gebaseerd op het Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 en het Interview Beb 
Vuijkk door Hennie Burggraaf Literama 22 (1987), pag. 121-126. Er zit een belangrijk verschil in beide 
interviews.. In het ene interview bevinden zich geen Nederlanders in de trein, in het andere wel, en die worden uit 
dee trein gehaald. Ook in andere kranteninterviews heeft Beb dit verhaal verteld. In één (Interview Beb Vuijk 
doorr Irmgard Breugelmans De stem 5-1 -1991) is sprake van een weer iets andere versie. Ze vertelt hoe op het 
perronn een gevecht met Europeanen ontstaat, die "uiteindelijk neergeschoten werden". 
22 Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985. Voor de betreffende passage zie Beb Vuijk 'Verhaal van 
eenn toeschouwer' in Verzameld Werk 1981, pag. 505. Dit verhaal wordt behandeld in hoofdstuk 'Een literaire 
wending:: De novelle 'Verhaal van een toeschouwer". 
33 Hel betreft aantekeningen, gemaakt op 4, 12 en 18 november 1946, in totaal 17 pagina's in een oud 
schoolschrift,, aanwezig in de ON (doos 2464). Mogelijk heeft Beb over een langere periode een dagboek 
bijgehouden.. Want de aantekening van 4 november begint boven aan een pagina waar nog een andere zin boven 
staal,, waarop de eerste regel van de aantekening van 4 november een vervolg is. Heeft Beb daaraan 
voorafgaandee aantekeningen vernietigd en zo ja, waarom? Het dagboek eindigt ook vrij plotseling. Op de 
daaropvolgendee pagina van het schoolschrift begint een concepttekst van een nog te bespreken artikel 'Koloniale 
off  menschelijke verhouding1 in Uitzicht 13-3-1946. Voorts zijn bepaalde passages in de aantekeningen moeilijk 
tee interpreteren vanwege het slechte handschrift en de staccatostijl. Dat geldt bijvoorbeeld voor een passage in de 
aantekeningg van 4 november waarin melding wordt gemaakt een discussie over de politieke situatie en waarin 
Bebb de nationalistische leiders Soekamo, Hatta en Sjarifoeddin kwalificeert als onbetrouwbare kerels. 
44 Onduidelijk is waar Beb de journalisten ontmoet, respectievelijk waar het hotel zich bevindt. Mogelijk is dat 
geweestt in het kamp Pasaroean waar Beb, zoals eerder opgemerkt, is ondergebracht na haar evacuatie uit 
Kampongg Makassar. Echter Johan Fabricius. die later zijn journalistieke periode in het Nedcrlands-Indië van 
directt van de oorlog beschrijft in het. hierna nog uitvoerig te behandelen, boekje Hoe ik Indië tentg\>orid, geeft 
niett aan dat hij in het kamp Pasoeroean heeft verbleven. 
55 Dagboekfragment Beb Vuijk 4 november 1945. ON (doos 2464) 
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hett 'Depok-incident' op. Dit verhaal in Bebs dagboekaantekening kent een aantal abrupte 
overgangen,, waardoor geen duidelijk beeld ontstaat over wat nu precies gebeurd is. Het begint 
mett de mededeling dat op 12 oktober in Batavia het gerucht gaat dat Dcpok gerampokt 
(geplunderd)) is. Verspoor, Fabricius en, naar later plotseling blijkt, ook Chartiris besluiten de 
situatiee ter plekke in ogenschouw te nemen. De reis gaat via Buitenzorg, waar ze een escorte 
vann Gurka's' krijgen. In een afgesloten gebouw treffen ze bijna elfhonderd vrouwen en 
kinderenn en drie mannen. De vrouwen zitten er al drie dagen en worden 's avonds door de 
pemoeda'ss met een vreselijk lot bedreigd. Fabricius gaat terug naar Buitenzorg om militaire 
versterkingg te halen teneinde de vrouwen te ontzetten. De aanvankelijk gevluchte pemoeda's 
komenn terug en belegeren schietend en 'merdaka' roepend het Gurka-escorte. Omdat het 
geweervuurr weinig afschrikwekkend is, schiet de Engelse commandant niet terug. Hij 
probeertt met Fabricius, inmiddels blijkbaar weer terug, als tolk de pemoeda's te bewegen zich 
overr te geven. De Gurkha's gedragen zich tijdens de operatie als een toonbeeld van 
menslievendheid:: "Zij verdelen al hun eten onder de mensen en aten zelf niet. Ze waren 
bijzonderr behulpzaam en mede voelend en stonden verlangend het bevel voor de actie af te 
wachten,, die niet kwam".2 In een abrupte overgang wordt dan gemeld dat Chartiris en 
Verspoorr ziekenauto's zijn gaan halen en bij hun terugkomst gevangenen langs de weg zien 
liggen.. Er is met dumdum kogels geschoten waarbij ook drie kinderen zijn getroffen. Eén 
sterftt tijdens het vervoer direct daarna, terwijl de twee anderen later aan hun schotwonden 
overlijden.. Beb eindigt de beschrijving van het Depok-incident met de opmerking dat zonder 
dee actieve interventie van de journalisten ongetwijfeld meer slachtoffers zouden zijn gevallen. 

Heeftt dit incident werkelijk plaatsgevonden en heeft Beb het redelijk 
werkelijkheidsgetrouww weergegeven? Het antwoord luidt bevestigend. Er bestaat nog een 
anderee bron, die melding maakt van de gebeurtenis in Depok: Fabricius. In 1947 verschijnt 
vann zijn hand Hoe ik lndië terug vond waarin hij zijn belevenissen beschrijft tijdens zijn 
correspondentschapp in Nederlands-Indië gedurende de periode oktober-december 1945. Waar 
Bebb in anderhalve handgeschreven pagina de gebeurtenissen rondom Depok beschrijft, ruimt 
Fabriciuss hiervoor liefst vijfentwintig pagina's in.4 Gedetailleerd wordt het chronologische 
verloopp van het incident beschreven, waarin Fabricius een niet onbelangrijke rol voor zichzelf 
weglegt.. De door Beb beschreven essentie van het voorval in de dagboekaantekening komt 
terugg in het boek van Fabricius. Ook de data in beide beschrijvingen komen overeen. Uit het 
verhaall  van Fabricius krijgt de lezer een beter beeld over wat zich daar gedurende enige dagen 
heeftt afgespeeld, hoewel ook Fabricius wellicht niet ontkomen is aan een vertekende en 
selectievee weergave.6 Een verschil met Bebs beschrijving betreft het schietincident waarbij de 
kinderenn omkomen. Fabricius heeft de militaire commandant van Batavia bewogen een 

11 Engelse soldaten afkomstig uit de deelstaat Punjaab in India. 
:: Dagboekfragment Beb Vuijk 4 november 1945, ON (doos 2464) 
**  In hei begin van boek beschrijft Fabricius onder meer zijn bezoek aan vrouwenkampen, die zich, zo schrijft hij, 
inn een overweldigende aandacht van journalisten mogen verheugen. De situatie is er kort na de Japanse 
capitulatiecapitulatie nog deplorabel. Ook Kampong Makassar bezoekt Fabricius. Het is niel uitgesloten dat hij op dat 
momentt Beb al heeft ontmoet. 
44 Zie Fabricius 1947, pag. 100-126 
55 Een verschil is dat Fabricius vermeldt dat, naast Verspoor en Chartiris nog een andere Engelse correspondent. 
Robertt Kiek, zich in het gezelschap bevindt dat naar Depok gaat. 
bb Een aanwijzing voor een 'gekleurde' beschrijving door Fabricius is bijvoorbeeld het door hem optekende 
volgendee voorval als hij met een Engelse sergeant-majoor en twee Gurkha's in Buitenzorg militaire hulp gaat 
halenn ter ontzetting van de vrouwen: "Het avontuur kreeg ons nu allen in zijn greep, en ik reed in een 
halsbrekendd tempo naar Buitenzorg terug, in den beginne pardoes door een paar nieuwe barricades heen brekend, 
diee in dien korten tijd alweer waren opgeworpen en gelukkig slechts uit meubilair bestonden. Kasten en stoelen 
versplinterdenn onder grooi gekraak onder den wielen van onze truck, en de brokken hout vlogen alle kanten uit. 
zoodatt de beide Gurka's erover hun hele gezicht om moesten lachen" (Fabricius 1947, pag. 110). Of dit 
werkelijkk zo heeft plaatsgevonden mag betwijfeld worden. 
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militairr konvooi naar Depok te sturen om de vrouwen en kinderen daar te evacueren. Het 
schietenn vindt plaats wanneer het konvooi zich net op de terugweg naar Batavia heeft 
begeven.. Van de door schoten getroffen meisjes overlijden er volgens Fabricius twee. De 
eerstee vrijwel direct, de tweede kort daarna. Het derde meisje is slechts licht gewond. 

Naa haar ontmoeting met Fabricius is het hoofdstuk met deze schrijver voor Beb nog 
niett afgesloten. Als Hoe ik Indië terugvond verschijnt, recenseert zij het boek in Vrij 
Nederland)Nederland) In een scherpe, af en toe sarcastische, kritiek laat zij weinig heel van het boek. 
Fabriciuss stuurt haar naar aanleiding hiervan een brief, tevens als open briefin Vrij  Nederland 
gepubliceerd,""  voor Beb weer reden Fabricius van repliek te dienen. Beb verwijt Fabricius 
volstrektt geen oog te hebben voor de achtergronden van de Indonesische opstand. Zij voert 
hiervoorr twee overwegingen aan. Allereerst gaat Fabricius voorbij aan de eeuwenlange 
kolonialee knechting van het Indonesische volk en de geleden ontberingen tijdens de Japanse 
bezetting.. Bezien tegen deze achtergrond is het niet meer dan natuurlijk dat de bevolking 
eindelijkk vrijheid wil. Voorts besteedt Fabricius naar Bebs oordeel geen aandacht aan het 
onbegripp waarmee Nederland het vrijheidsstreven tegemoet treedt. Ze vertelt in dat verband 
hoee ze heeft gezien dat uit voornamelijk Ambonnezen, Menadonezen en Indo's ("bij uitstek 
dee dragers van de koloniale gedachte") bestaande KNIL-troepen zeer grof geweld gebruiken 
tegenn mensen die alleen maar met een roodwitte vlag van de republiek zwaaien. Voor Beb is 
inn de ontstane turbulente situatie in de kolonie, zo stelt ze nogal kort door de bocht, niet van 
belangg wie als eerste geweld heeft gebruikt. Doorslaggevend is dat vóór de komst van de 
Hollandsee troepen sprake is van een relatief rustige en veilige situatie, terwijl er nadien chaos 
heerst.. Het zijn achtergronden die Beb mist in het boek van Fabricius, maar dat verbaast haar 
niett omdat hij "een reizend verteller is, op zoek naar schilderachtige milieus en opwindende 
omstandigheden".5 5 

Bebb besteedt in haar recensie ook nog aandacht aan het Depok-incident. Beb, die het 
verhaall  zelf uit tweede hand heeft vernomen, merkt doodgemoedereerd op dat Fabricius de 
gebeurtenissenn waarheidsgetrouw heeft beschreven. Hij heeft evenwel één ding vergeten. De 
inn Depok wonende bevolking is al eeuwenlang een christelijke gemeenschap, die zich altijd 
superieurr heeft gedragen ten opzichte van de omringende mohammedaanse bevolking. In een 
revolutionairee situatie is het volgens haar dan niet verwonderlijk dat de woede zich ontlaadt 
opp een dergelijke minderheid: "Moord en plundering is onder alle omstandigheden misdadig, 
maarr ieder misdaad heeft zijn eigen oorzaak en die ligt dieper dan Fabricius kon zien". 
Wanneerr Beb haar dagboekaantekening maakt, vermeldt ze niet dat in Depok een christelijke 
gemeenschapp woont, mogelijk omdat ze dan niet bekend is met dit gegeven. Misschien heeft 
zee er pas kennis van genomen bij lezing van het boek van Fabricius, die uitvoerig ingaat op de 
historiee van de christelijke gemeenschap. Geen aandacht besteedt hij, daarin heeft Beb gelijk, 
aann de mogelijkheid dat het gedrag van deze christelijke gemeenschap ten opzichte van de 
moslimbevolkingg een verklarende factor kan zijn voor het rampokken van Depok. 

Nauwelijkss een paar dagen nadat ze melding heeft gemaakt van het Depok-incident in 
dee dagboekaantekening, blijkt ze, evenals bij de eerdergenoemde treinreis met Hans, hel 
gevaarr weer bijna aan den lijve te ondervinden. In de dagboekaantekening van 12 november 
wordtt beschreven wat ze de zondag ervoor heeft meegemaakt. Terugkomend van een 
wandelingg in de ochtendzon langs een kanaal, ziet ze bij het huis waar ze woont pemoeda's 

'' Beb Vuijk 'Hoe ik in Indië terugvond' Vrij  Nederland15-11-1947 (de rubriek 'In de bockendoolhof) 
:: Respectievelijk brief J. Fabricius aan B. Vuijk (geen datering en plaatsaanduiding) en J. Fabricius 'Hoe ik Indië 
terugvond'' Vrij  Nederland 6-12-1947 
11 Beb Vuijk 'Antwoord aan Johan Fabricius' Vrij  Nederland 10-1-1948 
JJ Dagboekfragment Beb Vuijk 4 november 1945. ON (doos 2464) 
55 Beb Vuijk 'Hoe ik Indië terugvond' Vrij  Nederland 15-11-1947 
""  Idem 
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staan.. Beb durft niet terug te gaan uit angst de aandacht op zich te vestigen. Ze loopt door 
"niett bang, maar waakzaam en opgelucht daar ik Tis [de vrouw van Soetjino 
Mangoenkoesoemo]]  zag staan in een rustig gesprek met een van die troep''.1 Deze wat oudere 
mann vraagt naar Bebs afkomst, waarop Tis antwoordt: "110% Indonesisch".2 Later verzoekt 
dee man hen een lijst tot steun van de pemoeda's te tekenen, en om een bedrag van vijf gulden. 
Mett de geldelijke bijdrage kopen de vrouwen de bescherming van de opstandelingen, die al 
gauww op vertrouwelijke voet komen te staan met Bebs vriendin en bedienden. De in een 
euforischee schemerloestand verkerende leider doet tegen Tis de enigszins contradictoire 
uitspraakk dat zijn duizend volgelingen bereid zijn zich dood te vechten én, ondanks hun 
minimalee bewapening, onkwetsbaar zijn, voor Beb aanleiding te constateren dat bij de 
pemoeda'ss naïviteit en vechtlust op een onwerkelijke manier met elkaar zijn gecombineerd. 

Inn het vervolg van deze dagboekaantekening geeft Beb zich over aan bespiegelingen 
overr de ontstane situatie. Ze vraagt zich onder meer af of de opstand ook zou zijn uitgebroken 
alss het Japanse bewind een halfjaar langer had geduurd. Incasseert Nederland niet de woede 
enn haat van drie en een halfjaar honger en ellende van de Japanse bezetting? Elke rem op de 
opgekroptee agressie is verdwenen: "Merdeka, Merdeka, de verlossende kreet. En moord uit 
mett alle krachten wat zich tegen [onleesbaar] verzet. Daarom slachten vaders hun dochters, 
vermoordenn vrienden hun vrienden, daarom zijn de zachten wreed, de gelatenen dronken van 
woede,, de berustenden blind van wraak".3 In Bebs ogen staan aan Nederlandse en 
Indonesischee kant "les hommes de bonne volenté" onmachtig tegenover de extremisten.4 Een 
vreemdd contrast met de overal op Java woedende strijd vormt het centrum van Batavia. Daar 
gaan,, zo merkt ze op, vertegenwoordigers van Republikeinse en Engels-Nederlandse kant 
tamelijkk gemoedelijk met elkaar om en maken gebruik van eikaars faciliteiten. 

Dee laatste zinsnede van de dagboekaantekening van 18 november behelst een passage 
uitt de eerste brief die Beb na de oorlog aan haar vader stuurt, door haarzelf ook aangeduid 
mett "citaat brief papa". 

WelWel en wee in Pasoeroean 

Vergelekenn met kampong Makassar is de situatie in Pasoeroean riant. Niettemin is sprake van 
eenn krappe behuizing: Beb moet het voor haarzelf en haar zoontjes met één kamer doen. Met 
hett meubilair is het even pover gesteld: drie stoelen, een schrijftafel en een open kastje. Het 
drietall  slaapt op de grond, Maar ze heeft, zo blijkt uit één van twee direct na de oorlog aan het 
thuisfrontt gezonden brieven, wel personeel: "Een baboe en twee vrouwen om het werk te 
doen".. Wat voor werk zou een buitenstaander van het Indische leven zich afvragen? Wat is 
schoonn te houden in één kamer? Koken en de was doen lijken de enige substantiële 
activiteitenn in Bebs huishouden te zijn. Beb verricht echter liever hoofdarbeid dan 
huishoudelijkk werk. Ze wordt officier van de Organization for Recovery of Allied Prisoners of 
Warr and Internees (RAPWI), een organisatie die zich bezighoudt met de localisering van en 
dee hulpverlening aan kampgevangenen. Daarnaast is ze bibliothecaresse in kamp Pasoeroean.6 

Bijj  de RAPWI is Beb werkzaam voor de 'social welfare', waar haar taak bestaat uit het 
organiserenn van lezingen over hoe de situatie in Holland is.7 Beb rijdt vele instanties af om de 

11 Dagboek fragment Beb Vuijk 12 november 1945. ON (doos 2464) 
22 Idem 
33 Idem 
44 Idem 
**  Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk. J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 
"Idem m 
~~ Interview Beb Vuijk door Hennie Burggraaf Literama 22 (1987/1988) pag. 121-126 
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mensenn te benaderen die de voordrachten moeten houden, een voor haar erg vermoeiende 
bezigheid:: "Dat was beestachtig zwaar, want de helft van de tijd hadden we geen auto". 

Bebss lichamelijke conditie is dan al aardig verbeterd. Ze schrijft haar familie dat het 
herstell  wonderlijk snel gaat. Doordat ze "ontzettend eet" weegt ze de al eerder vermelde 65 
kilo.22 Alleen haar ogen zijn nog erg slecht. De kampjaren hebben haar zoon Hans, die 
inmiddelss ordonnans bij de RAPW1 is, nauwelijks gedeerd: "Hij was nooit een dag ziek".3 Ru 
daarentegen,, ook tijdens de kamptijd vanwege zijn zwakke constitutie een voortdurend 
zorgenkindje,, heeft nog malaria. Tegen haar vader vertelt ze dat de kinderen door de kamptijd 
geenn leerachterstand hebben gekregen. Vanwege de in het kamp gekregen bijlessen zijn ze de 
anderee kinderen zelfs voor. Vol trots merkt ze op: "Vooral Ru is echt schoolknap. 
Ontwikkelingg aardrijkskunde en geschiedenis = MULO, Zeer goed talenhoofd. Ik hoop hem 
naarr het gym te doen. Hans wil ingenieur worden maar niet voor vliegtuigen, want ik bouw 
lieverr schepen".4 Bebs aversie tegen school in haar eigen jeugd weerhoudt haar niet met 
krachtt een goede schoolcarrière voor Hans en Ru na te streven, een merkwaardige trek bij een 
vrouww die niet 'burgerlijk' wil zijn. Maar misschien toch minder wonderlijk tegen de 
achtergrondd van haar hang naar een intellectuele status. 

Naarr eigen zeggen hebben de kamp kwellingen in geestelijk opzicht bij Beb geen 
sporenn nagelaten. Integendeel, ze komt gelouterd uit de kamptijd. In haar brief aan haar vader 
schrijftt ze: "Deze afgelopen 3 Vz jaar zijn ontzettend zwaar geweest, maar nu ze achter ons 
liggenn ben ik tevreden dat ik ze heb meegemaakt. Ik heb fel en intens geleefd in de 
onmiddellijkee nabijheid van de dood. Velen van ons zijn weggevlucht in mystiek, ik ben 
steedss nuchterder en reëler geworden".' Nadat ze de eerder beschreven marteling door de 
Kempeitaii  heeft verteld,6 vervolgt ze: "En nu dit achter mij ligt voel ik een wilde triomf dat ik 
naarr lichaam en geest ongedeerd en met de winst van een grotere zelfkennis door deze 
gruwelijkee periode ben heen gekomen, bewuster ben geworden en leven en mensen beter kan 
verstaan".77 Het is proza in Marsmans beste stijl. Met iets minder pathos, maar het is dan 25 
jaarr later en Beb is 65 jaar, zal ze het effect beschrijven dat de marteling door de Kempetai op 
haarr heeft gehad: 

Doodgaann is de laatste laak die we moeten volbrengen. Dat had ik gedacht, die 
wekenn als gevangene van de Kempeitai [ . . . ] , toen de Japanse officier met de 
hagedissenogen,, onbeweeglijk donkere ogen die aan je voorbij keken, mij had 
verteld,, dat ik onthoofd zou worden. [ . . . ] . Nu na al die jaren, na vijfentwintig 
jaar,, herken ik in dat indenken van de dood een element van magisch afweer. 
Dee gruwelijkheid symbolisch ondergaan om haar daarom niet te hoeven 
ondergaan.. [ . . . ] . Het naakte leven er afbrengen, daar alleen kon je op hopen. 
Ichh habe mein Leben auf Nichts gestellt. 

Bebb voegt er aan toe zich met haar houding superieur te hebben gevoeld tegenover vele 
anderee kampgenoten, die zich alleen bekommeren om het verlies van meubeltjes en 
tafelzilver.. In het laatste citaat maakt Beb ook duidelijk hoe ze de angst in de kampjaren te lij f 
gaat.. Ze overwint de angsten door ze als het ware op te roepen, de strijd aan te gaan én, naar 
Marsmann voorbeeld, standvastig te blijven. Deze handelswijze doet sterk denken aan de wijze 

11 Brief Beb Vuijk aan D.M.G. Koch (Batavia 25-12-1945); brief aanwezig in het NEFIS-dossier, zie hiema 
:: Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 
11 Idem 
JJ Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk (Batavia 1-11-1945) 
',, Idem 
66 Zie hoofdstuk "Kamp KareéY 
"Brieff  Beb Vuijk aan W.R Vuijk (Batavia 1-11-1945) 
**  Beb Vuijk 'De poorten van de Jappenkampen gaan eindelijk open' Vrij  Nederland 15-8-1970 
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waaropp ze als klein meisje, in weerwil van de vrees die ze zelfheeft, haar broertje en zusje de 
stuipenn op het lij f jaagt door het vertellen van lugubere verhalen.' Of ze de angsten uit de 
kamptijdd werkelijk overwint, is overigens maar de vraag. Zoals eerder opgemerkt weigert ze 
inn latere jaren dieper in te gaan op haar oorlogservaringen. 

PrincipiëlePrincipiële keuze 

Toevall  of niet, gelijktijdig met haar idee door de kampervaringen zelfbewuster in het leven te 
staan,, treedt op Bebs veertigste jaar een ander transformatieproces op. Voor de oorlog komt 
haarr maatschappelijke betrokkenheid tot uiting in het hebben van een scherp oog voor de 
socialee verhoudingen in de kolonie. Na de Japanse tijd gaat ze een stap verder, ze maakt een 
explicietee politieke keuze. Ook hier spreken haar eerste brieven naar Holland boekdelen. In 
haarr eerste brief houdt ze zich nog een beetje op de vlakte. In een tussen haakjes geplaatste 
bijzinn merkt ze op, dat alles wat in de kampen hersens bezat, overtuigd socialist is geworden. 
Enn bijna aan het eind van de brief laat ze zich ontvallen dat het leven in de Republiek nu 
machtigg interessant is, omdat ze nu een ''revolutie in levende lijve kan meemaken".2 In de 
tweedee brief barst ze goed los. Na de vermelding dat Fernand is afgekeurd voor militaire 
dienst,, geeft ze haar oordeel over de houding van de Nederlandse regering ten opzichte van de 
nieuwee Republiek: 

Dee situatie is zo, men haalt alles wat vechten kan naar hier. Het wordt steeds 
duidelijkerr dat Holland na vier jaar zich verzet te hebben tegen den 
onderdrukker,, zich niet geneert zelf weer de onderdrukker te gaan spelen en 
naarr het lijk t hiervoor alles wil offeren wat het rest aan energie, gelden . .. de 
sympathiee van de rest van de wereld [ . . . ] . De hele constructie van het 
Gemenebestplan33 zit vol juridische trucjes, daar vliegt men hier niet meer in. 
Watt de Indonesiërs wensen is absolute soevereiniteit.4 

Vervolgenss citeert Beb bijna een pagina lang een verklaring van Sjahrir, waaruit blijkt dat 
volledigee onafhankelijkheid niet betekent dat de Nederlander voorgoed uit Indonesië moet 
verdwijnen.. Integendeel, deskundigheid en kapitaal uit Nederland zullen een belangrijke 
plaatss krijgen bij de ontwikkeling van Indonesië. Beb vervolgt dan haar politieke analyse met: 

UU kunt zelf beoordelen wat een risico's Nederland loopt door te gaan vechten. 
Wantt wanneer het wint na het opofferen van duizenden levens ontstaat hier een 
Atjehsfeer,, de Europeanen in de steden als in een benteng [vesting] en 
daarbuitenn moord en roof. De andere mogelijkheid is dat deze strijd niet 
uitgevochtenn wordt maar door internationale interventie beslist, dan maken de 
Indonesiërss een goede kans om gelijk te krijgen en dan is de positie van 

11 Zie hoofdstuk 'Een jong schrijftalent' 
22 Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk. J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 

Hett plan van de Nederlandse regering, in casu de hoogste vertegenwoordiger van de Nederlandse regering, de 
iuitenant-gouvemeur-generaall  H.J. van Mook, een federatieve staat te vormen. De federatie moet bestaan uit 
Nederlandd en verschillende te vormen staten in Nedertands-Indië. wel onder leiding van Nederland en bijgevolg 
zonderr volledige onafhankelijkheid voor Indonesië. Nederland wil met het stichten van afzonderlijke staten in 
Nederlands-Indië,, waar de invloed van de nationalistische beweging veel minder sterk is, de Republiek isoleren 
enn haar invloed indammen. Voorde Republikeinen is in feite slechts één optie bespreekbaar; één land, één volk, 
éénn taal, een onafhankelijke eenheidsstaat van Sabang tot Merauke. respectievelijk het meest westelijke en meest 
oostelijkee punt in Indonesië. 
44 Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk (Batavia 1-11-1945). Merkwaardig is de periode van vier jaar die Beb noemt. 
Dee Duitse bezetting waarop ze (hoogstwaarschijnlijk) doelt, heeft immers vijfjaar geduurd. 
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Hollandd een heel andere geworden, dan maken zij een grote kans dat noch voor 
hunn werkkracht noch voor hun kapitaal hier meer plaats is, noch voor hun taal 
enn cultuur.' 

Eigenlijkk nog voordat het conflict in volle omvang losbarst, beschrijft Beb in de geciteerde 
passagess met een zeer scherp politiek inzicht in een notendop de geschiedenis van de 
onafhankelijkheidsstrijdd in Indonesië in de jaren 1945-1949. 

Zee verwijt de Nederlandse regering niet alleen haar huidige houding, maar stelt ook 
hett vooroorlogse beleid aan de kaak. Door toen samenwerking met de nationalisten uit de weg 
tee gaan en de Indonesiërs niet het door hen gevraagde inheemse leger toe te staan, is Indonesië 
bijnaa op een presenteerblaadje aan Japan overgedragen. En, zo schrijft ze haar vader, het is de 
Indonesischee bevolking die ontelbare malen meer heeft geleden dan de Europeanen: 

Vann de veertig millioen mensen van Java werden er 8 millioen weggesleept als 
slavenn en men weet reeds dat er 4 millioen van krepeerden." En dan de andere 
millioenenn die stierven omdat Nippon driejaar lang de oogsten wegsleepten. 
Doorr zijn politiek is Holland medeschuldig aan die doden. [ . . . ] . Als Nippon 
hierr enkele maanden langer gezeten had was op alle plaatsen de opstand 
uitgebarsten.. Nu incasseren wij de reactie. 

Bebb komt naar het zich laat aanzien ongebroken, zelfs strijdlustig uit de oorlogsjaren. Ze durft 
dee toekomst weer aan. Ook wat betreft haar literaire toekomst. Ze meldt haar vader dat de 
romann Het hout van Bara praktisch af is. Ze wil haar essays in het Bataviaasch nieuwsblad 
bundelenn en uitgeven alsmede haar kampherinneringen in dagbladen publiceren en vervolgens 
tott een boek bewerken. Ze vraagt haar vader: "Schrijf dat even aan De Haan [de uitgever]". 

PolitiekPolitiek verdacht 

Bebb steekt haar nieuwe politieke overtuiging niet onder stoelen of banken. Voor het eerst 
gebeurtt dit eind 1945. Luilenant-gouvemeur-generaal Van Mook arriveert in oktober in 
Batavia.. Op 6 november 1945 komt hij met een 'Verklaring van de Indische Regering' over 
dee wenselijke toekomstige verhoudingen in de kolonie.3 In de verklaring wordt in beginsel het 
strevenn naar een eigen nationaal bestaan van Indonesië erkend. Maar dit dient langs de weg 
derr geleidelijkheid en door samenwerking tussen Nederland en Indonesië te worden bereikt. 
Verderr stelt Van Mook democratische verkiezingen voor een parlement en sociale 
hervormingenn in het vooruitzicht. De regering die gevormd kan worden heeft echter alleen 
zeggenschapp over de interne aangelegenheden van het land. Voor de nationalisten is hei de 
oude,, wrange wijn van voor de oorlog. Wim Wertheim6, Jacques de Kadt en Beb delen die 

!! Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk (Batavia 1-11-1945) 
22 Deze aantallen noemt Beb ook in haar eerste journalistieke artikel van na de oorlog, het eerder aangehaalde 
Bebb Vuijk 'In de bescherming van Nippon' Baanbreker 26-1 -1945 
-- Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk (Batavia 1-11-1945) 
44 Brief Beb Vuijk aan W.R. Vuijk, J. en D. Rotscheid (Batavia 1-11-1945) 

Ziee Koch 1956, pag. 254-255. Merkwaardigerwijs besteed De Jong in zijn epiloog van de geschiedschrijving 
vann de Tweede Oorlog (dl 12 tweede helft), waarin hij ingaat op de periode 1945-1949 in Nederlands-Indië. geen 
aandachtt aan deze verklaring. 
*""  In zijn korte naoorlogse verblijf in Nederlands-Indië- hij vertrekt in februari 1946 - zijn Werthcims politieke 
opvattingenn aanzienlijk gematigder dan nadien in Nederland. Hij nog een gematigd sociaal-democraat en een 
overtuigdd aanhanger van Sjahrir. Bij de bevrijding denkt hij zelfs dat Nederland gewoon weer op de vertrouwde 
kolonialee voet verder kan gaan. Hij ontmoet Sjahrir door tussenkomst van Beb in het huis van de zwaar zieke. 
aann tbc lijdende Soetjino Mangoenkoesomo (Wertheim en Wertheim-Gijse Weenink 1991. pag. 312). 
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opvattingg en besluiten tot het uitgeven van een manifest. Ze geven hierin te kennen de 
verklaringg van Van Mook onrealistisch te vinden. Naar hun oordeel zou deze zelfs in de 
vooroorlogsee verhoudingen volstrekt onvoldoende zijn geweest. Gepleit wordt voor een 
onafhankelijkk Indonesië, vrij van elke politieke overheersing. Pogingen om het conflict 
gewelddadigg op te lossen wijzen ze echter van de hand omdat dit tot een onoverbrugbare 
klooff  leidt.1 Met het manifest stelt het drietal een daad in de Nederlandse kolonie, die vol 
wraakgevoelenss is jegens de Indonesiërs vanwege de dan in alle hevigheid woedende 
bersiap.""  Meer Nederlanders durven zich niet bij hen te voegen, ten dele uit angst zich de 
vijandschapp van de Nederlandse kolonie op de hals te halen, ten dele uit 'tactische1 

overwegingenn omdat Van Mook een gebaar heeft gemaakt.3 

Bebss opvattingen wekken irritatie op. Eind 1945 wordtt de NEFIS,4 de 
inlichtingendienstt van de Nederlands-Indische Strijdkrachten (de nieuwe naam van het KNIL 
inn het naoorlogse Nederlands-Indië), door een afdelingshoofd van het Departement van 
Economischee Zaken op de hoogte gesteld van "zeer reactionaire uitlatingen van Bep Vuyk". 
Hett is niet helemaal duidelijk of de dienst op dat moment Beb zelf ook al in de gaten houdt. 
Dee NEFIS gaat in ieder geval een dossier over Beb samenstellen. Er zijn voldoende 
informantenn die het een en ander willen vertellen over Bebs politieke opvattingen, onder meer 
tweee van haar huisgenoten in het kamp Pasoeroean. Eén vertelt dat "zij pro-nationalist is (zij 
laatt zich vaak zeer enthousiast uit over de Roodwitten (de Republikeinen)) en zeker anti-
Nederlands".66 Verder deelt deze informant mee dat Beb grote verering heeft voor Sjahrir. Een 
anderee bron weet te melden dat Bebs pro-nationalistische uitlatingen gedurende de laatste 
maandenn van haar verblijf in Kampong Makassar voor commotie onder andere vrouwen heeft 
gezorgd.77 De over Beb verkregen informatie is voor de directeur van de NEFIS aanleiding een 
brieff  aan het Hoofd van de RAPWI in Batavia te sturen, waarin onder meer het volgende 
wordtt meegedeeld: 

Mevrouww van der Willigen [.. .] verwekt onder de Europese bewoners grote 
ergerniss door haar fel pro-Indonesische en anti-Nederlandse uitingen, die zij 
ongevraagdd pleegt te doen. 
Ikk moge U in overweging geven mevrouw van de Willigen het verblijf in het 
kampp te ontzeggen en in ieder geval haar iedere Rapwi-functie te ontnemen. 
Hett wil mij ongewenst voorkomen dat in de kampen tengevolge van de 
bijzonderee toestanden ontstane gevoelige stemming door personen als 
mevrouww van der Willigen geprikkeld wordt.s 

Wanneerr deze brief begin januari wordt verzonden, heeft Beb echter ai besloten zelf ontslag te 
nemenn bij de RAPWI. Aan Koch deelt ze mee haar werk bij deze organisatie te hebben 

11 Over wie het initiatief heeft genomen tot de verklaring, verschillen Wertheim en De Kadt. Elk claimt het 
initiatieff  te hebben genomen, respectievelijk de verklaring te hebben opgesteld (De Kadt 1978, pag. 179 en 
Wertheimm en Wertheim-Gijse Weenink 1991, pag. 319) 
**  Zie Inzicht 27-4-1946. Voor een toelichting op de aard van dit tijdschrift zie hiema. 
11 De Kadt 1978, pag. 179-180 
JJ Netherlands Forces of Intelligence Service. Het hiema volgende is gebaseerd op het bij het Nationaal Archief 
berustendee NEFIS-dossier over Beb Vuijk (doos 3 NEFIS). 
55 Notitie S. W. Tromp 11-2-1946 in NEFIS-dossier Beb Vuijk. De notitie maakt melding van de irritatie van de 
informantt over het feit dat zijn naam is genoemd bij de verdere acties van de NEFIS tegen Beb. Vreemd genoeg 
spreektt Tromp over reactionaire en niet over revolutionaire uitlatingen. 
**  Notitie 3-1-1946 in NEFIS-dossier Beb Vuijk (auteur onbekend) 

Bebb heeft later zelf ook een keer melding gemaakt van de, door haar politieke opstelling veroorzaakte, 
moeilijkee verhouding met andere vrouwen in het kamp (Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van 
Soestt Sara/aan 1 (1, 1985/1986), pag. 3-12)). 
HH Notitie 7-1-1946 in NEFIS-dossier Beb Vuijk (auteur onbekend) 



164 4 

beëindigdd omdat het haar te zwaar wordt. Ze geeft, zo blijkt, inmiddels "les in literatuur" aan 
dee drie hoogste klassen van de HBS.' Zij vervangt in die baan haar vriend Rob Nieuwenhuys. 
Smakelijkk en smalend vertelt zij Koch hoe de NEFIS haar met een "staaltje koloniale terreur" 
uitt het kamp en de RAPWI probeert te krijgen. Ze is in het bijzonder woedend omdat 
verwijderingg uit het kamp een brodeloos bestaan betekend zou hebben. 

Dee NEFIS zal Beb de komende anderhalfjaar blijven volgen. Zelfs is eind oktober 
19466 sprake van een connectie van Beb met Australische communisten, die zich zouden 
bemoeienn met de interne gang van zaken in Nederlands-Indiè.' Vermoedelijk is de 
inlichtingendienstt ook extra waakzaam geworden ten aanzien van een aantal bekenden uit 
Bebss vriendenkring met dezelfde radicale opstelling,3 Vanaf juli 1947 worden Bebs gangen 
gevolgdd door de Centrale Veiligheidsdienst te Den Haag, de voorloper van de Binnenlandse 
veiligheidsdienstt (BVD), thans de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).4 

EenEen nieuwe start, journalistiek en literair 

Bebb verhuist begin januari 1946 naar het huis van Soewarsih Djojopoespito dat even buiten 
Bataviaa is gelegen. De laatste is met haar kinderen verhuisd naar Cheribon. Beb woont daar 
mett Claartje Meyers, een collega van haar bij de RAPWI en de jongste dochter van de 
"bekendee Leidsche Prof." Medio januari komt Fernand thuis vanuit Singapore, waar hij 
enkelee maanden in een verzamelkamp voor krijgsgevangenen uit Thailand en Birma heeft 
vertoefd.. Het gezin De Willigen is weer herenigd na vier jaar scheiding. Kort daarna, op 18 
februarii  1946, treedt Fernand in dienst bij de organisatie, die zijn vrouw even daarvoor heeft 
verlaten,, de RAPWI WELFARE. Bij deze instelling, later omgedoopt in AMACAB 
WELFAREE blijf t hij tot 1 juli in dienst.6 

Vermoedelijkk wordt Beb in maart 1946 lid van de 'Progressieve Groep van 
Nederlanders'.. De groep kent 23 leden, waaronder bekende namen als Koets, Koch en De 
Kadt.. Voorzitter is van B. van Tijn met wie Beb een levenslange hechte band zal houden. De 
opvattingenn van deze progressieve Nederlanders komen vrijwel overeen met die in het door 

11 Brief Beb Vuijk aan D.M.G, Koch (Batavia 25-12-1945). Een andere informant van de NEFIS heeft uit Bebs 
mondd ook haar voornemen gehoord ontslag te nemen bij de RAPWI (Notitie 3-1-1946 in NEFIS-dossier Beb 
Vuijk) ) 
**  Notitie 'Proces -Verbaal van Getuigenverhoor' 28-10-1946 in NEFIS-dossier Beb Vuijk 
11 Met name Jacques de Kadi. wordt door de NEFIS een aantal malen in relatie mei Beb genoemd. Volkomen ten 
onrechtee wordt hij verdacht van communistische sympathieën. De Kadt neemt al in 1933 in zijn boek Van 
tsarismetsarisme lot stalinisme afscheid van het communisme. Hij verandert van antikapitalist in een anticommunistische 
enn antifascistische verdediger van de vrijheid (Biografisch woordenboek van hei socialisme en de 
arbeidersbewegingarbeidersbeweging in Nederland 1992, pag. 142-143). De NEFIS is blijkbaar niet helemaal bij de tijd als ze hem 
blijvenn aanduiden afs communist, zie ook hierna. 
44 Het BVD-dossier over Beb Vuijk is, op verzoek van de auteur, aangevraagd door de zoon van Beb Vuijk, Hans 
dee Willigen. Het beschikbaar gestelde dossier is niet volledig. Er heeft een screening plaatsgevonden in verband 
mett de privacybescherming van personen die informatie over Beb Vuijk hebben verstrekt, alsmede met het oog 
opp de bescherming van de nationale veiligheid. De screening is duidelijk waarneembaar in de vorm van 
'weggepp lakte' delen van het dossier. Niet te achterhalen is of complete notities uit het dossier zijn 
achtergehouden.. In het BVD-dossier bevindt zich een soort overdrachtsnotitie uit het NEFIS-dossier, gedateerd 
25-7-1947,, alsmede nog enkele notities uit laatstgenoemd dossier. De informatie over Beb in Nederlands-Indie 
aann de in Den Haag zetelende Centrale Veiligheidsdienst wordt in de periode 1947-1949 verstrekt door de 
Procureur-Generaall  bij het Hooggerechtshof van Indonesië. De laatste notitie over Beb Vuijk in hei beschikbaar 
gesteldee BVD-dossier dateert van 19 februari 1963. 
-- Brief Beb Vuijk aan D.M.G. Koch (Batavia 25-12-1945). Beb doelt op de hoogleraar E.M. Meyers (1886-
1954),, vanaf 1910 hoogleraar burgerlijk recht en internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit van Leiden. 
66 Zie aanstellings- en bezoldigingsbesluiten Fernand de Willigen bij RAPWI en AMACAB WELFARE. ON 
(dooss 2464) 
"Dee Jong 1969-1991, dl 12 tweede helft, pag. 846 
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Wertheim,, De Kadt en Beb luttele maanden daarvoor gepubliceerde manifest. Uitgegaan 
wordtt van het zelfbeschikkingsrecht van het Indonesische volk, dat gestalte moet krijgen via 
onderhandelingenn tussen Nederland en de Republiek. Als de gesprekken mislukken, is 
internationalee bemiddeling noodzakelijk. Geweld in welke vorm dan ook wordt door de 
progressievee groep afgewezen. Het toekomstige bestel in Indonesië moet zijn gebaseerd op 
democratischee en socialistische beginselen.1 

Naastt haar werk als lerares vindt Beb tijd de pen weer ter hand te nemen, In januari en 
februarii  1946 verschijnen de eerder vermelde twee artikelen in Baanbreker over haar 
interneringg vanuit Soekaboemi naar het kamp Kareës. In het eerste artikel haalt ze en passant 
ookk nog even uit naar de leiding in de kampen. Deze dames hebben zichzelf naar voren 
geschovenn of zijn door Nippon uitverkoren. Naar Bebs oordeel is hun verhouding tot het 
onderr Japanse supervisie staande Indonesische personeel vrij slecht, een situatie waaraan ze 
grotendeelss zelfdebet aan zijn. In het algemeen hebben de vrouwen in de kampen in 
toenemendee mate een haat tegen de '"Inlander*, die men niet zag als den bedrogen 
medeburgerr en het slachtoffer van den zelfden overweldiger, maar uitsluitend als den 
geanimeerdenn verrader"." Dat Beb zelf een heel andere houding heeft aangenomen, blijkt uil 
haarr eerder vermelde opmerking tegen een Indonesische kampbewaker "We zijn allemaal 
broederss en zusters11.3 

Bebb schrijft in de Baanbreker nog twee stukken. Opvallend is dat in deze artikelen 
haarr persoonlijke ervaringen geen rol spelen. Evenals in haar literaire oeuvre schrijft ze ook in 
haarr journalistieke werk vrijwel altijd over wat ze zelf meemaakt. In een artikel in mei gaat zij 
inn op de zuivering bij Pesing.4 Bij de verovering van dit dorpje worden republikeinse strijders 
naa hun gevangenneming door een detachement 'Ambonezen' van de Militaire Politie 
vermoord.. Naar Bebs oordeel is sprake van een bewuste provocatie van de top van het KNIL 
mett de bedoeling het conflict tussen de Republiek en Nederland verder te laten escaleren, en 
daarmeee de positie van gematigde krachten in elk kamp te ondermijnen. Ze neemt, nogal 
opvallend,, de pemoeda's min of meer in bescherming. Het zijn verwarde en ondervoede 
jongeren,, door Japan kunstmatig opgevoed in een militair ideaal en "geestelijk weerloos door 
3000 jaar koloniaal regime".6 In haar laatste bijdrage aan Baanbreker hekelt Beb de terugkeer 
vann de reactionaire koloniale pers, met bewuste en stilzwijgende medewerking van 
regeringsinstanties.. Ze noemt in het bijzonder Het dagblad, de enige in Batavia verschijnende 
krant,, waarin het ressentiment van de door kampjaren ontwortelde Nederlanders wordt 
gevoed.. Progressieve bladen krijgen naar haar oordeel geen kans. Zij eindigt haar artikel met 
dee vermelding dat de stem der niet koloniale Nederlanders alleen gehoord kan worden in het 
republikeinsee weekblad Het inzicht, waarmee, zo stelt Beb, wordt aangetoond dat 
samenwerkingg tussen beide kampen wel degelijk mogelijk is.7 

Bebb meldt in haar laatste artikel voor de Baanbreker niet dat dit twee maanden eerder 
inn Het inzicht is gepubliceerd. Het is één van haar twee artikelen met een journalistiek-
politiekee strekking voor dit blad. De andere, in het eerste nummer van Inzicht verschenen, 

11 Koch 1956, pag. 261 
22 Beb Vuijk 'In de bescherming van Nippon' Baanbreker 26-1-1946. Bebs opmerking over de denigrerende 
houdingg van de kampleiding ten opzichte van Indonesische bewakers verhoudt zich moeilijk mei de informatie 
diee de kampleidster R. van Iterson-de Hartog heeft verstrekt. Laatstgenoemde merkt op dat haar aanstelling als 
kampleidsterr door de Japanse leiding een gevolg is geweest van haar 'goede' omgang met Indonesiërs 
(Telefonischh gesprek auteur mei R. van lterson-de Hartog 18-2-2003) 
**  Zie het hoofdstuk 'Kamp Kareës' 
44 Beb Vuijk 'De zuivering van Pesing' Baanbreker 4-5-1946 
55 Beb merkt op dat de Nederlandse soldaten, vanuit hun onkunde mei de Indonesische situatie, alles wat 'bruin' 
(Indonesiërs,, Indo-europeanen. Chinezen) is kwalificeren als 'Ambonnees'. 

Bebb Vuijk 'De zuivering van Pesing' Baanbreker 4-5-1946 
77 Beb Vuijk 'Slachtoffers' Baanbreker 1-6-1945 



166 6 

bijdragee 'Impressies' is een zeer kort verslag van haar kamptijd.' Haar andere bijdragen aan 
HetHet inzicht zijn een aantal als feuilleton verschenen voorpublicaties van Het hout van Bara. 
Dee officiële doelstelling van het blad is het verspreiden van het internationale westerse 
cultuurgoed,, maar in de praktijk wordt alleen aandacht gegeven aan de Nederlandse cultuur 
enn literatuur; poëzie van Nederlandse dichters (Engelman, Van Hattum, Resink, Marsman, 
Gijsen),, recensies van Nederlandse boeken en artikelen uit de linkse dagbladpers in 
Nederland.22 Vermoedelijk is het door het Republikeinse Ministerie van Voorlichting 
uitgegevenn tijdschrift totstandgekomen op initiatief van Sjahrir, op dat moment de eerste 
premierr van de Indonesische Republiek en leider van de relatief kleine, gematigde sociaal-
democratischh vleugel binnen de nationalistische beweging.3 Beb is, met Jacques de FCadt, bij 
dee oprichting betrokken. Hun beider namen staan op het eerste omslagontwerp. Sjahrir beoogt 
mett het blad onder Indonesische intellectuelen steun te krijgen voor zijn gematigde politieke 
ideeënn over de toekomst van Indonesië. Hij is de man die tot het laatst toe zal proberen via 
onderhandelingenn het conflict met Nederland op te lossen. Ook wil hij de Nederlanders aan 
zichh binden die hun toekomst in een onafhankelijk Indonesië zien. Naar Sjahrirs oordeel moet 
dee Republiek steunen op de westers democratische beginselen als vrijheid, onafhankelijke 
rechtsplegingg en rechtvaardigheid. 

Vrijwell  alle Indonesiërs die voor het blad schrijven behoren tot de 'inner circle' van 
Sjahrir.. Een bekende naam onder hen is Soewarsih Djojopoespito, die Sjahrir al lang kent. 
Jongeree aanhangers van hem die in het blad schrijven zijn Akky Djoehana (een neef van 
Sjahrir),, Hazil Tanzil, Rosihan Anwar en Ida Nasoetion. Stuk voor stuk hebben de 
Indonesischee medewerkers een Nederlandse schoolopleiding. Ze worden door Liesbeth Dolk 
inn haar dissertatie Twee zielen twee gedachten als volgt geportretteerd: 

Voorr de meesten van hen was Nederlands de taal die zij van hun lagere 
schooltijdd hadden moeten gebruiken, de taal ook waarin zij zich het meest thuis 
voelden.. Indonesisch leerden ze vaak pas veel later. Hun kijk op de wereld was 
sterkk Eurocentrisch [ . . . ] : er bestond een groot vertrouwen in de westerse 
cultuurr met zijn democratische principes. [ . . . ] . Een van de - universele -
waardenn die in de opvattingen van deze groep een centrale positie innam, was 
diee van de menselijke waardigheid, samengesteld uit de componenten 
'waarheid,, schoonheid, en goedheid'. Verwezenlijking en instandhouding van 
diee menselijke waardigheid was volgens hen niet mogelijk zonder de vrijheid 
hell  lot in eigen handen te nemen.4 

Kortom,, de Sjahrir-aanhangers wijken in hun gedachtengoed in bijna niets af van degenen, die 
zijj  bestrijden. Behalve op één punt, zij willen vrijheid en onafhankelijkheid voor de 
Indonesischee bevolking. Het merendeel van hen is ook niet islamitisch, de godsdienst van 
negentigg procent van de bevolking. Tegen deze achtergrond is het niet vreemd dat 
progressievee Nederlanders die voor de oorlog tol de kring van Kritiek en opbouw behoren, 
onderr meer Veenstra, Koch, De Vries en De la Court, hun medewerking verlenen aan het 
blad. . 
Vreemdd genoeg publiceert Beb ook éénmaal in de tegenhanger van Het inzicht, het door de 
Rijkss Voorlichtingsdienst uitgegeven Uitzicht.' Dit blad komt tot stand op initiatief van Van 
Mook.. Zijn de opvattingen van de luitenant-gouverneur-generaal voor de Republiek te 

11 Beb Vuijk 'Impressies' Inzicht 16-1-1946 
:: Respectievelijk in de nrs. 3-4(9-2-1946), 8(9-3-1946). 13 (13-4-1946) en 14(20-4-1946) 
55 Met hierna volgende is gebaseerd up Dolk 1993, pag. 111-120. 
44 Dolk 1993, pag. 120 
~~ Het hierna volgende is ontleend aan Dolk 1993, pag. 100-111 
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behoudend,, in de ogen van veel Europeanen is hij te progressief. Zij wensen, hierin bevestigd 
doorr het geweld tegen Nederlanders tijdens de bersiap, op geen enkele wijze tegemoet te 
komenn aan de Republiek. Van Mook ziet dit als een onbegaanbare weg. Via onderhandeling 
enn samenwerking wil hij tot een vergelijk komen, zij het onder de voorwaarde dat Nederland 
dee beslissende factor blijft . Door voorlichting in Uitzicht wil de Nederlandse gezaghebber 
proberenn begrip te kweken voor zijn standpunt. Daarnaast worden in het blad, evenals in Het 
inzicht,inzicht, artikelen over het Nederlandse cultuurgoed gepubliceerd. Het verschil is dat de 
redactiee van Uitzicht dit veel meer doet vanuit een paternalistische benadering: Nederland 
heeftt nog een opvoedende taak bij de opbouw en het herstel in Indonesië. Behalve de 
oriëntatiee op de cultuur is er nog een overeenkomst tussen de bladen uit de twee vijandelijke 
kampen.. Zij zijn eensgezind lovend over Sjahrir, de persoon die de brug tussen Oost en West 
kann vormen.1 

Voorr Uitzicht schrijft Beb 'Koloniale of menschelijke verhouding?'2 Het artikel wordt 
opgesierdd met een foto van Sjahrir, met daaronder de vermelding dat hij voorstander is van 
eenn "menschelijke verhouding".3 Tevens wordt een aantal citaten uit Sjahrirs boek 
IndonesischeIndonesische overpeinzingen weergegeven, waaruit overduidelijk zijn appreciatie van het 
westersee denken blijkt. De redactie wil, zo is wel duidelijk, het vertrouwen van de 
Nederlandsee lezer winnen. Ondanks het feit dat Beb in haar bijdrage wat minder scherp van 
toonn is dan in haar andere artikelen, laat zij toch geen misverstand over haar boodschap 
bestaan.. Ze stelt dat andere verhoudingen nodig zijn in het naoorlogse Indië, menselijke in 
plaatss van koloniale. Beb brengt de boodschap evenwel wat warrig. Het algemeen 
beschouwendee karakter van het artikel lijk t niet te appelleren aan haar grootste kwaliteit. Beb 
will  met twee eigen ervaringen aangeven hoezeer de Indonesiër verlangt naar andere 
verhoudingen.. Zij vertelt hoe ze vlak voor de oorlog in de sawah verdwaalt en een eenvoudige 
tanii  (boer) de weg vraagt. Ze lopen samen op en "spraken met elkaar zoals je in Holland met 
eenn eenvoudig man kunt spreken, op basis van gelijkheid, van mensch tot mensch". Het doet 
haarr beseffen "wat een enorme winst er kan zitten in ons verlies". Naar Bebs zeggen legt ze in 
dee door haar geschetste situatie Kiplings 'white man's burden1 af, niet omdat ze zelf is 
veranderd,, maar vanwege de gewijzigde omstandigheden. Het is een opvatting die wel erg 
kortt door de psychologische bocht gaat. Beseft ze niet dat een écht menselijke verhouding 
tussenn haar en de tani niet mogelijk is in de door haar beschreven 'elitaire*  zin? Haar tweede 
voorbeeldd komt uit de mond van één van haar Indonesische vrienden, die Beb na de oorlog 
verteltt zich dan pas voor het eerst werkelijk vrij te voelen tegenover haar, omdat Nederlanders 
enn Indonesiërs zich nu als gelijken in dezelfde situatie bevinden; allebei bevrijd van het 
Japansee juk en daardoor "geslagen door hetzelfde lot". Vervolgens constateert Beb dat het 
overgrotee deel van de Nederlandse gemeenschap geen 'menselijke' houding aanneemt. Bij 
haarr landgenoten is vooral sprake van verbittering over de opstelling van de Indonesiërs. Zij 
noemtt in dat verband weer de "koloniale mevrouwen" die spoedig na de kamptijd weer hun 
oude,, denigrerende houding aannemen ten opzichte van de bevolking, die hen bij de opening 
vann de kampen zo tegemoet komend bejegent, "geslagen door hetzelfde lot" zoals ze ten 
tweedee male opmerkt. Beb eindigt waar ze eigenlijk met de beantwoording van een 
interessantee vraag moet beginnen: als de mens het product van zijn omstandigheden is, 
waaromm handelen individuen in dezelfde omstandigheden dan zo verschillend. 

'Dolkk 1993. pag. 125 
""  Beb Vuijk 'Koloniale of menschelijke verhouding?' Uitzicht 13-3-1946. De hierna volgende citaten zijn ook 
ontleendd aan dit artikel. Delen hiervan gebruikt Beb later voor haar artikel 'Slachtoffers1 in Baanbreker 1-6-
19466 (zie hiervoor) en haar artikel 'De toekomst wordt anders1 in Vrije katheder 29-H-1946. Het laatste in 
Nederlandd verschijnende blad heeft een radicaal socialistische signatuur. 
33 Idem 
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Opvallendd is dat Beb slechts één bijdrage aan Uitzicht levert. Is het blad haar toch te 
gematigd,, te regeringsgezind? Dat kan bijna niet anders. Immers dit blad is de spreekbuis van 
degenen,, die een blijvende staatkundige band van Nederlands-Indië met Nederland voorstaan, 
eenn opvatting die Beb, zo is wel duidelijk geworden, niet deelt. Na mei 1946 stopt Bebs 
journalistiekee productie in de kolonie, vermoedelijk vanwege veranderingen in de privé-
situatie.. Het in januari 1946 verenigde gezin De Willigen valt weer uileen, omdat Bebs zoon 
Ru,, over wie zij in Kampdagboeken zo zorgzaam en liefdevol schrijft, in verband met zijn 
zwakkee gezondheid voor herstel naar Nederland wordt gezonden. Hij vertrekt op 4 mei uit 
Bataviaa en arriveert op 30 mei in Amsterdam.' Beb volgt drie maanden later met haar zoon 
Hans.22 Ze zal eenjaar in Holland blijven. 

WeerWeer Holland 

Bebss komst naar het moederland is aanleiding tot de nodigee strubbelingen, binnen de familie 
enn in literair Nederland. In familieverband krijgt Beb ruzie met haar zuster Doll Rotscheid-
Vuijkk in Driebergen. Vanaf september trekt Beb bij haar zuster, zwager en hun vier kinderen 
in.. Het verblijf duurt evenwel korter dan verwacht. Op 19 november vertrekt ze bij haar zuster 
enn gaat met Ru naar haar vader in Heemstede. Hans blijf t nog tol Kerst bij Doll. Directe 
aanleidingg tot Bebs heengaan is een straf die Hans van Beb krijgt, maar wellicht dat ook het 
samenwonenn van drie ouders met in totaal zes kinderen tot een alleszins begrijpelijk oplopen 
vann spanningen heeft geleid. Op een koude decemberdag moet Hans van Beb een hele avond 
mett zijn blote voeten op de tegels in de gang van Dolls huis staan. Uit bezorgdheid dal Hans 
kouu zal vatten en omdat de straf in geen verhouding staat tot de aanleiding, haalt Doll na 
enigee tijd Hans van de gang met de woorden: "Kom 't is nu mooi geweest, nu naar boven naar 
bed".. Als Beb dit hoort reageert ze furieus tegen haar zuster: "Je hebt mijn 
opvoedingssysteemm niet te doorbreken". 

Volgenss de familiehistoricus Ten Dam speelt zich kort daarna nog een akkevietje af. 
Ditt gebeurt na afloop van de begrafenis van Bebs vader, die op nieuwjaarsdag 1947 overlijdt 
aann de gevolgen van een tweede herseninfarct. Tot niet geringe ontsteltenis van de hele 
familiee is Vuijk sr. niet lang daarvoor, wanneer hij is hersteld van de eerste attaque enige 
maandenn daarvoor, getrouwd met zijn streng christelijke huishoudster, de tweeënveertigjarige 
Nell  de Jong.' Bij de koffietafel na de ter aarde bestelling komt het "plukken"' van de 
nalatenschapp van Bebs vader ter sprake. Beb merkt dan op dat niemand zich daarover 

Dee familiehistoricus Van Dam meldt alleen wanneer Ru met het schip dat hem vervoert, de 'Boissevain', in 
Amsterdamm aankomt (Van Dam 1997. pag. 257). Op basis van een overzichtslijst met alle zeetransporten van 
evacuéss en repatrianten vanuit Nederlands-Indië naar Nederland (Van Duim 2000-2002. dl II. pag. 33-36) is de 
datumm achterhaald, waarop Ru's afvaart heeft plaatsgevonden. 
""  Volgens Ten Dam arriveren Beb en Hans 30 augustus met de 'Johan van Oldebamevelt" in Amsterdam. Van 
Duimm meldt evenwel dat het schip op 22 augustus in Amsterdam arriveert (Van Duim 2000-2002, dl II, pag. 34). 
Ditt zeetransport vertrekt niet uit Batavia, maar uit Bangkok, vermoedelijk om vandaar voormalige 
dwangarbeiderss aan de Birma-spoorlijn naar Nederland te vervoeren. Het vertrek is op 25 juli . Ongeveer een 
weekk later zullen Beb en Hans in Batavia aan boord zijn gegaan. Vreemd genoeg noemt het BVD-dossier 10 
septemberr 1946 als Beb aankomstdatum in Nederland (Notitie 'Personalia en adressen van E. DE WILLIGEN-
VUYKK 11-2-1949 in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21 -1 -2003) 

Hett navolgende met de hierin vermelde citaten is gebaseerd op Ten Dam 1994, pag. 197-198 en Ten Dam 
1997,, pag. 258 
44 Ten Dam 1994, pag. 200 
**  De gezinskaart W. Vuijk, aan de auteur toegezonden bij brief 16-11-2000 van de gemeente Heemstede, 
vermeldtt dat de op 11-12-1904 geboren Petronella Jacobade Jong op 24-10-1946 in het huwetijk treedt met 
Vuijkk sr. 
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ongerustt behoeft te maken, omdat zij en Nel, bij wie Beb na haar vaders dood is ingetrokken, 
datt wel zullen doen.1 

Geruimee tijd voor Bebs aankomst vindt in haar vaderland een voor haar plezierige 
gebeurteniss plaats. In de op 22 december 1945 te Leiden gehouden jaarvergadering van de 
Maatschappijj  der Nederlandse Letterkunde krijgt "Beb Vuyk voor haar 'Het laatste Huis van 
dee Wereld' den prijs die haar indertijd [1942] door de Commissie werd toegedacht, doch die 
haarr door de oorlogsomstandigheden nog steeds niet kon worden uitgereikt".2 Vanwege de 
verwardee situatie in Nederlands-Indiè' heeft haar dit bericht niet officieel bereikt,3 wel heeft zij 
err in Batavia uit de krant kennis van genomen. 

Beginn 1946 is evenwel in een deel van literair Nederland de alarmbel gegaan over 
Bebss politieke opstelling. Uit een brief van Beb aan Anthonie Donker blijkt dat ze hierachter 
komtt in oktober 1946. Haar literaire peetvader meldt ze tot nu toe geen bericht te hebben 
ontvangenn van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde over de toekenning van de prijs. 
Zee is inmiddels beginnen te twijfelen over wat ze in Batavia in de krant heeft gelezen. 
Teneindee uitsluitsel te krijgen, wil ze zich tot de Maatschappij wenden.4 In februari 1947 
heeftt ze nog steeds geen reactie ontvangen op haar brief. Officieel weet ze na vijftien 
maandenn nog steeds niet dat haar boek is bekroond. Uit een volgende brief aan Donker blijkt 
datt Wertheim, inmiddels hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, door iemand van het 
bestuurr van de Maatschappij der Letterkunde is benaderd om inlichtingen over haar. Binnen 
dee Maatschappij zijn namelijk stemmen opgegaan haar de prijs en het bijbehorende bedrag 
vann duizend gulden niet uit te reiken wegens haar onvaderlandslievende gedrag. Van de 
uitgeverr Johan van der Woude hoort ze dat hij van verschillende kanten voor haar is 
gewaarschuwd.. De boekhandel Van Dorp in Batavia, zo luidt het gerucht, wil geen boeken 
meerr van haar afnemen.6 Enige tijd daarvoor is Beb zelf door de secretaresse van de PEN-
Nederlandd namens enige leden benaderd over een incident eind 1945 in Batavia. Beb 
reageertt hierop met een brief, die wordt onderschreven door haar vriend Dirk de Vries, dan 
hoofdd van de afdeling Culturele Zaken van de Voorlichtingsdienst. Uit Bebs brief blijkt dat 
hett incident is voorgevallen tijdens een zondagmiddagbijeenkomst van de AFRIB, de 
gemengdee Engelse-Hollandse-Indonesische Omroep, die bedoeld is om de verstandhouding 
tussenn de bevolkingsgroepen te verbeteren. Tijdens die bijeenkomst staan Dutch Folk Songs 
opp het programma. Tot verbijstering van Beb worden onder meer 'Hollands vlag, U bent mijn 
glorie'' en 'All e man van Neerlands stam' ten gehore gebracht, naar Bebs oordeel geschikte 
verzenn "om op Vday te zingen, maar het klinkt anders in de kampongs van Batavia, waar de 

11 Het overlijden van haar vader bezorgt Beb in financiële zin een aardig douceurtje. Zij erft onder meer een huis 
inn Rotterdam. Beb heeft dit huis, ook. in haar financieel moeilijke tijden in de zestiger jaren, nooit te gelde 
gemaakt.. Vermoedelijk heeft ze het als een appeltje voor de dorst beschouwd. De revenuen uit de verhuur heeft 
zee (waarschijnlijk) gebruikt voor de bekostiging van de studie van haar zoons (Gesprek auteur met J. de 
Willigen-Riekerkk (Nuenen 8-5-2002)). 
**  Jaarboek Maatschappij der Nederlandse letterkunde 1946, pag. 211. Met de Commissie wordt bedoeld De 
Commissiee voor Schoone Letteren binnen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Vanwege de specifieke 
omstandighedenn na de oorlog worden bij wijze van uitzondering nog twee literaire producties bekroond, te weten 
dichtbundelss van Ida Gerhardt en K. Heeroma 

Edd Hoomik in het redactioneel bij Interview Beb Vuijk door Ed Hooraik Vrij  Nederland8-3-1947 
aa Brief Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Driebergen 15-10-1946) 
55 Idem (Heemstede 14-11-1946) 
Mdem m 

Hett navolgende met de hierin vermelde citaten is, voorzover niet anders vermeld, gebaseerd op H. van Galen 
Lastt 'Literaire prijs werd niet toegekend' Haags dagblad 28-2-1947. In soortgelijke termen, maar minder 
gedetailleerdd wordt over deze kwestie gesproken in het redactioneel van Ed Hoomik bij het Interview Beb Vuijk 
Edd Hoomik Vrij  Nederland 8-3-1947 en in een redactioneel bij het artikel 'Beb Vuyk kreeg toegekenden v, d. 
Hoogtprijss niet toegekend' Het parool 28-2-1947 (auteur onbekend). Over deze kwestie is niets te vinden in de 
jaarboekenn en het archief van de Maatschappij der Letterkunde. 
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menschenn met de bajonet in den rug gedwongen werden rood witte vlaggen op te eten waarna 
hett rood wit en blauw geheschen werd". Beb stapt op uit de bijeenkomst, volgens haar 
overigenss niet als enige. In het naar buiten brengen van deze kwestie vermoedt ze de hand van 
HetHet dagblad, de krant die een klein jaar daarvoor door Beb is aangevallen wegens de hierin 
verkondigdee reactionaire opvattingen. Via de PEN-club komt de zaak terecht bij de 
Maatschappij,, die vervolgens een onderzoek instelt. In maart 1947 doet Ed Hoomik navraag 
overr deze kwestie bij de Maatschappij.1 De secretaris deelt hem mee dat de ingebrachte klacht 
inmiddelss ongegrond is verklaard en de prijs op korte termijn zal worden uitgekeerd. Hei 
dagbladdagblad trekt medio maart, hoewel de krant onderkent dat de vergelijking niet helemaal 
opgaat,, nog een parallel tussen Bebs optreden en dat van NSB'ers en SS'ers in de oorlog.2 

Bebb is later nog eens teruggekomen op de kwestie. In het laatste interview voor haar 
doodd vertelt ze dat de dichter Martinus Nijhoff en de schrijfster Top Naeff erachter hebben 
gezeten.. Deze collega's zijn van oordeel dat Beb op dezelfde wijze moet worden behandeld 
alss schrijvers, die hebben gesympathiseerd met de Duitsers en vanwege hun collaboratie na de 
oorlogg voorlopig worden uitgesloten van literaire prijzen. Beb verzucht naar aanleiding van 
hett gebeuren: ""Ach er is bij mij nooit iets zonder heibel gebeurd".4 

Bebb gaat niet op de haar toegekende literaire lauweren rusten. Ze houdt onder meer 
lezingenn over de situatie in Indonesië. Blijkbaar is Beb hierover in Nederlands-Indië al 
benaderdd want in een op 2 maart 1946 gedateerd telegram van de NEFIS, met als onderwerp 
'lezingg Beb Vuyk', wordt vermeld: "sterke symp met nat. onafhankelijkheidsbeweging, 
bevriendd met comm. Kadt e.a. gelijkgestemde voorlichters: vaak denigrerende opm. over Ned 
enn de Nederl. En ophemeling Indon. persoonlijkheden; lezingen door haar te houden zeer 
ongewenst".. Vermoedelijk heeft de Nederlandse regering geen termen aanwezig geacht of 
geenn mogelijkheden gezien, Beb van haar lezingen af te houden. Blijkens een artikel van haar 
handd in Vrij  Nederland bezoekt ze ook het Indonesië Congres van de Partij van de Arbeid. In 
hetzelfdee artikel geeft ze aan wat nu haar houding ten opzichte van Holland is. In eerste 
aanlegg vindt ze het naoorlogse met de opbouw druk doende Holland een aangenaam gezicht, 
maarr spoedig daarna raakt ze geïrriteerd door "al het gepoetste koper en het zorgvuldig 
aangeharktee tuinpad, de zelfgenoegzaamheid van de bewoners en hun voorzichtig 
koopmanschap",, om daaraan de uitsmijter toe te voegen: "Hoe onbeschaafd bleef de grote 
massaa van het volk, tuchteloos de jeugd, welke voorzichtige kleinburgers en provincialen zijn 
dee intellectuelen". Beb is evenwel één en al ambivalentie, want de inkt van de laatste zin is 
nogg niet opgedroogd of ze stelt: "Niet mijn critiek maar mijn bitterheid is hier in Holland 
zachterr geworden, door de bezinning op een onverbrekelijke verbondenheid". Met de geuren, 
kleuren,, de straten en het licht in Holland heeft ze door haar jeugd een onverbrekelijke band 
gekregen.. Maar in de Indonesische aarde is ze opnieuw geworteld en die is haar even 
dierbaar.. Ze eindigt met: "Daarginds ben ik thuis en hier kwam ik vandaan of ging ik hierheen 
enn kwam ik daar vandaan. Ik zal terug varen en weerom komen, onder een heldere hemel 

11 Redactioneel EdHoornik bij Interview Beb Vuijk door Ed Hoomik Vrij  Nederland 8-3-1947 
22 Het dagblad 17-3-1947 (auteur onbekend) 
11 Interview Beb Vuijk door Caroline van den Heuvel NRC handelsblad 30-8-1991 

Idem.. Over de ontvangst van het met de Van de Hoogtprijs verbonden bedrag geeft Beb in een ander interview 
eenn sterk afwijkende lezing. Daarin merkt ze op dat ze in 1942 vlak voor de instelling van de cultuurkamer de 
Vann de Hoogtprijs kreeg. En vervolgens: "Van de duizend gulden werden me acht maanden later vierhonderd en 
vijfti gg gulden uitgereikt. Daarvan heb ik een tweedehands schrijfmachine gekocht. De oorkonde is nooit 
toegestuurd.. Ik moest in de krant lezen dat ik was onderscheiden" (Interview Beb Vuijk door Rico Bulthuis 
RotterdamschRotterdamsch nieuwsblad 24-12-1973). 
""  Telegram NEFIS 140052/2-3-1946 in NEFIS-dossier Beb Vuijk (tekst telegram is overgenomen in 
ongedateerdee 'kattenbel*  in dossier). De geadresseerde, hoogstwaarschijnlijk een regeringsinstantie of 
veiligheidsorgaann in Nederland, is niet vermeld op het telegram. 
66 Beb Vuijk 'Terug uit Indonesië' Vrij  Nederland 21-12-1946. De hierna volgende citaten zijn aan dit artikel 
ontleend d 
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verlangenn naar dit gedempte licht zoals ik nu soms op deze vroege avonden huiverend een 
vlammendd landschap oproep". 

Ookk in literair en journalistiek opzicht roert Beb zich. Vanaf november 1946 werkt ze 
meee aan de redactie van het tijdschrift Djambaian (De brug), een maandblad van de 
Verenigingg Nederland-Indonesië.' Ze krijgt ze de indruk dat haar medewerking niet tot ieders 
genoegenn is. Op het mislopen van drie redactievergaderingen, in haar ogen allemaal door 
toedoenn van de redactiesecretaris, reageert ze woedend met: "Al s julli e zo weinig prijsstellen 
opp mijn aanwezigheid bedank ik er voor om in de redactie te zitten"." Deze opmerking 
weerhoudtt Beb niet om haar mening kenbaar te maken over een mogelijk 
redactielidmaatschapp van iemand anders, de schrijver H.J. Friedericy: " Ik ben zeer tegen 
medewerkingg van Friedericy, geen BB dat zijn allemaal wolven of wolven in schaapskleren, 
dee laatsten nog het ergst".3 Overigens gaat haar afkeer niet zo ver, zo zal nog blijken, dat ze 
geenn waardering kan opbrengen voor zijn literaire werk. Af en toe zit Beb blijkbaar ook weer 
niett goed in haar (schrijf)vel, want het schrijven van een artikel over een boek van Soewarsih 
Djojopoespitoo lukt haar niet omdat ze zo'n "uitgeknepen gevoel" heeft4 Wel publiceert ze in 
VrijVrij  Nederlandeen artikel met herinneringen aan deze Indonesische schrijfster. Beb 
benadruktt hierin de belangrijke rol die Djojopoespito heeft gespeeld bij Bebs introductie in 
kringenn van Indonesische intellectuelen. Ze levert verder een journalistiek artikel aan Vrije 
katheder,katheder, een blad ter linkerzijde van de sociaal democraten,6 waarbij ze put uit haar eerder 
genoemdee artikel 'Koloniale of menselijke verhouding?' in Uitzicht. Beb gaat evenwel in 
VrijeVrije katheder ook in op de positieve effecten van de Japanse tijd voor Indonesië. Ze noemt 
alss voorbeeld dat de Indonesische intellectuelen de mogelijkheid hebben gekregen de posities 
vann Hollanders over te nemen tijdens de bezetting. De Indonesiërs worden dan weliswaar 
slechtt betaald en zijn afhankelijk van hun Japanse superieuren, maar ze zien ook dat ze meer 
deskundigheidd en ontwikkeling bezitten dan de Japanners. Ze krijgen zelfrespect en 
zelfvertrouwen,, terwijl ze zich onder hun Hollandse chef altijd minderwaardig hebben 
gevoeld.. In Bebs ogen heeft de Japanse bezetting nog een ander voordeel. De Indonesische 
intellectuelen,, blootgesteld aan felle, onophoudelijke, Japanse propaganda, zijn zich gaan 
heroriënterenn op het door de bezetter verachte en verboden Westen. Na nog een aantal 
voorbeeldenn uit haar eigen ervaring te hebben gegeven over de nieuwe manier, waarop 
Indonesischee en Hollandse intellectuelen, althans die waartoe Beb behoort, met elkaar 
omgaan,, besluit ze haar bijdrage vol romantisch optimisme: 

Driee en een halfjaar van een verschrikkelijke onderdrukking en de 
vrijheidsroess van één jaar hebben brede lagen van het Indonesische volk 

11 Het blad kent maar een kort bestaan: van januari 1946 tot maart/april 1947. Enkele jaren daarna wordt het 
voortgezett a!s Het Indonesië-bulletin. Aan het tijdschrift werken vele, al of niet voormalige, medewerkers van 
KritiekKritiek en opbouw mee onder meer: Veenstra, Koch, De Vries, De la Court en Verkuyl. Het blad is naar vorm en 
inhoudd eigenlijk een tweelingbroertje van Kritiek en opbouw. Merkwaardig is dat Djambaian in koloniale studies 
geenn aandacht heeft gekregen. Beb schrijft voor het blad 'Nieuwe verhoudingen en nieuwe mensen' waarin ze de 
weerstandd van de oude koloniale elite tegen een recent gesloten wapenstilstand tussen Nederland en de 
Republiekk beschrijft. Ze doet dit onder mee aan de hand van een ziekte van haar zoontje Ru. De laatste dreigt 
niell  behandeld te worden door een Nederlandse arts omdat die weigert gebruik te maken van een paar honderd 
meterr verder gelegen Republikeins ziekenhuis. 
22 Brieffkaart) Beb Vuijk aan F. Batten (Heemstede 9-1-1947). Fred Batten is een goede vriend geweest van E. du 
Perron.. Later zal hij de eerste bezorger van het verzamelde werk van laatstgenoemde schrijver worden. 
'' Idem 
44 Briefkaart) Beb Vuijk aan F.Batten (Heemstede 20-1-1947) 
55 Beb Vuijk 'Op bezoek bij Soewarsih Djojopoespito*  Vrij  Nederland Tl-l-XQAl 
**  Later zal het blad een spreekbuis worden van de zogenaamde Derde Weg socialisten, socialisten die een 
middenwegg proberen te vinden tussen communisme en sociaal-democratie. Het overgrote deel van de sociaal-
democratenn verwerpt na de oorlog elke toenadering tot het communisme. 
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veranderd,, het wereldser en weerbaarder gemaakt, zijn massa bewuster, rijper 
zijnn intellectuelen en dit is gebeurd sneller en vollediger dan het meest 
vooruitstrevendee Hollandse bewind het ooit had kunnen bereiken. In de 
revolutiee werden persoonlijke en collectieve waarden veroverd, die alleen door 
eenn reuk met het verleden te verkrijgen zijn. Onvolwassenen groeien naar de 
volwassenheid,, maar de onvrijen maken zich zelf vrij . 

Bebb pakt in Nederland tevens haar oude stiel op, het schrijven van boekrecensies. De 
volgendee jaren wordt dit haar belangrijkste werkzaamheid. De recensies die van haar hand 
verschijnenn zijn vaak stilistische juweeltjes vanwege beknoptheid, de eenvoud van 
taalgebruik,, de logische en vanzelfsprekende opzet en de wijze waarop de essentie van het 
boekk wordt weergegeven. Bij haar niet de bij recensenten veelvuldig optredende neiging hun 
betoogg en woorden mooier en ingewikkelder te maken dan het boek. De kern, dat is wat telt 
bijj  Beb. Ze levert vooral bijdragen aan Criüsch bulletin, een 'boekrecensieblad', dat dan 
Anthoniee Donker als hoofdredacteur heeft.2 In het decembernummer van Criüsch bulletin 
schrijftt ze een recensie over Du Perrons Indisch memorandum, waarna er nog een vijftal 
volgt.33 Twee zijn er interessant, die over het boek Hal/bloed van Fabricius en Friedericy's 
Bontorio.Bontorio.4 4 

Hett boek van Fabricius speelt zich afin het arme Indo-milieu, aan de rand van de 
kampongsamenleving.. In de recensie van Halfbloed geeft Beb voor het eerst haar opvatting 
overr de maatschappelijke positie van de Indo-europeaan. Ze grijpt daarbij terug op de 
inauguralee rede van de haar bekende Wertheim een paar maanden ervoor.' Voor de 
sfeertekeningg van het Indo-milieu in het boek heeft Beb waardering, maar over de 
psychologischee dimensie is ze minder te spreken: de karakters in het boek zijn weliswaar niet 
imaginair,, maar, en dat is Bebs grote bezwaar, wel te zeer geschetst vanuit een stereotype 
beeldd over de Indo-europeaan. Naar haar oordeel weet Fabricius niet uit te stijgen boven de in 
dee koloniale samenleving bestaande mythe over de Indo-europeaan. Beb toont zich in haar 
recensiee wederom een aanhanger van de gedachte 'de omstandigheden maken de mens'. 
Want,, zo stelt ze, op het moment dat de Indo-europeaan een andere maatschappelijke positie 
inneemtt en in een ander maatschappelijk milieu terecht komt, zal hij niet meer zijn typerende 
eigenschappenn vertonen. Zij noemt in dal verband de Indo's met een Indonesische vader die 
inn de inheemse samenleving zijn opgegroeid of de Indo's die van jongs af hun leven in 
Hollandd hebben doorgebracht. Naar Bebs opvatting zou de roman van Fabricius een sociale 
aanklachtt hebben betekend, als hij de 'andere*  Indo als uitgangspunt had gekozen. Maar 
Fabriciuss kiest volgens haar liever voor de gemakkelijke weg. Daarom blijf t het boek "een 
cocktaill  van liefde en hartstocht met schurken en reine maagden volgens het oude recept van 

11 Beb Vuijk LDe toekomst wordt anders1 Vrije katheder 29-11-1946. Ze schrijft ook nog het artikel 'De 
republiek'' voor dil blad (25-7-1947), een recensie van een fotoboek van Cas Oorthuys over het Indonesië van na 
dee oorlog. 
22 Ze zal ook nog voor twee andere Nederlandse bladen recensies schrijven. Twee in Vrij  Nederland, 
respectievelijkk 'Eersi de kerel, dan de stijl' 6-6-1947 (recensie Du Perrons boeken In deze grootste tijden 
CahiersCahiers van een lezer) en 'Gods geuzen' 14-6-1947 (recensie gelijknamige boek van Jan de Hartogh) en één in 
DeDe vlam 'Indonesië onder Japanse hiel' 11-7-1947 (recensie Nederlands-Indië onder Japanse hiel van Elias) 
11 Beb Vuijk 'Voor de menselijke waardigheid van de koloniserende Nederlander' Critisch bulletin 13(1946), 
pag.. 548-551, Haar volgende recensies in dit blad zijn: 'In de verdrukking' 14 (1947), pag. 113-116 (recensie 
vann Soewarsih Djojopeospito's Buiten het gareel). ' Vrouwenkampen in Duitsland en Japan' 14 (1947), pag. 168-
171.. 'De mythe van een halfbloed' 14 (1947). pag. 255-258 (recensie van Haljhhedxan Johan FabriciusJ, 'Over 
Arnoldd Clerx, Anne-Marie, roman' 14 (197). pag. 287 (een hele korte recensie over dit boek inde rubriek 
'Periscoop')) en 'Een goede Indonesische roman' 15 (1948). pag. 408-412 (recensie van Friedericy's Bontorio). 
JJ Bontorio werd aanvankelijk gepubliceerd onder Friedericy's pseudoniem Merlijn. 
**  Voor de opvattingen van Wertheim zie hoofdstuk 'De Indo-europeaan'. 
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kenmerkendee bouwstijl. Niet de laaggebouwde, vaak in neoklassieke stijl opgetrokken, 
Indischee huizen bepalen het beeld, maar Hollandse villa's. De wijk lijk t sterk op een Europees 
tuindorp,, waarover de architect Berlage, nadat hij een uur na aankomst in Batavia daar is 
gearriveerd,, opmerkt; "Een uur later zat ik zelf thee te drinken, niet in de voorgalerij maar op 
eenn terras van een gezellig huis in de nieuwe wijk Menteng, alsof ik naar Baam of Hilversum 
wass getuft".' 

Vanaff  21 juli 1947 krijgt Fernand een tijdelijk dienstverband bij de afdeling Sociale 
Personeelszorgg van het Ministerie van Economische zaken, dat later wordt omgezet in een 
vastee aanstelling. 

'Voskuill  1997, pag. 128 
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inn Oktober het gehele areaal van Namlea tot [.. . ] één groot, zwartgebladerd, geheel". Hij 
constateertt de eeuwenlange misstanden en de uitbuitingspraktijken in de kajoe-
poctihindustrie,, maar in de aanbevelingen tot verbetering van de situatie merkt hij over het 
werkvolkk op: "Dit vraagstuk [het werkvolk] is van het allergrootste belang, want het volk van 
Boeroee is nog niet zo ver om geregeld werk te waarderen. Het werkvolk dient dus van elders 
tee worden gerecruteerd". Hij beveelt Boetonezen en Binongko's aan, maar ook andere 
bevolkingsgroepenn als Madoerezen, Oost-Javanen. Hoe verbonden Fernand ook is met het 
eilandd en de bevolking, een structurele verbetering van het lot van de Boeronezen acht hij 
blijkbaarr niet mogelijk. Aan het Binnenlands Bestuur laat hij de eer de eeuwenlange vicieuze 
cirkell  van uitbuiting en afhankelijkheid op het eiland te doorbreken. Als hij het heeft over de 
ketelss die eigenaren vanwege hun schuldpositie met juridisch zeer aanvechtbare contracten 
hebbenn verhuurd aan Chinese en Arabische handelaren, stelt hij: "De bevolking gaat hierin 
echterr niet geheel vrij uit, in de meeste gevallen hebben zij bewust dergelijke contracten 
aangegaan,, terwijl zij zich in elk geval hadden kunnen toetsen aan de ervaringen met tevoren 
aangeganee contracten. Het is daarom opvoedkundig niet op zijn plaats de delinquenten 
zomaar,, zonder enige verdere verplichting van terugbetaling, hunne rechten terug te bezorgen; 
zijj  dienen de consequenties van hun lichtzinnigheid te dragen". In Femands ogen lijk t de 
Boeroeneess een autonome, mondige burger, een opvatting die nogal afwijkt van Bebs idee dat 
dee omstandigheden de mens maken. 

Tenn aanzien van de oude concessionarissen,1 op wier grond het overheidsbedrijf 
gestichtt zou moeten worden, is sprake van een andere toon. Als de overheid de 
huurovereenkomstenn van deze gronden op zou wil zeggen "dan zou het zeker op zijn plaats 
zijnn deze bedrijven een schadeloosstelling toe te kennen, daar zulks een einde betekenen zou 
vann hun exploitatie. De oogstrechten blijven echter onvervreemd hun eigendom, immers zij 
zijnn op legale wijze van de voormalige eigenaars gekocht". De oogstrechten moeten dan door 
dee overheid van de eigenaren worden gepacht. Het zal weinig bevreemding wekken dat 
Fernandd zelf ook één van de concessionarissen is van wie de grond voor het overheidsbedrijf 
nodigg is. 

Fernandd schrijft zoals gezegd een uitstekend rapport in de stijl van een 
overheidsdienaarr met de nodige ervaring. In één opzicht heeft hij geen gevoel voor ambtelijke 
verhoudingen.. In zijn slotwoord vermeldt hij dat de economisch desolate toestand van het 
eilandd een gevolg is van het feit dat al sinds tijden de grootste winst op de kajoe-poetih wordt 
gemaaktt door de handelaren. De eerste die voor deze misstand aandacht heeft gevraagd is 
geweestt "de eerste Europese ondernemer, de heer J. L.K.F, de Willigen". 

Alss Fernand in december terugkeert naar Java heeft hij naast het schrijven van zijn 
onderzoeksverslagg nog een andere besogne: het zoeken van een nieuw domicilie voor de De 
Willigens.. Dat wordt gevonden aan de Blitarweg nr. 9 in de wijk Menteng.2 Het nieuwe 
onderkomenn is weinig comfortabel, want Beb en Fernand moeten de woning met veel anderen 
delenn in verband met de grote woningnood in het naoorlogse Batavia. Ze blijven er wonen tot 
hunn vertrek uit Indonesië ruim tien jaar later. De wijk is gebouwd in de jaren twintig van de 
twintigstee eeuw, nadat het oude Europese bestuurs- en wooncentrum Weltevreden is 
volgebouwd.33 De hier oorspronkelijk gelegen kampongs zijn geruimd ten behoeve van het 
woongenott van beter gesitueerde Europeanen. Menteng heeft een voor Indische begrippen 

Fernandd spreekt in zijn rapport alleen maar over concessies, geen erfpachten, zie hiervoor bijlage 3. 
:: Ook in ander opzichi verveelt hij zich niet. Hij heeft een kortstondige verhouding met een andere vrouw. Deze 
informatiee is afkomstig van een oud-pupil van de SOG, die het heeft verteld aan de eerdergenoemde heer F. 
Bakkerr naar aanleiding van diens poging informatie te achterhalen over Bebs functioneren op de SOG (zie 
hoofdstukk 'De Soekaboemische Opvoedingsgestichten'). De betreffende vrouw kamt na de oorlog op bezoek bij 
haarr vriendin in Bandoeng. Het is een onverwachts bezoek en ze ziet Femand uit de slaapkamer bij haar vriendin 
komen,, waama de 'aap uit de mouw komt*  (Telefonisch gesprek auteur met F. Bakker (Zwiggelte 12-10-2002)). 
11 Alinea ontleend aan Voskuil 1997. pag. 127-128 
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onderzoekk naar de kajoepoetih situatie op het eiland Boeroe". In januari 1947 zal hij een 
onderzoeksverslagg over zijn bevindingen afronden getiteld "Verslag Kajoepoetihonderzoek 
opp het eiland Boeroe in opdracht van de Dienst v.h. Boswezen Augustus t/m November 
1946".2 2 

Vanwegee een voorstudie die moet worden verricht vertrekt Femand niet direct naar 
Boeroe.. Drie weken nadat Beb de boot heeft genomen naar Holland, op 22 augustus, gaat hij 
naarr Boeroe. Hem wacht daar geen juichende ontvangst door het Binnenlands Bestuur zoals 
blijktt uit een na zijn terugkomst in Batavia in januari 1947 geschreven 'Amicebrief aan de 
'Directeurr van het Kabinet van den Luitenant-gouverneur-generaar.3 De bezwaren gelden 
niett zozeer Fernand, maar Beb. Weliswaar heeft het gouvernementsgezag bezwaar tegen de 
well  erg vergaande bemoeienissen van het Boschwezen met de situatie op Boeroe en het hoge 
salariss van Fernand, maar de voornaamste, in de gebruikelijke bedekte koloniale termen 
geformuleerde,, steen des aanstoots zijn Bebs politieke opvattingen. Fernand blijf t tot en met 
novemberr op Boeroe. In de maanden december 1946 en januari 1947 legt hij zijn bevindingen 
neerr in een rapport. De mogelijke tegenwerking, of misschien non-coöperatie, die Fernand 
vann bestuurszijde ondervindt, belet hem niet een uitstekend rapport in een voortreffelijke stijl 
tee schrijven. Maar de toon en de geest is duidelijk ambtelijk, Hoe zou Beb met haar allergie 
voorr alles wat voorkomt uit de rangen van de overheid naar het rapport hebben gekeken? 

Fernandss voorstudie leidt, mede na overleg met de inspecteur van het boswezen te 
Makassar,, tot een nadere specificatie van de onderzoeksopdracht. Hij moet een inventarisatie 
makenn van de situatie in het kajoe-poetihbedrijf gedurende de oorlogsjaren en de maanden 
directt daarna. Daarnaast heeft hij als taak aanbevelingen te doen over de oprichting van een 
overheidsbedrijf,, dat door voorlichting een stimulans moet geven aan de verdere ontwikkeling 
vann de kajoe-poetihteelt. Vreemd genoeg wordt hem ook gevraagd een beschrijving te geven 
vann de politieke situatie op Ambon. Een regeringsinteresse voor de naoorlogse politieke 
ontwikkelingenn in de Buitengewesten lijk t alleszins begrijpelijk, maar het Nederlands bestuur 
opp de Molukken is, zoals in vrijwel alle andere gewesten, direct na de oorlog hersteld. De daar 
aanwezigee resident zou evengoed in staat zijn geweest een politiek verslag op te stellen. 
Mogelijkk dat vanwege Fernands goede contacten met de Boeroenese gemeenschap hem deze 
opdrachtt is verstrekt. 

Dee politieke analyse waarmee Fernand het rapport opent, moet geruststellend zijn 
geweestt voor Batavia. Weliswaar zijn er op kleine schaal nationalistische en communistische 
manifestaties,, maar het overgrote deel van de bevolking wil op enigerlei manier de band met 
Nederlandd handhaven. Vervolgens geeft hij een zeer gedetailleerd ontginnings- en teeltplan 
alsmedee een fabrieks- en exploitatieopzet voor het te stichten overheidsbedrijf. Interessanter 
dann dit zijn Fernands tweeslachtige opvattingen over de Boeroenese bevolking en de 
concessiebedrijvenn op Boeroe. Hij constateert in zijn sociaal-economische analyse de 
traditionelee lethargie van de bevolking; "Men klaagt over gebrek aan kleding, doch wenst niet 
tee werken zonder stellige belofte het begeerde goed te zullen verkrijgen. [ . . . ] . De Japanse 
tijdd was een harde tijd, men werd gedwongen te werken. De capitulatie bracht uitkomst, er 
werdd niet meer gewerkt, ofschoon alle producten, en vooral de kajoepoetih olie, fantastische 
prijzenn maakten.'" Alles lijk t weer op de oude voet verder te gaan, ook de branden: "De 
branden,, in de Japanse tijd nog enigszins bedwongen, konden nu rustig doorgaan en zo werd 

11 Bezoldigings- en aanstellingsbesluit uit het Register van Besluiten van den Hoofdinspecteur. Hoofd van den 
Dienstt van het Boschwezen, do. 5 augustus 1946, No. 268. ON (doos 2464} 
:: Het rapport bevindt zich in ON (doos 2464). Het navolgende met de hierin vermelde citaten is, voorzover niet 
anderss vermeld, ontleend aan dit rapport. 
11 Brief aan P. Koets (Batavia 20-1-1947). ON (doos 2464). De afzender is onbekend, maar uit de strekking van 
dee brief kan worden opgemaakt dat het een hoge collega-ambtenaar van Koets moet zijn geweest, mogelijk de 
Directeurr Economische Zaken waaronder de Dienst voor het Boschwezen ressorteert. 
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hett bezoek. Volgens deze dienst heeft Beb koningin Wilhelmina enige gedeelten uit haar werk 
voorgelezen.'' Hoe Beb deze visite heeft ervaren, is niet bekend. 

Opp 26 augustus 1947 vertrekt Beb weer naar Nederlands-Indië.2 Hans en Ru blijven 
achterr om hun schoolopleiding af te maken en worden ieder bij een pleeggezin ondergebracht. 
33 Hans heeft direct na aankomst in Holland een stoomcursus gedaan om toegelaten te worden 
opp de voor Beb zo belangrijke HBS, nogal verwonderlijk omdat Beb in haar eerste brief aan 
hett thuisfront van na de oorlog hoog op geeft van de schoolvorderingen van haar beide 
kinderen.. Blijkbaar pakt het schoolniveau toch lager uit. Hans, bepaald geen studiehoofd, zal 
dee cursus met weinig genoegen hebben ondergaan. Maar het resultaat is er, hij wordt 
toegelatenn tot de HBS. Bij vertrek van zijn moeder krijgt hij een weinig feestelijk 
afscheidsgeschenk:: een bril. Het past in de gewoonte van Beb vooral praktische cadeaus te 
geven. . 

Bebb is tijdens haar verblijf in Nederland goed in de gaten gehouden door de Centrale 
veiligheidsdienstt (CVD). Volgens door deze dienst ontvangen inlichtingen heeft zij in 
Nederlandd brieven ontvangen van de Mohammed Hatta, dan minister-president van de 
Republikeinsee regering. Verder bestaan er volgens deze dienst aanwijzingen dat Bebs komst 
naarr Nederland mede bedoeld is om een Nederlandse legeraanval op de Republiek te 
voorkomen.. Als dat toch gebeurt, zou zij volgens de CVD bereid zijn stakingen te 
organiseren.. Zekerheid over Bebs hele doen en laten heeft deze dienst, zo lijk t het, niet, 
getuigee onder meer de opmerking: "Hoewel zij naar verder beweerd wordt geen communiste 
iss zou zij wel communistisch georiënteerd zijn. Dit zou dan bevestiging kunnen vinden in het 
berichtt dat zij zou schrijven in het dagblad "De Waarheid"".4 De CVD heeft ook het 
vermoedenn dat Beb als postiljon voor de Republiek fungeert door regeringsbrieven in handen 
tee stellen van, wederom, het dagblad De waarheid. Voor de door de inlichtingendienst aan 
Bebb toegeschreven officiële' functie voor de Republiek kan in andere bronnen of documenten 
geenn bevestiging worden gevonden. Misschien heeft ze zich laten verleiden tot hand- en 
spandienstenn aan de Republiek. Voor de geopperde relatie met de communistische partij of 
hett dagblad De waarheid bestaat evenmin een aanwijzing. Eerder wekt deze veronderstelling 
bevreemding.. In haar verdere leven is op geen enkele manier sprake geweest van 
communistischee sympathieën, integendeel zelfs. Als zij al medewerking heeft gegeven aan het 
DeDe waarheid, dan moet de achtergrond daarvan een louter pragmatische of tactische zijn 
geweest:: de communistische partij en De waarheid zijn de enigen in het Nederlandse politieke 
enn journalistieke spectrum die onvoorwaardelijk de zijde van de Republiek kiezen. 

FernandFernand op Boeroe 

Vermoedelijkk hebben Beb en Femand vlak na de oorlog rekening gehouden met de 
mogelijkheidd van een terugkeer naar Boeroe. Bij de planter en natuurman Fernand zal 
waarschijnlijkk de hoop op een doorstart van zijn plantage sterker hebben geleefd dan bij Beb. 
Heeftt hij om die reden actief acquisitie gepleegd voor de klus die hij 1 juli 1946 ter hand 
neemt?? Of is hij louter vanwege zijn grote deskundigheid en ervaring door de regering 
aangezocht?? In ieder geval krijgt hij op genoemde datum een tijdelijke baan bij de Dienst van 
hett Boschwezen. Hij wordt tegen een maandgeld van achthonderd gulden belast met "een 

geleverdd op het nieuws. In ieder geval is bij de redactie Sjahrir een populaire figuur omdat hij via 
onderhandelingg het conflict wil oplossen. 
11 Notitie 2-5-1949 in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21-1-2003 
22 Notitie 29-3-1949 in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21-1-2003 De familiehistoricusTen Dam noemt 
(abusievelijk)) de maanden januari of februari als (mogelijke) vertrektijdstippen (Ten Dam 1997, pag. 258) 
33 Hei volgende is gebaseerd op Ten Dam 1997. pag. 258-259. 
""  Brief Hoofd van de Dienst aan de Procureur Generaal van het Hooggerechtshof van Indonesië (geen 
plaatsaanduiding.. 13-5-1949) in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21-1-2003 
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dee toneeldraak".1 In de slotalinea voegt ze er nog wel vergoelijkend aan toe dat Fabricius 
enkelee goede boeken heeft geschreven. 

Inn haar recensie over Bontorio begint ze met het inmiddels bekende historische exposé 
overr de koloniale literatuur. Beb maakt daarbij een maatschappelijk uitstapje, dat in het licht 
vann de recensie niet van belang is, maar vermoedelijk de bedoeling heeft uiting te geven aan 
haarr maatschappelijke betrokkenheid. Ze poneert dat de grote aandacht in de traditionele 
kolonialee literatuur voor het geheimzinnige en miraculeuze in de oosterse leefwijze een 
belemmeringg vormt voor een goed verstaan van Oost en West. Naar Bebs oordeel is de 
situatiee evenwel veranderd doordat een nieuwe generatie van Indonesische intellectuelen is 
opgegroeid,, die een westerse opleiding heeft genoten. Bij hen zijn de traditionele wortels van 
dee oosterse cultuur nog wel aanwezig, maar ze zijn veel minder ondoorgrondelijk en manifest 
dann in het verleden. Daardoor is het contact tussen de oosterse en westerse intellectueel veel 
gemakkelijkerr geworden. Wederom geldt bij Beb 'andere omstandigheden, andere mensen'. 

Vervolgenss komt ze toe aan het eigenlijke onderwerp, het boek van Friedericy. Naar 
haarr oordeel is het de eerste historische roman in de koloniale literatuur die de toets der 
kritiekk kan doorstaan. De andere romans van niveau, zoals die van Helman en Du Perron, zijn 
allemaall  autobiografisch.2 Beb vindt Friedericy een begenadigd verteller, die met beeldend 
taalgebruikk een prachtige schildering geeft van het feodale milieu in Bono (streek op 
Celebes).. Hij bezit "een ongeloofelijke kennis en begrip van sfeer en situatie", superlatieven 
diee Beb niet vaak in de mond neemt.3 Echter, het is jammer dat de kwaliteiten van Friedericy 
zichh beperken tot de eerste twee delen van het boek. In het derde deel krijgen de hoofdfiguren 
nauwelijkss gestalte, door Beb verklaard uit het feit dat "de schrijver verdrongen wordt door de 
ambtenaar".. Het is schrijftafelwerk geworden "met wezens voornamelijk bestaande uit 
hersenss en sexe". Ze eindigt met een advies voor Friedericy: "Laat hij bedenken dat een 
schrijverr voor de cultuur van een land meer is dan een ambtenaar". 

Bebb publiceert ook nog 'echt' literair werk in Nederland, zij het in wat magere vorm, 
namelijkk voorpublicaties van Het hout van Bara. Nadat in maart 1946 al een voorpublicatie in 
BaanbrekerBaanbreker is verschenen,4 volgen er tijdens en kort na haar verblijf hier te lande nog twee: in 
DeDe nieuwe stem en Criterium. 

Naastt haar journalistieke en literaire bezigheden is er ook tijd voor ontspanning. Ze 
bezoektt Duitsland weer, na er in 1927 en 1928 met vakantie te zijn geweest. Tussen het puin 
vann de gebombardeerde steden en fabrieken ziet ze er de verarmde mensen, zonder geloof en 
hoopp in de toekomst. In de winter 1946/1947 maken de Duitsers bovendien de strengste 
winterr sinds 60 jaar door. Beb geeft pas na 12 jaar een reisimpressie van haar bezoek in een 
Indonesischh tijdschrift.6 

Misschienn heeft ze ook aan een andere activiteit veel plezier beleefd, namelijk het 
bezoekk met Jan Greshoff ten paleize begin 1947. Van dit bezoek wordt melding gemaakt in de 
gestencildee Nederlandstalige krant Nieuwsgier in Batavia.7 Ook de BVD maakt melding van 

11 Beb Vuijk Critisch bulletin 'De mythe van een halfbloed' 14 (1947), pag. 255-258 
22 Beb is blijkbaar niet op de hoogte van Helmans niel-autobiografische roman De mille plantage. 
'' Beb Vuijk Critisch bulletin 'Een goede Indonesische roman' 15 (1948), pag. 408-412. De hierna in de alinea 
vermeldee citaten zijn ook afkomstig uil dit artikel. 
44 Beb Vuijk 'Kustplaatsidylle' Baanbreker 2-3-1946 
?? Het betreft Beb Vuijk 'De hondenzaak' De nieuwe stem 1 (1946). pag. 503-513 en Beb Vuijk 'Pelaboean kajoe 
arang'' Criterium 2 (1947). pag. 509-515 
hh Beb Vuijk 'Pertemuan kembali di Djerman' Konfrontasi (29, 1959). pag. 2-6. Op dit tijdschrift wordt in 
hoofdstukk 'Een druk niet-literair bestaan' teruggekomen. 
'' Nieuwsgier 20-1-1947 (auteur onbekend). Deze krant neemt voornamelijk nieuws van de radio over, wellicht 
dee reden dat in de Nederlandse kranten Het parool, Trouw. Het vaderland en liet binnenhof uit de periode 
decemberr 1946-januari 1947 geen bevestiging kan worden gevonden van dit bezoek. De redactie van de 
NieuwsgierNieuwsgier sympathiseert met Van Mook. Dit kan worden afgeleid uit hel (impliciete) commentaar dat wordt 


