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7.. PRODUCTIEVE JAREN 
(1947-1952) (1947-1952) 

Hett hout van Bara 

Kortt na Bebs vertrek naar Nederlands-Indië verschijnen najaar 1947 in Nederland de, al 
eerderr in 1941 te Batavia verschenen, verhalenbundel De wilde groene geur van het avontuur, 
nuu als De wilde groene geur, en de roman Het hout van Bara, De recensie van Jan Greshoff 
overr de door Vrij  Nederland uitgegeven verhalenbundel put zich uit in superlatieven.' Beb 
beoefentt naar zijn oordeel de hoogste kunst van een romanschrijver, het scheppen van een 
wereld,, die voor de lezer de eigen wereld tijdelijk volkomen vervangt, een schrijven dat 
voortkomtt uit een overdaad aan rijkdom in haar innerlijk leven. Kritiek heeft hij alleen op 
haarr niet altijd even vlekkeloze zinnen. De uitgever had er verder beter aan gedaan de 
volgordee van de verhalen om te keren. Lezing van de bundel leidt volgens Greshoff tot een 
anticlimax:: het eerste verhaal 'Way Baroe' is verreweg het beste, het laatste duidelijk een 
jeugdproeve.. Reëler lijk t H. van Galen Last, die een halfjaar daarvoor het voor Beb heeft 
opgenomenn bij de trage gang van zaken rondom de uitreiking van de Van de Hoogtprijs. 
Wellichtt heeft hij een minder gekleurde bril dan Greshoff die Beb immers goed kent. Hij 
onderkentt als zwakte in Bebs werk het gebrek aan psychologische gevoeligheid. Wat 
Greshofff  sterke verhalen vindt, zijn bij Van Galen Last juist de zwakke steeën in de bundel, 
namelijkk 'Way Baroe' en 'Vele namen': de levens van de hoofdpersonen in deze verhalen zijn 
tee "mechanisch"." Naar zijn oordeel staat Beb ook teveel boven haar hoofdfiguren. In dit 
verbandd maakt hij een treffende opmerking: "Beb Vuyk bemoedert - ik zou haast hebben 
gezegd,, bevadert, want haar werk is nergens 'vrouwelijk' - haar helden, berispt ze".3 Hoezeer 
smakenn verschillen blijkt wel uit andere oordelen over.De wilde groene geur. De latere 
hoogleraarr Garmt Stuiveling roemt het boek,4 de recensent in de Nieuwe Rotterdamsche 
courantcourant vindt alleen 'Way Baroe' en 'Journaal van een prauwreis' van voldoende niveau, 
omdatt Beb zich daarin beperkt tot haar grootste kwaliteit: het gestalte geven aan de 
ervaringenn uit haar eigen wereld,5 

HetHet hout van Bara verschijnt bij de Uitgeverij De Haan, bij wie eerder ook Duizend 
eilandeneilanden en Het laatste huis van de wereld zijn verschenen.6 Als we Beb moeten geloven 
heeftt de publicatie de nodige voeten in aarde, hoewel de precieze gang van zaken onduidelijk 
blijft .. Soms suggereert ze, naar aanleiding van de dreigementen door het Binnenlands Bestuur 
bijj  de publicatie van Het laatste huis van de wereld, zelf preventieve censuur te hebben 

11 Jan Greshoff 'Schrijvers die met hun kunst geboren worden: Over het proza van Beb Vuyk' (krant/tijdschrift 
onbekend),, ON (doos 2463) 
**  Jeanne van Schaik-Willing noemt in haar recensie in De stem/Critisch bulletin hetzelfde "psychologische 
manco".. De karakters in de verhalen schieten te kort; ze zijn te simplistisch, hun ontwikkeling loopt langs een te 
small  pad. Wel heeft deze schrijfster bewondering voor de '"vrijheid van geest" die door het boek waait en voor 
hett fraai gestileerde proza waarmee beelden en sferen worden opgeroepen (J. van Sehaik-Willing De 
stem/Crïiischstem/Crïiisch bulletin 15 (1948), pag. 206-209). 
?? H. van Galen Last 'De wilde groene geur' Haagsen dagblad 20-9-1947 
44 Garmt Stuiveling Radiolezing 'Van boek tot boek' VARA 7-1-1948, ON (doos 2464) 
""  Nieuwe Rotterdamsche courant 6-12-1947 (auteur onbekend) 
66 Een vergelijking van Het hout van Bara met de eerder vermelde voorpublicaties leert dat Beb in de maanden 
voorafgaandee aan de verschijning relatief weinig heeft gewijzigd aan de teksl van Het hout van Bara. Alleen de 
voorpublicatiee 'Kustplaatsidylle' in Baanbreker 2-3-1946 verschilt aanzienlijk in tekst met het corresponderende 
deell  in het boek. Een mogelijk verklaring is dat de andere voorpublicaties later zijn verschenen, vermoedelijk in 
dee periode dal Beb bezig is met de eindredactie van Het hout van Bara. Opvallend is overigens dat in de 
voorpublicatiess geen integTale hoofdslukken of een delen van een hoofdstuk aaneengesloten worden 
gepubliceerd,, maar dat gedeelten van verschillende hoofdstukken 'aan elkaar geplakt1 worden. 

http://over.De
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toegepastt door het gebruik van gefingeerde namen in het boek,1 een andere keer meldt ze dat 
hett gouvernementsgezag haar voorafgaande aan de publicatie gewaarschuwd heeft de roman 
niett te laten verschijnen.' 

Hett boek krijgt over het algemeen een goede pers, vooral in kringen waarin Bebs 
politiekee opstelling op sympathie mag rekenen. De eerder genoemde sociaal-democraat 
Stuivelingg noemt het "een boekje als document over 'ons Indië' van een bijzondere waarde". 
Hett heeft weliswaar "niet de pathetische helden- en martelaarsallure van Max Havelaar, maar 
hett onthult even onbarmhartig de psychologie van het koloniale stelsel, onzaliger 
nagedachtenis".. Een goede bekende van Beb, Elisabeth de Roos, de weduwe van Du Perron, 
sluitt zich hierbij in iets andere bewoordingen aan. Zij is verder buitengewoon te spreken over 
dee wijze waarop Beb het gevoelsleven van een vrouw in de harde koloniale realiteit weet weer 
tee geven, Toch is het in de ogen van De Roos stilistisch niet haar beste boek.4 Bebs huisblad 
VrijVrij  Nederlandnoemt het één van de meest doorleefde boeken van deze tijd. Wel spreekt het 
bladd de hoop uit dat Beb in haar volgende boeken van onderwerp verandert. De recensent van 
dee Nieuwe Rotterdamsche courant deelt de laatste opvatting niet. Het hout van Bara is zo 
voortreffelijkk dat voor een herhaling van haar onderwerp niet gevreesd behoeft te worden. 
Eenn dissonant in het koor van prijsenden is de recensent Y.H. Glasius van Het dagblad, de 
Nederlands-Indischee krant, met wie Beb al eerder overhoop heeft gelegen. Zijn kritische noot 
lijk tt ook niet smetvrij te zijn van een politieke achtergrond. De recensie is echter zeker geen 
scheldkanonnade.. De ondertitel wijst daar al op. Die luidt: 'Beb Vuyk, kunstenaresse van 
grootsee allure'.7 De kritiek van Glasius vloeit voort uit zijn algemene opvatting dat kunst en 
politiekee stellingname zich niet mogen vermengen. Bij de kunstenaar leidt dat maar al te gauw 
tott het schrijven van tendentieuze romans, waarin de artistieke waarde onderschikt wordt 
gemaaktt aan de verkondiging van de boodschap. Evenals in haar vorige boeken beschrijft Beb 
inn de ogen van Glasius in Het hout van Bara de natuur en de sociale verhoudingen weer 
meesterlijk,, maar maakt ze de fout een incident met hel Binnenlands Bestuur tot kernthema 
vann de roman te verheffen, en daarmee wordt het boek tendentieus: "Haar schrijversgave 
heeftt zij hier misbruikt om een misschien juist, misschien verzonnen feit, te generaliseren en 
ditt is niet de taak van de kunstenaresse".8 Tenslotte gaat volgens Rob Nieuwenhuys het boek 
mankk aan een te sterke identificatie van Beb met de hoofdfiguren in het boek. 

Opvallendd is dat in de recensies het politieke element de boventoon voert. De aandacht 
gaatt vooral uit naar het conflict met het Binnenlands Bestuur. Niet of nauwelijks wordt 
aandachtt geschonken aan de wijze waarop Beb in brede zin de door Stuiveling genoemde 
'psychologiee van het koloniale stelsel' schetst: de verregaande infecterende invloed die de 
machtt van enkele blanke bestuursambtenaren heeft op de psyche van en onderlinge 
verhoudingenn binnen de autochtone elite. In Het hout van Bara zijn de inspecteur van politie 
enn de dokter prominente vertegenwoordigers van de inheemse bovenlaag. Beiden haten de 
gezaghebber,, maar ze tonen dit niet. Integendeel de inspecteur wringt zich in alle bochten om 

11 Ziee Beb Vuijk 'De vervulling en de terugkeer' in Verzameld werk 1981, pag. 441 en Interview Beb Vuijk door 
Willemm M. Roggeman 69 (4. 1985), pag. 2-13 
22 Interview Beb Vuijk door Jan Verstappen De nieuwe linie 19-12-1973 en Interview Beb Vuijk Tempo 27-2-
19822 (interviewer onbekend). In het eerste interview merkt ze o.m op: "De Gouverneur-Generaal had mij laten 
welen,, dat ik vervolgd zou worden als het boek [Het hout van Bara] zou verschijnen. Maar toen ik zei. dat die 
honderdd gulden boete mij de grote reclame die het proces zou opleveren best waard waren, gaf hij mij gelijk" 
'' Garmt Stuiveling Radiolezing 'Van boek tot boek" VARA 7-1-1948, ON (doos 2464) 
JJ Elisabeth de Roos 'Beb Vuyk. het houi van Bara' Libertinage 1 (1948), pag. 76-77 
?? 'Bep Vuyk: Hel hout van Bara' Vrij  Nederland 22-11-1947 (auteur onbekend) 
hh 'Nieuw proza van jonge schrijvers' Nieuwe Rotterdamsche courant 6-12-1947 (auteur onbekend) 

Glasius:: Y.H. 'Worsteling tusschen schrijver en lezer: Een ontgoocheling' Het dagblad 1 1-10-1947 
**  Idem 
""  Rob Nieuwenhuys 'Nederlandse romanliteratuur in Indonesië sinds 1930' De nieuwe stem 3 (1948), pag. 172* 
187 7 



180 0 

geenn tegen zijn superieur gericht proces-verbaal op te behoeven stellen. Ook de dokter durft 
uitt angst voor zijn hachje de gezaghebber niet openlijk af te vallen, zoals blijkt uit zijn 
houdingg jegens de hoofdpersonen Eli en Hajo Hilligen, het echtpaar dat, zoals eerder 
opgemerkt,, in het boek figureert als Beb en Femand. Uit het zicht is hij wel solidair met de 
Hilligenss in hun conflict met de gezaghebber. De koloniale overheersing werkt evenzeer door 
inn de verhouding tussen dokter en inspecteur. De inspecteur, hoewel donker getint, is 
Europeaan.. Aan zijn Europese status ontleent hij een superioriteitsgevoel ten opzichte van de 
arts.. De laatste op zijn beurt acht zich boven de politiefunctionaris verheven vanwege zijn 
lichtee teint en verre adellijke afkomst. Inspecteur en dokter communiceren alleen per brief 
mett elkaar. Angstvallig bewaren ze kopieën om zich tegen eventualiteiten in te dekken. 

Ookk de inheemse regent Abdoellah is bang voor de gezaghebber. Onder dreiging van 
dee laatste haalt hij zijn houtkappers bij Hajo weg, niettegenstaande zijn zakelijke en 
vriendschappelijkee verhouding met hem. In deze figuur krijgt de ontmoeting tussen 'oost' en 
'west'' gestalte. De regent leest veel Nederlandse boeken, ziet de voordelen van westerse 
kenniss en wil dat zijn zoontje westers onderwijs krijgt. Om de studie van zijn zoon te 
bekostigenn nodigt hij Hajo Hilligen uit om hout te kappen op Bara. In het boek wordt de 
verhoudingg tussen Abdoellah en Hajo als volgt geschetst: 

Reedss als kleine jongen had hij Hajo bewonderd, wiens vader, grootvader en 
overgrootvaderr in de Molukken waren geboren en zich de meisjes van de 
eilandenn tot vrouw hadden gekozen; de Hilligens droegen de Nederlandse 
familienaam,, officieel en ook in zijn ogen bezaten zij de status van Europeaan, 
hett heersersras. Hij was een eenzaam man, losgesneden van de wortels van zijn 
bestaan,, levend ten dele in een wereld die de zijne niet meer was en ten dele in 
éénn die nooit de zijne zou worden. Hij was maar een kleine radja van een 
armelijkk Moluks regentschap.' 

Evenn treffend als de typering van de koloniale verhoudingen, is de beschrijving van de 
traditionelee Molukse upperclass familie van Hajo Hilligen. Hajo's voorvaderen zijn rijk 
gewordenn door de interinsulaire prauwhandel. Wanneer die zijn winstgevendheid verliest door 
dee opkomst van de K.PM, vestigen de Hilligens zich als plantagehouder. De romantische 
sfeertekeningg in de geschetste geschiedenis van deze zeevaarderfamilie doet enigszins denken 
aann hoe Conrad in zijn boeken de handel van avonturiers en zeelui in de Indische archipel 
schetst.""  De Hilligens laten zich, zoals zoveel rijke Indo-europese families in de kolonie, 
voorstaann op hun Europese status, maar zijn tegelijk sterk geworteld in de inheemse 
samenleving.. Het laatste blijkt onder meer uit het Molukse clankarakter van de omvangrijke 
familie.. Het familieverband biedt geborgenheid en warmte aan de leden, maar is afwachtend 
enn gesloten tegenover de buitenwacht. De houding wordt welhaast vijandig wanneer de 
vreemde,, blanke Eli dreigt in te trouwen. Het getouwtrek om Hajo tussen het familiehoofd, 
Hajo'ss moeder, en schoondochter Eli begint. Elk probeert Hajo in de eigen invloedssfeer te 
krijgenn en te houden. 

Inn haar eerdere boeken Duizend eilanden en Het laatste huis van de wereld voert Beb 
ookk al een dergelijke Molukse familie op. De beschrijving ervan is vergeleken met die in Het 

'' Beb Vuijk Het hout van Bara in Verzameld werk 1981. pag. 293 
""  Beb zelfheeft nooit aangegeven geïnspireerd ie zijn geweesi door de beschrijvingen van de zeevaart in 
Indischee en Maleise archipel van deze Engelse romanschrijver, die ze zo goed gelezen heeft en die als 
voormaligee stuurman en kapitein ook zo'n liefde heeft voor water, zee en schepen. Niet uitgesloten is dat Beb 
zichh deze materie eigen heeft gemaakt door verhalen die ze gehoord heeft. Waarschijnlijker lijk t hel dat én 
Conradd én eigen ervaring ten grondslag hebben gelegen aan haar beschrijvingen van de Molukse prauwvaart en 
handel. . 
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houthout van Bara echter veel beperkter. In het laatste boek wordt de beschrijving bijna die van 
eenn cultureel antropoloog, maar dan beeldender en veel meer doorleefd. Het kan bijna niet 
anderss dan dat Bebs ervaringen met Femands familie model hebben gestaan voor haar 
typering.. Wel heeft ze bij het uitbeelden van de eigen ervaring veel sterker dan in Het laatste 
huishuis van de wereld gebruik gemaakt van romantische inkleuring. Fernands (groot)vader heeft 
bijvoorbeeld,, zoals eerder beschreven, geen achtergrond als prauwhandelaar. Later zal ze in 
dee novellen 'Huize Sonja' en 'Het verhaal van een toeschouwer' nogmaals een grote familie 
vann Molukse plantagehouders opvoeren, met in het eerste, reeds behandelde, verhaal ook 
weerr de problematiek van een in trouwende schoondochter.1 Deze beschrijvingen vertonen 
eenn sterke gelijkenis met die in Het hout van Bara. In de empathie waarmee ze de Molukse 
clann karakteriseert, klinkt wellicht door dat in haar beleving de betekenis van Fernands 
familiee voor haar eerder gememoreerde behoefte aan geborgenheid belangrijker is geweest 
dann de problemen die ze heeft ervaren. 

Evenalss in Duizend eilanden wordt in Het hout van Bara een zelfde tegenstelling in 
karakterstructuurr van de twee hoofdfiguren getekend. De vrouwelijke hoofdpersoon Eli is 
onzeker,, gespannen, en dikwijl s gekweld door angstgevoelens en eenzame momenten. De met 
angstt en gespannenheid gepaard gaande gemoedstoestand wordt op nogal extreme wijze 
beschreven.. Daartegenover staat Eli's man Hajo met zijn rustige karakter. In het conflict met 
dee gezaghebber is hij niet, zoals Eli, vol actie en wantrouwen, maar berustend en argeloos. 
Bebb koppelt in de karakteriseringen de tegenstellingen man-vrouw en rust-gespannenheid aan 
elkaar.. Ze verbindt met deze dichotomieën ook de spanning tussen oosterse en westerse 
cultuur,, die bij de regent Abdoellah in één persoon gestalte krijgt. 

Wordtt het boek op zijn literaire mérites beschouwd, dan moet worden geconstateerd 
datt de 'psychologische' dimensie van Het hout van Bara onder de maat blijft . De 
karakterologischee duiding van en de wisselwerking tussen de hoofdrolspelers in Het hout van 
BaraBara blijven te schematisch. De personen zijn te eendimensionaal en hun ontwikkeling wordt 
teveell  vanuit één perspectief bezien. Evenals in Het laatste huis van de wereld zijn er grote 
tempowisselingen,, die evenwel niet tot een accentuering of verdieping van de thematiek 
leiden.. Tenslotte is de roman teveel 'opgehangen' aan één thema, het conflict met de 
gezaghebber.. Aan deze aspecten van de roman wordt in de recensies van Het hout van Bara 
weinigg aandacht geschonken. Dat neemt niet weg dat de roman in zijn tekening van de 
psychologiee van het kolonialisme geslaagd is. 

JournalisteJournaliste en redactrice 

Naa terugkomst in Nederlands-Indië breekt er voor Beb een zeer actieve én emotionele periode 
aan.. Het zijn de jaren van de politionele acties, die haar emotioneel sterker raken dan haar 
kamptijd.. Als verklaring hiervoor noemt ze: "Ik had mijn vrienden onder Nederlanders en 
Indonesiërss en dat maakt je kapot"." Beb is niet zozeer literair actief, maar werpt zich vooral 
opp de journalistiek, in het bijzonder op het schrijven van reisimpressies en -verslagen. Nieuw 
iss deze activiteit niet helemaal, want delen van Het laatste huis van de wereld en de verhalen 
'Journaall  van een prauwreis' en 'Prauwtochten' zijn vingeroefeningen op dit terrein. De 
eerstee reisimpressie schrijft zij in het weekblad De stem van Nederland. Het artikel behandelt 
haarr terugreis naar Nederlands-Indië.3 Zij verhaalt weer over de onveranderde mentaliteit 

'' Zie het hoofdstuk "De inval' 
~~ Beb Vuijk 'Boekenwijsheid: Gesproken autobiografie doorBep Vuyk' VARA 25-10-1958 

Bebb Vuijk 'Ik ben op weg naar Indonesië" De stem van Nederland 25-10-1947. Van de reis heeft Beb de 
Dagboekk fragmenten 31 augustus. 2 en 4 september 1947, ON (doos 2465) gemaakt, die grotendeels verwerkt 
zijnn in het artikel in De stem van Nederland. Ruim een maand later na terugkomst in Indonesië maakt ze nog een 
aantekening,, het Dagboekfragment 16 oktober 1947, waarin ze, aan de hand van de opvattingen van een 
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onderr de terugkerende vrouwen naar de kolonie. Een van die dames hoort ze zeggen: "We 
wordenn weer bediend door inlanders". Na de eerste politionele actie denken deze vrouwen 
datt de oude koloniale verhoudingen weer zijn hersteld. Aan boord worden alleen kranten 
verspreidd die het Nederlandse leger ingrijpen verdedigen. Beb is in haar artikel niet zozeer 
kwaadd als wel bezorgd omdat Nederland door de harde opstelling de goodwill van "het beste 
deell  van het Indonesische volk" zal verliezen.2 Naar haar oordeel moet Nederland een 
voorbeeldd nemen aan Engeland, dat kort daarvoor een groot gebaar heeft gemaakt door Brits-
Indiëë onafhankelijkheid te verlenen. 

Inn hetzelfde weekblad volgen tot en met augustus 1948 nog 10 bijdragen.3 Uit haar 
artikelenn blijkt dat ze zich op verschillende plekken op de hoogte stelt van de 'nieuwe geest' 
inn de Republiek. Niet alleen op de markt in haar eigen Batavia,4 maar ook in Djokjakarta en 
opp Sumatra. In de periode januari-april 1948 bezoekt ze driemaal Djokjakarta, het 
hoofdkwartierr van de Republikeinen.5 De eerste keer komt ze aan op 17 januari 1948, de dag 
datt Nederland en de Republiek de Renville-overeenkomst tekenen. Beb bezoekt er het 
congress van de Sjahrirs partij waar ze woedende Indonesische socialisten ontmoet vanwege 
hett standpunt dat de PvdA op dat moment over de Indonesische kwestie heeft ingenomen. De 
Indonesischee socialisten beschuldigen hun Nederlandse collega's van verraad. Ze vragen zich 
zelfss af of de Nederlandse progressieven niet een werktuig zijn van de reactionairen. Tijdens 
ditt bezoek woont ze tevens een politieke vormingscursus bij voor vierduizend vrouwen. De 
bijeenkomstt vindt plaats in een zaal achter het presidentieel verblijf, door Beb bescheiden 
aangeduidd als presidentshuis. President Soekamo spreekt de vrouwen toe. Beb schildert zijn, 
laterr door zo veel anderen eveneens geschetste, charismatische optreden. Voor ze hem ziet 
sprekenn is ze sceptisch: "Ik heb veel over de populariteit van de president gehoord, zijn 
beminnelijkheidd en het gemak met allerlei mensen om te gaan. Ik heb mij altijd tegenover 
dergelijkee verhalen critisch ingesteld. Ik ben na deze jaren uiterst huiverig voor 
volkshelden".88 Maar ook zij bezwijkt onder zijn charme en het retorisch vermogen waarmee 
hijj  het publiek bespeelt, zeker als hij zich in de loop van zijn rede ontpopt als vredesapostel. 
Helemaall  aan het slot wendt Soekamo zich tot Beb zelf met het verzoek de progressieve 
Nederlanderss mee te delen, dat de Indonesiërs de Hollanders niet haten en met hen willen 
samenwerken,, maar dan wel op voet van een vrije en gelijkwaardige verhouding. In het 
artikell  komt Bebs ambivalentie ten opzichte van Soekamo naar voren. Ze staat wantrouwend 
tegenoverr zijn persoon en wijze van optreden, waarschijnlijk mede omdat op dat moment haar 
voorbeeldd Sjahrir al door Soekamo opzij is gezet, maar ze wordt toch door hem ingepalmd. 

persoonlijkee vriend, de situatie tussen Nederland en de Republiek schelst na de zogenaamde Conferentie van 
Malino. . 
11 Beb Vuijk 'Ik ben op wegnaar Indonesië' De stem van Nederland 25-10-1947 
""  Idem 
33 In De stem van Nederland 8- II en 29-11- 1947en 24-1, 14-2,28-2, 10-3. 13-3, 1-5, 22-5, 24-7 en 14-8-1948 
**  Beb Vuijk 'The white man's burden' De stem van Nederland 24-\-194% 
55 Zie Beb Vuijks artikelen 'Reis naar Djokja', 'Zondagmorgen in Djokja', 'Blokkade' en 'Batavia-Amsterdam-
Djokja',, respectievelijk De stem van Nederland 14-2, 28-2, 10-3 en 1-5-1948 
66 De Renville-overeenkomst van 17 januari 1948 komt door Amerikaans toedoen tot stand op het Amerikaanse 
oorlogsschipp Renville. Het is een bevestiging van het eerder gesloten akkoord van Linggadjati. Amerika, dat 
Nederlandd als bondgenoot nodig heeft in de net ontbrande Koude Oorlog, is Nederland ter will e in het voorstel 
aann beide strijdende partijen om te komen tot de oprichting van een Verenigde Staten van Indonesië, waarin 
naastt de Republiek andere te vormen staten in Neder!ands-Indië deel uit moeten maken. Omdat de invloed van 
Nederlandd in de andere delen van de archipel nog groot is, betekent dit handhaving van de Nederlandse invloed 
enn positie in Indonesië. Indonesië moet bovendien de nodige militaire concessies doen (zie De Jong J.J.P. 1988. 
pag.. 415-416). Omdat dit akkoord voorde radicale achterban van de Republiek niet acceptabel is, blijkt het al 
snell  onhoudbaar. 
77 Brief Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Batavia 25-2-1948) 
88 Beb Vuijk 'Zondagmorgen in Djokja' De stem van Nederland28-2-1948 
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Bijj  een volgend bezoek aan Djokjakarta ontmoet ze studenten en officieren van het TNT (het 
legerr van de Republiek), door Beb aangemerkt als "jonge intellectuelen boven de twintig jaar 
diee nog Nederlands spreken1',' Op dat moment is de blokkade van deze stad door het 
Nederlandsee leger opgeheven naar aanleiding van de totstandkoming van de Renville-
overeenkomst.. Zoals wel vaker ontkomt Beb bij de beschrijving van de ontmoeting met de 
TNI-ledenn niet aan romantisch pathos. Ze merkt op dat de jonge strijders maandenlang in de 
gedachtee hebben geleefd te moeten sterven. Erger dan het fysieke ongemak in de voorbije 
periodee is hun geestelijk isolement geweest, zo delen ze Beb mee. Ze vragen haar naar 
Hollandsee gedichten en hopen dat de culturele samenwerking met Nederland na het afsluiten 
vann de overeenkomst weer op gang komt. Beb durft niet mee te hopen omdat ze alleen maar 
koloniaall  denkende mensen om zich heen ziet.2 

Inn juni 1948 bezoekt ze de feesten ter gelegenheid van de oprichting van een federale 
deelstaatt op Sumatra, de Negara Soematera Timoer. In gezelschap van andere journalisten 
maaktt ze er een trip naar het Tobameer, van oudsher een toeristische trekpleister. Beb doet er 
verslagg van in het artikel 'De marionet1.3 De ervaringen op Sumatra leveren haar tevens de 
inspiratiee op voor de veel later gepubliceerde novelle 'De laatste waardigheid'. De personen 
diee in Bebs verslag voor De stem van Nederland voorkomen, vertonen een duidelijke 
gelijkeniss met die in het later gepubliceerde verhaal.4 

Hett is niet alleen maar zware kost die Beb in haar artikelenreeks voor De stem van 
NederlandNederland presenteert. Naast de bijdragen met een duidelijke politieke strekking, geeft ze ook 
impressiess van kleine voorvallen en dagelijkse gebeurtenissen. Steeds worden deze 
sfeertekeningenn echter ook, meestal aan het slot, met een politiek 'boodschapje*  verpakt. 

Beginn 1948 herneemt ze, na in maart 1947 ook al een artikeltje in het blad te hebben 
gepubliceerd,, haar werkzaamheden voor Kritiek en opbouw. Dit blad is dan inmiddels samen 
gegaann met het, via een initiatief van de hoofdredacteur H.M. van Randwijk van Vrij 
Nederland,Nederland, tot stand gekomen tijdschrift Opbouw-pembinaan: De groep redactieleden en 
medewerkerss van Kritiek en opbouw kent nog steeds de bekende Nederlandse namen, onder 
meerr Veenstra, De Vries, De la Court en Nieuwenhuys. Van de redactie van de fusiepartner 
Opbouw-pembinaan*Opbouw-pembinaan* dat een voortzetting is van het voormalige Het inzicht  ̂ treden ook enkele 
Indonesiërss toe, ten dele ook al eerder vermeld, en allen uit het Sjahrir-kamp: Akky Djoehana, 
Soedarpoo Noegrono, Hazil Tanzil en Ida Nasoetion. Hun medewerking is echter incidenteel 
enn Kritiek en opbouw blijf t voornamelijk een Nederlandse aangelegenheid. Tot het opheffen 
vann het blad direct na de Nederlandse erkenning van de Indonesische soevereiniteit eind 1949, 
tekentt Beb voornamelijk voor de boekrecensies in het blad, totaal zo'n tien. 

Eénn van de eersten is de beste, de bespreking van het verzameld werk van de dichter 
Bloemm ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.6 In eenvoudige bewoordingen weet zij de 
kernn van Bloems dichterschap te kenschetsen. Beb plaatst Bloem tegen de tijd waarin hij 
opgroeit,, de jaren voor de Eerste Wereldoorlog, een periode waarin de mens zich een veilig 
bestaann waart. Een dergelijke periode roept volgens de door Beb aangehaalde cultuurfilosoof 

'' Beb Vuijk 'Blokkade' De mem van Nederland 10-4-1948 
**  In de Brief Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Batavia 25-2-1948) doet Beb ook mededeling vanhaar 
ontmoetingg met jongelui die zich opgesloten voelen in een geestelijk isolement. Zij willen voor studie naar 
Europaa of 'desnoods naar Nederland'. 
11 Beb Vuijk 'De Marionet' De stem van Nederland 10-7-1948 
Ziee hoofdstuk 'De wilde groene geur' 

'' Van Randwijk wil samen met de directeur C. de Koning van de 'Stichting Vrij Nederland', een politieke en 
commerciëlee dochter van Vrij  Nederland in Indonesië' oprichten. Samen bezoeken ze hiertoe Indonesië. Na de 
nodigee vijven en zessen resulteert dit in de 'overname' van het eerder vermelde voorlichtingsblad Hei inzicht van 
Republikeinsee zijde. Het nieuw opgerichte blad krijgt de naam Opbouw-pembinaan. Voor een uitgebreid 
overzichtt van de totstandkoming van het blad wordt verwezen naar Dolk 1993. pag. 129-139. 
66 Beb Vuijk 'Quiet through sad' Kritieken opbouw 1-3-1948 
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Ortegaa y Gasset tevens droefheid en melancholie op. Heel het werk van Bloem is met deze 
tijdsgeestt doortrokken. Beb kenmerkt Bloems dichterschap met de begrippen eenzaamheid en 
dood.. Bij hem is de dood "de melodie die het leven altijd overstemt".1 Bij de na de Eerste 
Wereldoorlogg opgegroeide Marsman is de dood, zo stelt Beb, heel anders aanwezig: heftig en 
mett als tegenpool de hang naar de heerlijkheid van het leven. 

Anderee recensies van Beb in Kritiek en opbouw gaan over Indische boeken van nu 
grotendeelss naar de achtergrond verdwenen schrijvers en schrijfsters als Jo Manders, Mari 
Pos,, Anna Seghers en Gerben Molenaar. In haar recensies over Oeroeg van Hella Haasse en 
TjoetTjoet Nai Din van Madeion Szèkely-Lulofs berijdt ze haar oude stokpaardje over de 
'traditionele'' koloniale literatuur: de romans blijven "toch een boek van een vreemdeling 
tegenoverr een vreemd land".2 In Bebs ogen getuigt de door Haasse geschetste onoverbrugbare 
klooff  tussen de Hollandse en Indonesische jongenshoofdfiguren van een, weliswaar niet 
keiharde,, maar nog wel koloniale mentaliteit. Iemand die werkelijk contact met de 
Indonesischee samenleving heeft, weet dat er een werkelijk gelijke relatie tussen beide 
volkerenn mogelijk is.3 

Nogg één andere recensie verdient vermelding, niet vanwege de inhoud en betekenis 
vann het boek, maar omdat Bebs eerder vermelde kenmerkende opvatting over het belang van 
grondd erin terugkomt. Dit gebeurt in haar bespreking van Willem Brandts boek De aarde van 
Deli.Deli. Het boek kwalificeert ze als schrijftafel werk, misschien zelfs wel geschreven aan de 
borreltafell  van Hotel Boer.4 Dat is jammer in Bebs plantersogen, want: "Is er een boeiender 
stoff  denkbaar dan het verhaal over de grond van een land en het lot van hen die de grond 
bewerken.. Zo'n boek kan alleen geschreven worden door een auteur die nog een sterke 
bindingg tot de grond bezit, in diepste wezen een boer is".5 

Niett alleen aan Kritiek en opbouw levert Beb bijdragen, ook het nieuw opgerichte 
tijdschriftt Oriëntatie mag op haar medewerking rekenen, overigens niet van stonde af aan. 
Datt zit zo. Het tijdschrift komt in november 1947 tot stand op initiatief van het hoofd van de 
afdelingg Culturele Voorlichting van de Rijksvoorlichtingsdienst, Dirk de Vries, tevens 
medewerkerr van Kritiek en opbouw, en de afdeling Welzijnsvoorziening van het Departement 
vann Sociale Zaken.6 Het tijdschrift heeft een brede culturele doelstelling: niet alleen artikelen 
overr de West-Europese maar ook over de Indonesische cultuur moeten er in verschijnen. In 
ditt opzicht wijkt het duidelijk af van Kritiek en opbouw dat vooral algemeen beschouwend en 
politiekk georiënteerd is. Het tijdschrift wordt gedragen door vertegenwoordigers van de 
culturelee afdelingen van de verschillende departementen, in de praktijk is het echter een 
verlengstukk van de Rijksvoorlichtingsdienst. Beb, met haar allergie voor het ambtenarendom, 
weigertt aanvankelijk haar medewerking. Andere medewerkers van Kritiek en opbouw hebben 
ookk kritiek. Vanwege een gebrek aan medewerkers krijgt het blad onvoldoende kopij. Voor 
Robb Nieuwenhuys, in zijn hoedanigheid van hoofd afdeling Culturele Vorming van het 
Departementt van Opvoeding betrokken bij dit blad, is een en ander aanleiding een geluidloze 
'coup'' binnen de redactie te plegen. Vanaf het vierde nummer van Oriëntatie wordt hij de 
redactiesecretariss en in feite, evenals Koch bij Kritiek en opbouw, algemeen directeur. Hel 

'' Beb Vuijk 'Quiet through sad' Kritiek en opbouw 1-3-1948 
22 Beb Vuijk 'Oeroeg, bekroonde novelle' Kritieken opbouw 16-6-1948 
'' Dertigjaar later wordt in Nederland wederom een discussie over het al of niet 'Indisch zijn' van Hella Haasse 
gevoerd,, die eigenlijk nog tot op de dag van vandaag door is blijven smeulen. 

All  naar gelang de opvatting die men heeft over het 'oude' Nederlands-Indië, een berucht of beroemd hotel in 
Medann waar de Sumatraanse planters de bloemetjes vaak letterlijk buiten zetten tijdens hun schaarse vrije tijd. 
*"*"  Beb Vuijk 'Twee auteurs uit het Oude Deli' Kritiek en opbouw 15-1-1949 
66 Het navolgende is, voorzover niet anders vermeld, gebaseerd op Dolk 1993, pag. 152-162. Het (louter) op 
Indonesiëë gerichte Oriëntatie kan worden beschouwd als een onderdeel van Du Perrons geestelijke nalatenschap. 
Laatstgenoemdee poogt tijdens zijn verblijf in Nederlands-Indië een soortgelijk cultureel tijdschrift met de naam 
'Noesantara'' op te richten. Bij gebrek aan financiële medewerking moet hij van dit initiatief afzien. 
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tijdschriftt wordt in feite zijn eenmansbedrijfje. In vierde nummer verschijnt ook Bebs eerste 
bijdrage,, hel eerder besproken verslag van een ontmoeting met Marie van Zeggelen. 
Tott de Nederlandse erkenning eind 1949 van de Indonesische soevereiniteit, beperkt het 
culturelee karakter van Oriëntatie zich voornamelijk tot de literatuur, waarbij, voor het eerst in 
Nederlands-Indië,, ook aandacht wordt geschonken aan de Indonesische letterkunde. Er 
verschijnenn in het tijdschrift vertalingen van voornamelijk de Indonesische generatie 
schrijverss vanaf 1945. Het is de groep die wordt aangeduid met Angkatan 45, waartoe onder 
meerr Chairil Anwar, Asrul Sani, Idris, Mochtar Lubis en Pramoedya Ananda Toer behoren.' 
Dezee schrijvers hebben zelf ook een spreekbuis in de eigen taal, het tijdschrift Siasat. Naast 
dee Indonesische schrijvers krijgen ook de Indonesische volkscultuur en de literaire 
voortbrengselenn uit de mestiezencultuur van landen als de Filippijnen, Chili en Cambodja 
aandacht.. Niettemin blijf t de belangrijkste plaats ingeruimd voor de literatuur van de Indisch-
Nederlandsee schrijvers en schrijfsters. Naast Beb publiceren in het blad Maria Dermoüt, 
Tjaliee Robinson, H. J. Friedcricy en E. Breton de Nijs2 alsmede de dichters E. R. Duncan 
Eliass en G.J. Resink. 

Omm Beb te parafraseren: blijf t Oriëntatie een vreemd blad in een vreemd land? Het 
antwoordd kan niet anders dan bevestigend luiden. Niet in de laatste plaats door het medium 
waarvann het zich bedient, de Nederlandse taal. Het gebruik maken van de taal van de 
overheerserr betekent de beperking van het potentiële lezerspubliek tot een luttel procent van 
dee bevolking.3 Zeker bij Nieuwenhuys heeft de keuze voor een Nederlandstalig tijdschrift een 
politiekee achtergrond. Naar zijn oordeel is voor de ontwikkeling van Indonesië enigerlei band 
mett Nederland vooralsnog onmisbaar, onder meer omdat de Nederlandse taal de Indonesiër 
eenn venster op de wereld biedt.4 Met deze opvatting getuigt Nieuwenhuys van het al eerder 
geconstateerdee paternalisme onder vele, ook progressieve, Nederlanders. Daar waar 
aansluitingg wordt gevonden met de Indonesiërs, is wederom sprake van een specifieke groep 
intellectuelen:: schrijvers die verbonden zijn met de beweging rondom de gematigde, westers 
georiënteerdee en na de soevereiniteit steeds meer in een geïsoleerde positie verkerende 
Sjahrir.55 Een formele en directe medewerking aan Oriëntatie gaal zelfs deze auteurs te ver, 
medee omdat vanaf 1948 de verhouding tussen Nederland en de Republiek steeds verder 
polariseert.. Tegen vertalingen hebben ze evenwel geen bezwaar. Wordt naar de inhoud van 
dee 'Indonesische bijdragen' gekeken, dan verschillen die door hun accent op politiek-
maatschappelijkee kwesties sterk van de inbreng van auteurs met een Nederlandse of Indo-
europesee achtergrond.7 Veenkamp komt in haar studie over het tijdschrift tot de conclusie dat 
tott de onafhankelijkheid de ontmoetingsfunctie voor Indonesische en Nederlandse cultuur in 

11 De Angkatan '45 heeft kritiek op de eerder vermelde literaire beweging Poedjanga Baroe, waarbij Beb ook 
betrokkenn is. De naoorlogse generatie schrijvers verwijt de vooroorlogse een te westerse oriëntering en een te 
veell  zoeken naar een oplossing voor het probleem van de tegenstelling tussen 'Oost' en 'West'. Voor Angkatan 
455 is niet het verschil tussen 'Oost' en 'West' het kernprobleem in de naoorlogse jaren, maar de problematiek 
vann 'mens tot mens' (Veenkamp 1995, pag. 46) 
:: pseudoniem van Rob Nieuwenhuys 
11 Groeneboer vermeldt in zijn in 1993 verschenen dissertatie Weg tot het westen: Het Nederlands voor Indië 
1600-19501600-1950 dat in 1942 1.2 % van de Inheemse bevolking Nederlands spreekt, ofwel 860.000 Indonesiërs, bijna 
tweederdee van het totale aantal Nederlandssprekenden van 1.4 miljoen (pag. 470). Vanwege het zich daarna snel 
verslechterendee Nederlandse onderwijs als gevolg van de Japanse bezetting en de onafhankelijkheidsstrijd zal 
genoemdd percentage eerder gedaald dan gestegen zijn (zie ook Groeneboer 1993, pag. 455). 
""  Dolk 1993, pag. 171, zie ook Termorshuizen 2002, pag. 156. Veel betekenend is dat Sjahrir voorstander is van 
invoeringg van de Nederlandse laai. dat op de inmiddels opgerichte scholen in Republikeins gebied is afgeschaft 
(Veenkampp 1995. pag. 25) 
55 Hij scheidt zich zelfs af van de in zijn ogen te radicale Partai Socialis en richt een eigen partij de Partai Socialis 
Indonesiaa op. 
"Dolkk 1993, pag. 174 

Veenkampp 1995. pag. 91 
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hett blad nauwelijks van de grond is gekomen. Ook na de onafhankelijkheid, in de 
periodel950-1954,, gebeurt dat niet.1 

Dee moeizame verhouding tussen Indonesische en Nederlandse schrijvers komt ook ter 
sprakee in een brief van Beb aan Elisabeth de Roos. Hierin vertelt ze, naar aanleiding van een 
doorr Sjahrir in Het parool gehouden pleidooi voor een blijvende culturele samenwerking 
tussenn de Republiek en Nederland, samen met Rob Nieuwenhuys Indonesische schrijvers te 
hebbenn benaderd om gezamenlijk een "commiteetje" te vormen." Beb ontmoet echter alleen 
maarr reserve.3 

Wellichtt vanwege haar eerder vermelde reizen en het hiermee verbonden 
journalistiekee werk is Bebs bijdrage aan Oriëntatie aanvankelijk beperkt. Na haar verslag van 
dee ontmoeting met Marie van Zeggelen volgen in 1948 en 1949 ook in dit blad boekrecensies, 
éénn over het Verzameld werk van Slauerhoff en één over twee boeken van Jo Boer. Nadien 
zall  haar betrokkenheid bij het blad intensiever worden. 

Hett drukke bestaan van Beb heeft nog een andere dimensie: haar intensieve sociale 
leven.. In de eerdergenoemde brief aan Elisabeth de Roos schrijft ze dat iedere 
woensdagmiddagg Indonesische en Nederlandse schrijvers in haar huis bij elkaar komen." De 
bijeenkomstenn zijn bedoeld om beide partijen met elkaar 'on speaking terms' te houden. Dit 
looptt niet altijd even gladjes. Als Dirk de Vries met zijn hoge functie bij het gouvernement 
aanwezigg is, wordt door de Indonesische aanwezigen alleen over koetjes en kalfjes gepraat. 
Eenn echt goed contact is pas mogelijk als hij vertrokken is. Met trots vermeldt Beb dat zij, 
Beerling,, Resink en een andere medewerker van Kritiek en opbouw, Prof. F. Vreede, nog 
graagg door Indonesiërs op cocktailparty's worden ontvangen. Indonesiërs die door Beb 
hogelijkk worden gewaardeerd zijn Akky Djoehana, Noegrono, Ida Nasoetion en Joke 
Moeljono,, allen dichter-schrijvers verbonden met Sjahrirs partijbladen. In Bebs ogen is Ida 
Nasoetionn de begaafdste van de drie. 2e is "een echte Bohémien-figuur, scherp als een 
vlijm". 66 Met Akky Djoehana, Joke Moeljono en de kinderen van laatstgenoemde krijgt Beb 
eenn levenslange band. 

Eenn goede vriendin van Beb, Lies Walraven, een dochter van de schrijver-journalist 
Willemm Walraven, vertelt dat in de naoorlogse jaren haar huis een ontmoetingsplaats is van 
bekenden,, waaronder veel journalisten, schrijvers en intellectuelen. Voor de 
onafhankelijkheidd frequenteren onder meer Nieuwenhuys, Van Tijn, Resink, en de nog niet 
eerderr genoemde belastinginspecteur Wim Hakkert, ook een medewerker van Kritiek en 
opbouw,opbouw, huize De Willigen. Ook de latere dichter Jan Eykelboom, dan dienend in het 
Nederlandsee leger, behoort tot de bezoekers. Walravens dochter herinnert zich een 
aangeslagenn Eykelboom nadat hij is teruggekeerd uit een gebied waar gevochten is. Na de 
onafhankelijkheidd komen ook veel Indonesische bekenden. Beb voelt zich in haar element 
tijdenss de bezoeken en speelt graag de rol van gastvrouw. De spreekwoordelijke Indische 
gastvrijheidd is op haar van toepassing. Maar vooral belangrijk is dat gediscussieerd wordt 
overr politiek-maatschappelijke kwesties. 

Liess Walraven zelf brengt tijdens haar verpleegsteropleiding bijna al haar vrije tijd 
doorr bij Beb en Femand, bij wie ze altijd welkom is. Ze gaat ook een keer logeren in het 

11 Cathelijne Veenkamp 'Oriëntatie of desoriëntatie: Over het cultureel-]iteraire tijdschrift Oriëntatie" Indische 
letterenletteren 12(1997)pag. 13-25. 
22 Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Batavia 25-2-1948) 
?? Idem 
44 Achtereenvolgens Beb Vuijk, 'Jan Slauerhoff: Verdoemd poëet en banneling' Oriëntatie (10, 1948), pag, 20-27 
enn Beb Vuijk 'Jo Boer: De erfgenaam en de melancholie der jaren' Oriëntatie (18, 1949). pag. 50-51 
55 Brief Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Batavia 25-2-1948) 
hh Idem. Later in 1948 verdwijnt Ida Nasoetion spoorloos tijdens een autorit van Djakarta naar Bogor. Het is 
vrijwell  zeker dal ze om het leven is gebracht door een gewapende bende. 
77 Notitie L. Walraven 'Wat ik me van Beb Vuyk herinner' (Noordwijk 29-11-2001) 
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buitenhuisjee in Pasar Minggu, dat Beb en Fernand in 1952 hebben gekocht en waar ze vrijwel 
elkk weekend zijn te vinden.1 Twee van haar broers die naar Djakarta zijn gekomen en 
vanwegee de naoorlogse situatie moeilijk onderdak kunnen vinden, krijgen tegen een prix 
d'amiss een kamer bij Beb." Eén van deze broers wordt ook met een andere kant van Beb 
geconfronteerd.. Na een ruzie tussen Beb en Fernand, waarin Beb haar zin niet krijgt, hoort hij 
Bebb nog urenlang hysterisch huilen.3 

Naastt haar drukke sociale leven vindt Beb nog tijd voor een andere, eenmalige 
activiteit:: ze schrijft het jeugdboek De kinderen van Boeton Leon. 

Dee kinderen van Boeton Leon4 

Ditt boek, geïllustreerd door de Indonesische schilder en tekenaar B. Abdullah, verschijnt eind 
19488 bij de uitgeverij De Boer in Amsterdam. Het boek heeft als opdracht: "Voor mijn 
jongenss Hans Christiaan en Ru de Willigen op school in Holland", Haar zoons vertoeven 
tijdenss het schrijven noch bij het verschijnen van het boek in Holland. Pas veel later zouden 
zee voor hun studie naar Nederland vertrekken. Wat kan de reden voor deze merkwaardige 
onjuistheidd zijn? Wil Beb met de opdacht aangeven dat haar zoons de in Indonesië zo hoog 
gewaardeerdee opleidingen in het moederland volgen, zich daarmee het nodige aanzien 
verschaffend?? Of bestonden er plannen voor een vertrek van haar zoons naar Nederland, die te 
elfderr ure tijdens de drukgang van het boek zijn afgeblazen? 

Err is nog iets bijzonders met het boek. Het boek is een geromantiseerde biografie van 
Femandss jeugd op Boeroe. De door Beb vertelde belevenissen en avonturen van de 
hoofdfiguur,, de ongeveer vijftienjarige jongen Boy, op een eiland in de Molukken moeten 
grotendeelss afkomstig zijn geweest van Fernand. Het zal niet ver bezijden de waarheid zijn als 
Bebb Femands ghostwriter is geweest. Beb heeft er geen dankwoordje voor over in het boek. 
Hechtt Beb niet aan wat in zo'n situatie als comme il faut wordt beschouwd? Of is voor Beb 
hett boek een niemendalletje, louter geschreven als broodwinning, dat verder niet 
vermeldenswaardd is? Slechts éénmaal is ze publiekelijk teruggekomen op het boek. In haar 
gesprokenn autobiografie merkt ze op dat in het boek de jeugdjaren van haar zoontjes worden 
beschreven,, waaraan ze en passant toevoegt: "Ook de jeugdherinneringen van mijn man 
hebbenn daarvoor als materiaal gediend".5 De betrouwbaarheid van de uitlating is bijzonder 
onwaarschijnlijkk vanwege het grote leeftijdsverschil tussen de hoofdfiguur van het boek 
(ongeveerr vijftien jaar) en de leeftijd van haar kinderen op Boeroe (zeven jaar bij hun vertrek 
vann het eiland). Ook in familiekring rept ze nooit met een woord over het boek.6 

Schaamtee zou volkomen misplaatst zijn geweest, want het is een leuk kinderboek, ook 
inn de ogen van de recensenten. De bij zijn zuster wonende Boy zit op de HBS in Batavia. Uit 
zorgg om zijn zwaar zieke vader, de kopraplanter Van Merle, gaat hij, tegen de zin van zijn 
zusterr en vooral van zijn broer, terug naar Ceram in de Molukken. Broer en zuster willen dat 

11 Brief Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Djakarta 14-4-1953). In deze brief deelt Beb Van Oorschot mee dat ze 
sindss een halfjaar het buitenhuisje bezit. Voordat het huisje het bezit van Beb en Fernand wordt, brengen ze er 
ookk al weekenden door (Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 5-3-2003)). 
:: Notitie L. Walraven 'Wat ik me van Beb Vuyk herinner' (Noordwijk 29-11-2001) 

Gesprekk auteur met L. Walraven (Noordwijk 27-10-2001), Lies maakt tijdens één van haar bezoeken kennis 
mett Bebs impulsieve karakter. Beb deelt haar plotseling een klap uit als ze probeert het petroleumstel te 
repareren,, waaraan ook door anderen ook al met vereende krachten is gewerkt. We! maakt Beb direct daama 
haarr excuses. 

Boetonn Leon is de (vermoedelijke) oude naam van de kajoe-poetihconcessie van de De Willigens. In de ON 
bevindtt zich een kaart van Boeroe uit 1921, welke kaan wordt aangeduid als "kaart behorende bij 
erfpachtaanvraag".. Op deze kaart wordt het gebied dat later Baloeboi wordt genoemd als Boeton Leon vermeld. 
Dee erfpachtaanvraag zelf is. zoals eerder is vermeld, niet meer aanwezig. 

Bebb Vuijk 'Boekenwijsheid: Gesproken autobiografie doorBep Vuyk' VARA 25-10-1958 
bb Gesprek auteur H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 27-2-2002) 



188 8 

hijj  zijn schoolopleiding afmaakt, maar in Boy's ogen is zijn hulp op de onderneming 
onmisbaar.. Hij ontpopt zich als een behulpzame kracht die zijn vader het nodige werk uit 
handenn neemt. In het gezin is hij de verstandigste van de kinderen. Hij gaat ook op eigen 
initiatieff  een handeltje opzetten in op Java gekochte matjes, die hij ruilt voor sago, om dat 
laatstee product weer door te verkopen aan de militaire gezaghebber als voer voor de paarden 
vann het detachement. Zo brengt Boy verlichting in de financiële situatie van zijn vader. 
Binnenn dit hoofdthema beleeft Boy allerlei avonturen; kamperen op de onderneming, de 
bedreigingg door en de jacht op pythons, krokodillen en verwilderde karbouwen, het maken 
vann een prauwtocht. Na het herstel van zijn vader kan Boy bij gebrek aan voldoende 
financiëlefinanciële middelen niet terug naar Java om daar zijn school te vervolgen. Hij gaat naar de 
MULOO op Ambon. Daarna "kun je naar de landbouwschool of dokter worden zoals Freek 
[Boy'ss oudere broer]", zegt de vader.1 Boy heeft zelf ook geen animo om terug te gaan: hij 
will  in de buurt blijven om zo nodig weer bij te springen op de onderneming. 

Veell  uit het boek doet herinneren aan eerdere boeken en verhalen van Beb, in het 
bijzonderr Het laatste huis van de wereld en 'Brieven van de huisvrouw op een buitenpost'. Zo 
wordenn de reis van Java via Makassar naar de Molukken en het sociale leven op de boot weer 
beschreven.. De beschrijving is eenvoudiger, minder literair maar wel veel uitgebreider. De 
lezerr krijgt daardoor meer informatie over de kleurrijke reis. Hetzelfde geldt voor het door 
Bebb ook enkele malen eerder beschreven kerstfeest. In de beschrijving van het huis en het 
levenn van de Van Merle's herkennen we dat van de De Willigens in Namlea. Zo ook doet de 
typeringg van het huis op de klapperonderneming Boeton Leon sterk denken aan de door 
Fernandd gebouwde pondok op Batoeboi. Ook de prauwtocht en de jacht op pythons en 
krokodillenn zal de lezer van Bebs eerdere publicaties bekend voorkomen. Zelfs de namen van 
bediendess van Boy's ouders, zoals Filippinus en oom Endeh, vinden we terug als namen van 
hett personeel van de De Willigens in Het laatste huis van de wereld. Ook Kadir, de eigenaar 
vann een grote Molukse prauw, verschijnt weer ten tonele in De kinderen van Boeton Leon. De 
prauww moet hij vanwege een opgelopen schade verpanden aan - uiteraard - een Chinees. Boy 
kooptt zijn schuld af en zet met Kadir zijn handeltje in sago op. 

Inn het boek komen ook nog Bebs eigen jeugd en recente ervaringen van de De 
Willigenss terug. De vader vertelt als kerstverhaal de barre tocht van Scott naar de Zuidpool, 
eenn tocht die Beb in haar jeugd sterk geïmponeerd heeft. De slotzin van het betreffende 
hoofdstukk luidt vervolgens: 'Tien jaar later [. .. ] hebben Boy en Onno [Boy' s jongere 
broer]]  als Japanse krijgsgevangenen in Siam, op een onmenselijk zware tocht door het 
oerwoudd aan deze Kerstvertelling gedacht"." 

Zoalss gezegd wordt Bebs primeur in het genre jeugdboek goed ontvangen. Bebs 
lijfbladd Vrij  Nederland is bijna vanzelfsprekend zeer lovend. De onbekende recensente van dit 
bladd vergeet haar hele omgeving als ze het boek leest en krijgt heimwee naar de Molukken. 
Dee aan Beb in politiek opzicht verwante historica en schrijfster Annie Romein-Verschoor heft 
inn haar recensie een lofzang aan, zonder één kritische noot.4 Wat haar bijzonder aanspreekt is 
datt in het boek geen kunstmatige scheiding tussen kind en maatschappij wordt opgeroepen. In 
dee ogen van deze recensente is in de westerse wereld in toenemende mate sprake van een 
eenzijdigee gerichtheid van het kind op het leren. Daardoor komt het niet in contact met de 
alledaagsee wereld waarin zich het leven van volwassenen afspeelt. Het kind, zo stelt Romein-
Verschoor,, weet bijvoorbeeld nauwelijks meer wat de vader doet. In De kinderen van Boeton 
LeonLeon groeien de kinderen op in en met de volwassenen were ld van de vader en leren zo 
geleidelijkk en op natuurlijke wijze de vereiste maatschappelijke vaardigheden. Alles wat deze 

'BebVuijkk 1948. pag. 217 
22 Idem. pag. 137 
?? Door de uitgever samengestelde en aan Beb toegezonden compilatie van recensies, ON {doos 2464) 
44 A. Romein-Verschoor '"De kinderen van Boeton Leon" door Bep Vuyk' Haagsch dagblad 19-2-1949 
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niett door de moderne tijd verwende kinderen doen en overkomt in het gezin en de 
werkgemeenschap,, is even echt en eerlijk in de ogen van Romein-Verschoor. Andere 
recensiess spreken van "uitstekend geslaagd", "mooi, interessant boek", "een boek waaruit 
voorr onze jongens en meisjes heel wat te leren valt".' 

Iss er dan niets aan te merken op het boek? Toch wel. De toon is vooral in het begin 
vann het boek nogal 'volwassen' voor een jeugdboek. De manier waarop bijvoorbeeld Boy 
overr zijn twee jaar jongere broer Onno denkt, is wel erg bemoederend en wijs. Het lijk t wel of 
Bebb moeite heeft om zich in de ervaringswereld van kinderen te verplaatsen. Is dit ook de 
oorzaakk dat Bebs uitstapje naar het kinderboek een eenmalige activiteit is geweest? Is Beb 
dann op een leeftijd dat ze onvoldoende affiniteit meer heeft met de fantasierijke geest van het 
kind?? En heeft ze dit gebrek aan voorstellingsvermogen in De kinderen van Boeton Leon 
kunnenn ondervangen omdat Fernand haar de stof aan de hand deed? Anders gezegd, gaat haar 
eigenn eerder aangehaalde uitspraak dat ze zelf niets kan verzinnen, niet bij uitstek op voor het 
kinderboek? ? 

DeDe Moluken en Boeroe revisited 

Medioo 1949 maakt Beb een bijzondere reis naar Boeroe, Vermoedelijk is het niet de eerste 
keerr dal ze de Molukken bezoekt na de oorlog. Ze doet er tweemaal verslag van. Eén keer in 
hett oktobernummer van Oriëntatie en in twee artikelen \ooi Kritiek en opbouw. Het verslag 
inn eerstgenoemd tijdschrift is volstrekt anders én interessanter dan dat in Kritiek en opbouw. 
Inn Oriëntatie komen niet alleen de nogal avontuurlijke omstandigheden waaronder Beb reist 
naarr voren, maar ook de wijze waarop ze tegen de beleving van avontuur aankijkt. Bebs 
artikell  is een reactie, in de vorm van een ingezonden brief, op een in het oktobernummer 
geschrevenn artikeltje van Tjalie Robinson, getiteld 'Van dichten komt ons cleene bate*. Tjalie 
roeptt daarin de lezer op zich af te wenden van de met steeds meer gemakken voorziene 
modernee samenleving en de ontberingen van een echt avontuurlijk bestaan op een eenzaam 
eilandd op te zoeken. Beb reageert hierop met een zeer ironisch artikel. Ze begint met te stellen 
datt ze recht van spreken heeft, want ze heeft zojuist geprobeerd het burgerlijke bestaan van 
eenn "Bataviase mevrouw met man, kinderen en een half huis met inhoud" te ontvluchten.3 Ze 
beschrijftt vervolgens hoe ze, vergezeld door de bediende Herman, met vijf koeien en een stier 
eenn overtocht naar Boeroe maakt. In Ambon wordt het meegenomen vee met de nodige 
problemenn overgeladen op de boot naar Boeroe. De nachtelijke oversteek naar dit eiland op 
eenn kleine kuststomer zonder hutaccommodatie, vindt plaats in storm en regen, terwijl Beb 
zichh met haar levende have op hel bovendek bevindt. Op Boeroe zijn de ontberingen nog niet 
voorbij.. Tijdens een jacht, door Beb waarschijnlijk vermeld omdat dit Tjalies grootste 
liefhebberijj  is, zakken de deelnemers wisselend tot hun knieën of heupen in de modder van 
eenn kali. En passant verneemt de lezer ook nog dat van 'het laatste huis van de wereld' weinig 
resteert.. Door een bombardement is van het huis van de De Willigens weinig meer over dan 
eenn ruïne. Bebs grootste zorg is het weer op te bouwen. 

Doorr de uitgever samengestelde en aan Beb toegezonden compilatie van recensies, ON (doos 2464) 
22 Er bestaan een tweetal, overigens zeker geen uitsluitsel gevende, aanwijzingen voor een eerder bezoek van 
Bebb aan de Molukken. Eind 1947/begin 1948 heeft ze een dispuut met Johan Fabricius over zijn boek Hoe ik 
IndiëIndië terug vond (zie hoofdstuk 'Bersiap'). In de, ook in Vrij  Nederland gepubliceerde. Brief Beb Vuijk aan J. 
Fabriciuss (Batavia 13-12-1947) suggereert ze een goede kennis van de situatie in de Molukken van na de 
Tweedee Wereldoorlog te hebben. Beb kan die kennis ook van derden of door Femands verblijf op Boeroe eind 
19466 hebben gekregen, maar die indruk wekt ze niei door de wijze waarop ze haar kennis etaleert. Voorts merkt 
zee in een interview uit 1981 op dat ze in 1948 "weer eens naar Boeroe ging'. (Interview Beb Vuijk door Hans 
Stemsdorfff  De geldertander 22-8-1981). 

 Beb Vuijk 'Waarde Tjalie Robinson1 Oriëntatie (27. 1949). pag. 62-64 
JJ Van deze tocht bestaat ook een ongedateerd summiere dagboekaantekening. 
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Bebb verkondigt vervolgens haar boodschap aan Tjalie Robinson: een avontuurlijk leven in 
afgelegenn streken brengt niet alleen ontberingen met zich mee waartegen slechts heel 
weinigenn bestand zijn, maar is bovendien geestdodend en eentonig. Ze verwijst in dat verband 
naarr de hoofdpersonen in Slauerhoffs boeken en de figuur Almayer in Conrads Almayers 
folly.folly. Ergo, "het avontuurschap in ongewone streken is alleen maar romantisch voor de 
dromerss in de grote stad".1 Als voorbeeld van het laatste noemt ze wederom een bekende 
naam.. De bij uitstek romantische schrijver Aart van der Leeuw woont in een kleine Hollandse 
stadd waar hij zijn fantasierijke geest over verre oorden de vrije loop laat. 

Dee met Bebs werk bekende lezer zal met enige verrassing kennis hebben genomen van 
haarr beleving van, respectievelijk opvatting over avontuur. In haar vooroorlogse boeken en 
verhalenn spreekt immers een heel andere persoon, een vrouw die het avontuur pur sang 
nastreeftt en wil. En ook op oudere leeftijd suggereert ze dat in interviews nog menigmaal. In 
19855 herhaalt ze haar uitspraak uit Het laatste huis van de wereld dat er een scheidslijn 
bestaatt tussen avonturiers en burgers. En dat ze blij is met een vergelijking van haar werk met 
datt van Joseph Conrad, omdat het is geschreven vanuit het avontuur als levensvervulling.2 Ze 
beschouwtt zichzelf als een van de heel weinige vertegenwoordigers van het avonturengenre in 
dee Nederlandse literatuur. Het schrijvende deel van de Nederlandse natie "kent bijna geen 
avonturiers.. Wel bohémiens en flierefluiters".3 Vijfjaar later merkt ze op een avonturierster te 
zijn,, om te vervolgen met: "All e grote ontdekkingsreizigers en wetenschappers zijn 
avonturiers.. Zij helpen de wereld vooruit".4 In Oriëntatie lijk t echter de burgerlijke aap uit de 
avontuurlijkee mouw te komen. Voor Beb lijk t het avontuur een uitstapje uit het dagelijkse 
comfort.. Ongemak en ontberingen worden verdragen met de altijd aanwezige geruststellende 
gedachtee dat daarna een lekker bed wacht. Voor de lezer moeten Bebs uitspraken in 
OriëntatieOriëntatie een openbaring zijn geweest. Voor degene die op de hoogte is van haar positie en 
leefomstandighedenn op Boeroe niet. Beb koketteert met het avontuur, speelt met passie de rol 
vann avonturierster. 

Inn haar reisverslag over haar bezoek aan de Molukken in Kritiek en opbouw doet Beb 
geenn ontboezemingen over de omstandigheden waaronder ze de reis maakt.5 Passend binnen 
hett karakter van dit tijdschrift staat daarin de historische en actuele analyse van de situatie op 
Ambonn en Boeroe centraal. Ze begint met het eiland Ambon. Het islamitische deel van de 
bevolkingg neemt daar hel werk voor zijn rekening. De christelijke Molukkers laten zich 
onderhoudenn met postwissels van hun elders in de archipel wonende familieleden, door Beb 
verwoordtt met: "De energieken uitgezwermd, de tragen bleven, de ouderen terug gekeerd, dat 
maaktt deze samenleving zo onbeweeglijk'1.6 Deze weinig energieke opstelling heeft tot 
gevolgg dat de wederopbouw van door het Amerikaanse bombardementen verwoeste Ambon 
traagg verloopt. Ze constateert vervolgens dat de Ambonnezen weinig op hebben met het 
onafhankelijkheidsstrevenn van de Javanen. Dit is ten dele een gevolg van een 
"eilandmentaliteit":: in de ogen van de Molukkers is hun eiland het middelpunt van het 
wereldgebeuren,, voor een ander deel kan het worden verklaard door een niet zo aantrekkelijk 
toekomstperspectief:: geen "postwisselleven" meer, maar hard werken aan een nieuwe 
samenleving.. Beb ziet nog wel een lichtpuntje. Door de nationalistische beweging hebben het 

11 Beb Vuijk 'Waarde Tjalie Robinson*  Oriëntatie (27, 1949), pag. 62-64 
~~ Interview Beb Vuijk door Kees de Bakker Boekblad 2-5-1985 
55 Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985) pag. 2-13 
44 Interview Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990 
""  Het betreft twee artikelen, 'Reisbrieven uit de Molukken' en 'Reis door de Molukken*, respectievelijk in 
KritiekKritiek en opbouw 15-10-1949 en 15-12-1949. Later worden deze artikelen in grotendeels ongewijzigde vorm 
gepubliceerdd in De groene Amsterdammer als 'Ambon, een klein eiland*  en 'Zo is het ieven op het 
Molukkeneilandd Boeroe', respectievelijk op 4-2-1950 en 18-2-1950 
**  Beb Vuijk 'Reisbrieven uit de Molukken' Kritiek en opbouw 15-10-1949 
nn Idem 



191 1 

islamitischee en christelijke volksdeel veel meer dan vroeger contact met elkaar en is de kloof 
tussenn beide groepen minder groot geworden. Toch is naar Bebs oordeel, zo blijkt uit haar 
slotopmerking,, meer dat bindt dan scheidt: "Al te velen op Ambon voelen zich in de 
allereerstee plaats Ambonnees en ziet niet veel verder dan de branding van hun eiland".1 

Vann Boeroe schetst ze de in alle opzichten armzalige ontwikkeling van het eiland. 
Ergerr dan dat is evenwel het totale gebrek aan cultuur, vooral bij de kustbevolking: "Zij zijn 
niett in staat een enkel ding te vervaardigen"." Na een schets van de inmiddels bekende 
historischee ontwikkeling van de kajoe-poetihcultuur gaat ze in op de schuldpositie van de 
bevolkingg bij Chinese en Arabische handelaren, Deze leidt tot weinig animo om de handen uit 
dee mouwen te steken, omdat de opbrengsten van arbeid weer moeten worden afgedragen aan 
dee handelaren. Om die reden zijn vooral Boetonezen geworven om in de kajoe-poetih te 
werken.. Analoog aan haar artikel van ruim tien jaar daarvoor in het Haarlems dagblad geeft 
zee een berekening van de koopkracht van een stoker. Ze eindigt haar artikel met: 

Boeroee zal zich slechts ontwikkelen als de bevolking aan het werk gaat, maar 
zee is geestelijk noch lichamelijk in staat om te werken, tenzij de vicieuze cirkel 
wordtt doorbroken. De immorele contracten gecanceld, de arbeidsverhoudingen 
gecontroleerd,, de malaria intensief bestreden, het onderwijs uitgebreid en 
voorlichtingg verschaft op het gebied van volksopvoeding en economie door 
propagandistenn die aangestoken zijn door het enthousiasme van de nieuwe 
tijd.3 3 

Hett is voor het eerst dat Beb zich uitspreekt voor actieve en structurele maatregelen ter 
verbeteringg van de situatie op Boeroe. De door haar voorgestelde maatregelen zijn zeker niet 
vann realiteitszin gespeend, maar een visionaire blik ontbreekt. Uit de pen van elke zichzelf 
respecterendee bezoeker met een beetje oog voor sociale verhoudingen zouden adviezen met 
eenn dergelijke strekking vloeien. Ook het door Beb verfoeide Binnenlands Bestuur heeft 
voorstellenn van dien aard in de vooroorlogse jaren gedaan.4 Waar Beb aan voorbij gaat, is de, 
doorr de koloniale overheersing gecreëerde, structurele afhankelijkheidsrelatie tussen 
eilandbewonerss en vreemde handelaren en plantagehouders. Elke aanzet tot verandering zal 
moetenn beginnen met een fundamentele aanpak van dit probleem, zoals een herschikking van 
grondd en machtsposities, opvattingen die binnen socialistische kringen in die jaren zeker niet 
ongewoonn zijn. Formele afschaffing van immorele contracten tussen handelaren en 
eilandbewoners,, zelfs in combinatie met de andere genoemde maatregelen, zal op zich geen 
soelaass bieden. Beb onderkent dit onvoldoende, niet helemaal onbegrijpelijk, want door haar 
eigenn positie op het eiland wordt haar blik gekleurd. 

Dee vraag resteert waarom Bebs verblijf op Boeroe zich tot twee maanden heeft 
beperkt.. Iemand die met een halve veestapel een lang niet makkelijke reis maakt, moet toch 
hett voornemen hebben gehad zich voor een langere periode te vestigen op het eiland. In die 
tijd,, en ook later niet, heeft Beb ooit gerept over een bij Femand en haar bestaand voornemen 
eenn nieuwe start te maken op het eiland. Toch moet hiervan sprake zijn geweest. Ook haar 
zoonn Hans maakt melding van dit voornemen, maar "ze moesten haar niet meer".5 Dat laatste 
geldtt zeker haar radicale politieke opstelling, die eerder tot een terughoudende ontvangst van 
Fernandd op Boeroe heeft geleid als hij daar namens het gouvernement een onderzoek instelt 

11 Beb Vuijk 'Reisbrieven uit de Molukken' Kritiek en opbouw 15-10*1949 
22 Idem 

Idem m 
44 Zie onder meer 'Memorie van overgave van resideni der Molukken Haga' in Bronnen betreffende de Midden-
MolukkenMolukken 1900-1942 1997. dl 4, pag. 510-543 
?? Gesprek auteur mei H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 8-5-2002) 
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naarr de situatie van de kajoe-poetihcultuur. Vermoedelijk zijn, meer nog dan Bebs 
opvattingenn zelve, de toon waarin de politieke muziek is verpakt en haar rauwe manier van 
optreden,, een beletsel geweest voor een doorstart van de De Willigens op Boeroe. 

Bebb publiceert het artikel over Boeroe in het laatste nummer van Kritiek en opbouw. 
Tenn tijde van de verschijning van dit nummer staat Nederland op het punt Indonesië als 
soevereinee staat te erkennen. Dat gebeurt op 27 december 1949 in een plechtige zitting in het 
Paleiss op de Dam, waarmee de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië een feit is 
geworden.. . 

WargaWarga Negara 

Tengevolgee van de soevereiniteitsoverdracht staan de bewoners van Nederlands-Indië met de 
statuss van Europeaan voor een dilemma: blijven zij in het onafhankelijke Indonesië of 
vertrekkenn zij naar het moederland?1 In het bijzonder voor de Indo-europeanen, het overgrote 
deell  van het Europese bevolkingsdeel, zal de afweging twijfel én vertwijfeling met zich mee 
hebbenn gebracht. Zij zijn geboren en getogen in de kolonie en velen hebben het moederland 
nogg nooit gezien, kennen het alleen van horen zeggen. Toch lijk t voor het merendeel van hen 
eenn keuze voor Nederland bijna onvermijdelijk te zijn geweest. Eeuwenlang zijn de Indo-
europeanenn verbonden geweest met het koloniale stelsel en hebben zich daardoor een relatief 
bevoorrechtee plaats in de samenleving verworven. In de voorafgaande naoorlogse 
revolutionairee jaren hebben zij zich loyaal aan het Nederlandse gezag betoond en daarmee 
wantrouwenn of woede gewekt bij de Indonesiërs. Mede vanwege de getalsmatig geringe 
omvangg van het Indo-europese bevolkingsdeel zal bij velen de verwachting hebben bestaan 
datt hun maatschappelijke positie alleen maar kan verslechteren in het soevereine Indonesië. 

Err is slechts een zeer kleine minderheid, die een actieve aansluiting bij de 
Indonesischee republiek bepleit." Aanvankelijk speelt het Indo-europese bevolkingsdeel met de 
gedachtee van een eigen thuisland in Nieuw-Guinea. Om praktische en politieke redenen wordt 
ditt idee evenwel verlaten, vooral omdat Nederland niet wil meewerken.3 Van het moederland, 
zoo blijkt spoedig, behoeven de Indo-europeanen weinig te verwachten. Nederland verkeert 
nogg volop in de fase van wederopbouw na de oorlog. Elke vreemde mond meer in het 
moederlandd is er bij wijze van spreken ééntje teveel. De steun die de Indo-europese 
bevolkingsgroepp altijd voor het Nederlandse gezag heeft betekend, is blijkbaar gauw vergeten. 

Mett de nodige moeite wordt de toekomstige status van Indo-europeanen op de agenda 
geplaatstt van de Ronde Tafel Conferentie, het gremium waarin de onderhandelingen over de 
Indonesischee soevereiniteit worden gevoerd. Evenals de Chinese en Arabische 
minderheidsgroep,, zijn de Indo-europeanen niet als officiële delegatie op de conferentie 
vertegenwoordigd,, maar als toehoorder aanwezig.4 Zelfs in die rol worden ze naar de marge 

11 Gedurende de jaren 1945-1949 is al een deel van de Europese kolonie, voornamelijk Nederlanders, naar het 
moederlandd gerepatrieerd vanwege de ervaringen gedurende de oorlogsjaren en de daarna ontstane 
onafhankelijkheidsstrijd. . 
22 Deze minderheid organiseert zich in de periode 1946-1950 in verschillende partijen, zoals 'Indonesia 
Merdeka1',, de Indisch-Nederlandse Partij en de Indo-Nationale Partij. Een aantal prominente intellectuele Indo-
europesee intellectuelen sluit zich aan bij de Progressieve Concentratie, een algemene pro-Republikeinse 
bewegingg onder Europeanen, die etnd ! 947 ontstaat door samenvoeging van drie andere partijen. Ook Beb is 
hierr lid van, samen met bijvoorbeeld de eerder genoemde Beerling, Resink en Van Tijn. Een belangrijke 
'ideoloog11 van de pTo-Indonesische factie onder de Indo-europeanen, Agus Daruch, noemt deze progressieve 
concentratiee een 'debating club' die weinig concreets doet voor behartiging van de Indo-europese belangen in 
hett kader van een aansluiting bij de Indonesische republiek (zie Schumacher 1995 pag. 210-217) 

 Cieintuer 1971, pag. 34-39 
44 Vanwege dit feil bedanken de Chinese en Arabische minderheid voor verdere deelname aan de conferentie. 
Overigenss speelt daarbij ook de angst dat de Republikeinse delegatie hen een status als officiële delegatie 
kwalijkk zal nemen en dientengevolge repercussies van die kant te vrezen zijn (Drooglever 1995, pag. 225) 
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vann de conferentie gedrukt.1 Het Indonesisch standpunt tijdens de onderhandelingen is 
duidelijk:: de Indo-europese bevolkingsgroep moet zo gauw mogelijk opgaan in de 
Indonesischee samenleving." Uiteindelijk wordt afgesproken dat de Indo-europeanen twee jaar 
dee tijd krijgen om te kunnen beslissen over een Nederlands of Indonesisch staatsburgerschap. 

Spoedigg na de soevereiniteitsoverdracht krijgen de Indo-europeanen een aanwijzing 
overr hun mogelijke toekomst. In weerwil van de gemaakte afspraken tussen Indonesië en 
Nederlandd worden Indo-europese en Nederlandse ambtenaren in de lagere en middenrangen 
opp non actief geplaatst.3 Pogingen om elders werk te vinden worden getraineerd. Tegelijk 
voertt de Nederlandse regering, vooral in het begin, een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van 
eenn mogelijke keuze van Indo-europeanen voor het Nederlandse staatsburgerschap. De 
legertop,, de leiding van hel bedrijfsleven en de kerken oefenen eveneens druk uit om te 
blijven.44 Zelfs Nederlandse ambtenaren en militairen worden bewogen hun heil in het nieuwe 
Indonesiëë te zoeken/ Nederland wil tot eind 1951 ook geen zorgverplichting op zich nemen 
voorr de Indo-europeanen, die door de ontstane situatie in sociale nood zijn gekomen.6 De 
Commissiee Wemer die de regering over de toelating van Indo-europeanen adviseert, stelt een 
terughoudendd opnamebeleid voor omdat gevreesd wordt voor assimilatieproblemen.7 Bij het 
verstrijkenn van de optietermijn op 27 december 1951 blijkt dat een kleine veertienduizend 
huishoudenss (gezinshoofden of ongehuwd volwassenen) voor het Indonesisch 
staatsburgerschapp hebben gekozen, met kinderen erbij totaal ongeveer eenendertigduizend 
personen.. Ruim honderdduizend Indo-europeanen willen Nederlander blijven. Bijna de helft 
vann degenen die voor Indonesië opteren, besluit hiertoe pas op het laatste moment, mede door 
toedoenn van 'dreigende' uitspraken op 7 december 1942 van de toenmalige Hoge 
Commissariss van Nederland in Indonesië.8 

Voorr de De Willigens is de keuze niet moeilijk. Of liever gezegd, voor Beb is de 
keuzee niet moeilijk. Zoals Beb in haar latere leven in besloten kring regelmatig heeft verteld, 
iss Femand altijd een tegenstander van de Indonesische onafhankelijkheid geweest.9 Maar uit 
loyaliteitt jegens zijn vrouw kiest ook hij in 1950 voor het Indonesische staatsburgerschap, 
Bebb en Fernand worden 'warga negara'. Aan de oprechtheid van Bebs keuze behoeft niet te 
wordenn getwijfeld. Dat de keuze voor Indonesië een vanzelfsprekende is, heeft ze in latere 
interviews,, daarbij gemakshalve maar voorbijgaand aan Femands opvatting, meermalen 
geadstrueerdd met de uitspraak: "We waren Hollandse socialisten geweest, wij werden 
Indonesischee socialisten".10 Echter niet louter idealisme lijk t ten grondslag te hebben gelegen 
aann de keuze van de De Willigens. Ook, al of niet secundaire, nooit door Beb uitgesproken 

|| Zie Drooglever 1995. pag. 226-234 
""  Ook de derde partij op de conferentie, de vertegenwoordigers van de federale staten in het nieuwe Indonesië, 
staatt niet bepaald welwillend ten opzichte van de Indo-europese problematiek (Drooglever 1995, pag. 228) 
33 Meier 1995, pag. 240 
44 Cleinruar 1971. pag. 41 -42 
?? Drooglever 1995, pag. 234. Dit gebeurt ook via bijvoorbeeld de wachtgeldregeling voor ambtenaren. 
**  Meier 1995, pag. 242 
'' Cleintauer 1971. pag. 43 
88 Van Veur 1995, pag. 16. Het zal de groep die kiest voor het Indonesisch staatsburgerschap de daaropvolgende 
jarenn slecht vergaan in Indonesië. Stelselmatig worden Indo-europeanen gepest en gediscrimineerd. Dit vindi 
zijnn oorzaak mede in de voortduring van het politieke conflict tussen Nederland en Indonesië als gevolg van de 
kwestiee Nieuw-Guinea: moet dit deel van het koloniale rijk bij Nederland blijven of aan Indonesië toegevoegd 
worden?? Vele Indo-europeanen vervallen tot pauperdom. Pas wanneer hel politieke conflict tussen Nederland en 
Indonesiëë escaleert, krijgen de 'achtergebleven' Indo-europeanen in verband met hun slechte situatie alsnog de 
mogelijkheidd naar Nederland te gaan. Het aantal van deze zogenaamde spijtoptanten bedraagt ultimo 1963 
zevenduizendd huishoudens, totaal vij fenrwimigduizend personen. Slechts een kleine minderheid Indo-
europeanenn blijf t uiteindetijk in Indonesië. 
99 Gesprek auteur met B. en M. Bal (Loenen a/d Vecht 23-2-2003) 
ww De uitspraak doel ze voor het eerst in haar autobiografische schets 'De vervulling en de terugkeer', 
opgenomenn in de 1962 opnieuw uitgebrachte en uitgebreide verhalenbundel De wilde groene geur (pag. 95) 
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overwegingenn uit eigen belang, hebben een rol gespeeld. Veenstra heeft hierop in een 
radioportrett over Beb Vuijk de vinger gelegd.' Ten tijde van de erkenning van de 
Indonesischee onafhankelijkheid is Femand nog erfpachter van Batoeboi op Boeroe." Bij een 
keuzee voor Nederland verspeelt hij het recht op deze gronden, omdat bij de 
soevereiniteitsoverdrachtt is bepaald dat buitenlanders geen aanspraak hebben op eigendom of 
gebruikk van Indonesische grond. De erfpachtrechten van de De Willigens lopen nog tot in de 
jarenn zeventig. Keuze voor het Nederlandse staatsburgerschap betekent derhalve het opgeven 
vann de gronden op Boeroe. En dat het 'bezit' van hun grond op Boeroe voor de De Willigens 
niett zonder betekenis is, zal nog blijken. 

Bebb is met Resink in de progressieve kring van Nederlanders, ook onder degenen met 
eenn Indo-europese afkomst, één van de heel weinigen die opteert voor het Indonesisch 
staatsburgerschap.. Bebs vrienden, voor het overgrote deel geboren in Nederland, hebben te 
weinigg gevoelsmatige binding met Indonesië. Zonder twijfel heeft ook een rol gespeeld dat in 
hett nieuwe Indonesië het radicale deel van de nationalistische beweging de overhand heeft 
gekregen.. De groep rondom de gematigde Sjahrir speelt geen politieke rol van betekenis 
meer,, waardoor bij velen weinig vertrouwen zal hebben bestaan in de mogelijkheden een 
volwaardigee plaats in het nieuwe Indonesië te behouden ofte verwerven. Sjahrirs politieke 
neergangg is voor Beb en Femand geen beletsel lid te worden van zijn Partai Sosialis 
Indonesia. . 

Dee Indonesische soevereiniteit heeft gevolgen voor de tijdschriften, waarin de 
progressievee Nederlanders hun stem laten klinken. Zoals gezegd heft Kritiek en opbouw zich 
onmiddellijkk daarna op. De medewerkers achten het niet meer passend zich als 
"vreemdelingen1'' uit te spreken over de binnenlandse politieke aangelegenheden van 
Indonesië.44 In het kader van een bundeling van nog resterende progressieve krachten treedt 
eenn deel van de redactie van Kritiek en opbouw, waaronder Beb, Beerling, Resink en Van 
Tijn,, toe tot de redactieraad van Oriëntatie. Gelijktijdig hiermee keert het tijdschrift terug naar 
dee oorspronkelijke culturele doelstelling, met als gevolg dat de in de loop der jaren 
verschenenn beschouwende en getuigende artikelen tot het verleden gaan behoren. Blijkbaar 
omm het bestaan van het tijdschrift in het nieuwe Indonesië te legitimeren, stipuleert de redactie 
zichh nooit op "historische rechten" (van Nederlanders) te hebben laten voorstaan en gespeend 
tee zijn geweest van een roeping jegens het Indonesische volk.5 Lezing van de verantwoording 
leidtt tot geen andere conclusie dan dat de redactie de naam van het tijdschrift geen eer aan 
doet:: het verkeert in een, overigens volstrekt begrijpelijke, verwarring door de nieuwe 
constellatiee in Indonesië. De opheffing van dit tijdschrift zal dan ook een kwestie van tijd zijn. 

Bebss bijdrage aan Oriëntatie in het eerste jaar van de Indonesische soevereiniteit is 
weliswaarr beperkt, maar voor de beoordeling van haar schrijverschap wel van grote betekenis. 
Naastt een recensie over een boek met Chinese novellen verschijnt in het tijdschrift een nieuw 
verhaall  van haar hand, 'Verhaal van een toeschouwer', in 1959 opgenomen in de 
verhalenbundell  Gerucht en geweld. 

11 Radio-interview en -portret Beb Vuijk door Margot Hopman "Fxn teven lang' NOS 14-7-1989 
:: Femand blijf t na de oorlog en de Indonesische onafhankelijkheid de jaarlijkse erfpachtsom betalen. 
'' Er zijn geen documenten of andere bronnen, die hei lidmaatschap van de De Willigens van Sjahrirs partij 
bevestigen. . 
'Dolkk 1993, pag. 163 
55 Idem, pag. 164-165 
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EenEen literaire wending: De novelle 'Verhaal van een toeschouwer' 

Mett dit verhaal breekt een nieuwe fase in Bebs schrijverschap aan. In veel interviews heeft ze 
dezee wending toegelicht. Het meest uitgebreid en consistent heeft ze dat echter gedaan in een 
lezingg over haar eigen werk, die het uitgangspunt vormt voor de navolgende beschrijving van 
dee met drie kenmerken te karakteriseren wending.1 De eerste verandering betreft de mate 
waarinn haar eigen levenservaringen centraal staan. Vanaf Duizend eilanden is Bebs werk sterk 
autobiografisch.. De ervaringen van anderen vormen hierbinnen een toegevoegd gegeven. 
Doorr het vertellen van haar eigen (levens)verhaal keert Beb, zoals ze zelf opmerkt, in Het 
laatstelaatste huis van de wereld terug naar de oorsprong van de literatuur. Met 'Het verhaal van een 
toeschouwer'' begint een periode waarin door anderen aan Beb vertelde gebeurtenissen de 
belangrijkstee bouwstenen voor haar verhalen vormen. Bebs eigen ervaringen verdwijnen 
hierbijj  niet, maar nemen geen overheersende plaats meer in. De door anderen aan Beb 
verteldee verhalen zijn allemaal gebaseerd op werkelijk plaatsgevonden gebeurtenissen, die die 
anderenn zelf hebben ervaren of waargenomen. Anders gezegd: Bebs verhalen worden 
compositiess van ervaringen van anderen en haarzelf. 

Inn al deze ervaringen vormt de menselijke wreedheid, waarmee zij is geconfronteerd 
naa de Japanse bezetting, het sleutelgegeven. Weliswaar hebben de door Duitsers en Japanners 
beganee wreedheden in de oorlog ook hun sporen nagelaten - denk aan de beschrijving van 
haarr eigen marteling door de Kempeitai in "All our yesterdays' - , maar de wreedheden 
tijdenss de bersiap en onafhankelijkheidsstrijd zijn voor Beb schokkender geweest: 
"Onmiddellijkk en rechtstreeks waren de naoorlogse wreedheden die in Indonesië door 
Hollanderss en Indonesiërs bedreven, geen vreemden en vijanden, maar door mensen die ik 
goedd kende, min of meer door je eigen verwanten".2 Beb laat in haar verhalen verschillende 
personenn getuigen over deze wreedheid. Zij doet dat onder invloed van Sartre die in zijn 
tijdschriftt Les temps modernes de getuigenis een belangrijke plaats in laat nemen. Niet in haar 
lezing,, maar in een interview geeft Beb aan waarom het getuigen haar zo heeft aangesproken: 
"Hett lijk t mij dat de témoignage-methode de literatuur kan behoeden voor de onwerkelijkheid 
vann de schrijftafelschrijverij, en meer mogelijkheid biedt van variatie dan de kroniek, de brief 
off  dagboek vorm1'.3 

Eenn ander verschil met haar vorige werk is het, aan haar voorbeeld Joseph Conrad 
ontleende,, literaire procédé waarmee ze in een aantal verhalen de eigen ervaringen en die van 
anderenn verwoordt. Beb laat in verhalen een 'narrator1 optreden, die niet primair zijn eigen 
ervaringenn vertelt, maar het doorgeefluik is van het verhaal van een andere persoon. De 
vertellerr doel dat op afstandelijke wijze, bijna 'registrerend'. Met deze compositiemethode 
geeftt Beb in feite uitdrukking aan de inhoud van het verhaal omdat zij immers primair de 
ervaringenn van anderen verwoordt. Dit procédé gebruikt ze, in afwijking van wat ze zelf 
suggereert,, zeker niet consequent in haar tussen 1950 en 1960 gepubliceerde verhalen. In een 
aantall  van deze novellen is de verteller een actief aanwezig personage dat op een bepaald 
terugtreedtt en vervolgens doorgeefluik wordt. 

Inn 'Het verhaal van een toeschouwer', opgedragen aan de door Beb bewonderde Ida 
Nasoetion,, is de hoofdfiguur Hermans. In het begin van het verhaal vertelt de ikfiguur dat ze 
samenn als dwangarbeider hebben gewerkt aan de Birma-spoorlijn. Na een korte beschrijving 
vann het optreden van Hermans in hun gezamenlijke kamplijd wordt ingegaan op zijn 

11 Beb Vuijk 'Lezing over eigen werk1 (Wassenaar april 1974). ON (doos 2464). Belangrijke interviews waarin 
zee haar literaire vernieuwing heeft toegelicht zijn: Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse 
GidsGids 69 (4, 1985). pag. 2-13 en Interview Beb Vuijk door Elma Drayeren Marjo van Soest Sarafaan 1(1. 
1985/1986),, pag. 3-12 
22 Beb Vuijk 'Lezing over eigen werk' (Wassenaar april 1974). ON (doos 2464) 
?? Interview Beb Vuijk door H.G. Surie Vrij  Nederland 17-6-1961 
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voorgeschiedenis.. Hermans is afkomstig uil een rijke Ternataanse Indo-europese familie, die 
eenn plantage in erfpacht heeft op een Moluks eiland. Na een schets van zijn rustige en 
evenwichtigee karakter en zijn leiderscapaciteiten wordt beschreven hoe hij op zijn plantage 
temiddenn van, maar tegelijk boven zijn Papoea-werkvolk staat. Ondanks de primitieve 
omstandighedenn waaronder hij op het eiland leeft, is hij werelds gebleven. Hermans en de 
vertellerr verliezen elkaar na de beëindiging van hun krijgsgevangenschap kortstondig uit het 
oog.. Tot zover is het verhaal van Hermans in belangrijke mate gebaseerd op Fernands leven. 

Naa de oorlog ontmoeten ze elkaar in het ziekenhuis waar ze beiden zwaargewond zijn 
opgenomenn als gevolg van de strijd tussen Indonesiërs en Nederlanders. Het verhaal 
verplaatstt de aandacht tijdelijk naar gebeurtenissen en personen in het ziekenhuis. In het 
bijzonderr staan daarbij de raciale verhoudingen centraal. Scherp wordt de haat van een andere 
opgenomenn Indo-europese patiënt tegen de 'inlander*  neergezet, evenals zijn verzet om zich 
tijdenss een dysenterieaanval onder behandeling van een blanke zuster te stellen. De dokter in 
hett ziekenhuis is iemand die blijvend gebukt gaat onder de hem tijdens de kamptijd 
aangedanee vernedering door een ander gekleurd ras, de Japanners. Beb gebruikt dit 
intermezzoo in het verhaal vermoedelijk om de verscherpte raciale verhoudingen tengevolge 
vann de Japanse tijd en de bersiap te schetsen. 

Inn het vervolg van het verhaal treedt Hermans weer op de voorgrond met zijn verhalen 
overr gebeurtenissen en wreedheden die hij heeft meegemaakt na zijn krijgsgevangenschap. In 
dee gebeurtenissen die Hermans vertelt verwerkt Beb haar eigen ervaringen, alsmede verhalen 
diee ze van Tjalie Robinson en de nationalistische leiders Sjahrir en Hatta heeft gehoord.1 Haar 
eigenn reis naar Bandoeng om Hans uit het Japanse kinderkamp op te halen, komt naar voren 
inn wat Hermans vertelt over de moord op zijn vrouw door 'vrijheidsstrijders1 tijdens een 
treinreis.22 Het verhaal van Hermans over wat hij heeft gehoord van een politieman bij de 
vrijlatingg van Sjahrir en Hatta uit de Politieschool in Soekaboemi, heeft Beb naar eigen 
zeggenn uit de mond van deze politici zelf. Wanneer de politiecommissaris aldaar na de 
capitulatiee aan de Japanse commandant vraagt wat hij met hen moet doen, antwoordt de 
Japanner:: "Ach laat die maar vrij".  De woorden adstrueren wat Beb even daarvoor een oude 
chauffeurr over het lot van het Indonesische volk laat zeggen: de Indonesiërs worden door de 
Hollanderss noch Japanners als volwaardig gezien en gaan als handelswaar over van de ene 
naarr de andere hand. Het laatste verhaal dat Hermans vertelt komt van Tjalie Robinson.3 Het 
gaatt over twee neven van Indo-europese afkomst, waarvan de één vecht aan Nederlandse 
zijdee en de ander aan Republikeinse kant. Wellicht nog belangrijker dan hun politieke verschil 
vann mening is de persoonlijke vete die ze over de demarcalielijn tussen beide partijen 
uitvechten.. Het eindigt in een wrede ophangdood van één van hen. 

Aann het einde van het verhaal bezoekt de ikfiguur Hermans op een rubberonderneming 
waarr hij is aangesteld als opzichter. Ondanks het persoonlijke leed dat hij heeft meegemaakt 
tijdenss de Japanse tijd en de bersiap, kent hij geen haatgevoelens en heeft hij begrip voor de 
Republikeinsee vrijheidsaspiraties. Wanneer de ikfiguur Hermans vraagt waarom hij niet 
terugkeertt naar zijn eiland, wijst deze op enkele klapperbomen, die hun kruin zijn 
kwijtgeraaktt door de explosies van een bombardement. Hermans vertelt dat op zijn eiland 
doorr zware Amerikaanse bombardementen al de klapperbomen zijn onltopt, twintigduizend in 
getal.. Zijn verwoest huis is geen beletsel om terug te keren, wel "die twintigduizend 
klapperstammen,, die versperren mij de weg, ik kan ze zien als ik mijn ogen dicht doe, hier en 

11 Beb Vuijk 'Lezing uit eigen werk'(Wassenaar april 1974). ON (doos 2464). Zie ook Interview Beb Vuijk door 
Willemm M, Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985). pag, 2-13 en Interview Beb Vuijk door Elma Draver en Marjo 
vann Soest Sara/aan 1(1. 1985'1986), pag. 3-12 
""  Zie hoofdstuk 'Bersiap' 

Err is één verschil. Tjalies verhaal heeft betrekking op twee broers, Beb maakt er twee neven van. 
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nuu en soms kan ik er niet van slapen".1 Deze massa onttopte bomen heeft Beb met eigen ogen 
gezienn bij haar terugkeer op Boeroe en bezorgt haar een bijna traumatische ervaring." 

Bebss eerste verhaal met een narrator is van hoog niveau. Het is een ingenieuze 
compositiee van eigen en andermans ervaring, waarin zij feit en maatschappelijke actualiteit op 
eenn prachtige manier boetseert met haar verbeeldingskracht en emotionele betrokkenheid. 
Ondankss de beknoptheid van het verhaal vloeien de verschillende onderdelen zonder enige 
frictiee in elkaar over. Het is wellicht het beste verhaal dat ze in deze periode schrijft. Haar 
volgendee verhalen zijn minder mooi opgebouwd, hoekiger. Het geeft ook aan hoe zij de 
achterliggendee jaren heeft ervaren als zij Hermans laat zeggen: 

Ikk heb beestachtigheden meegemaakt, zowel van Hollanders als van 
Indonesiërs,, mensen die ik ken en aan wie ik verwant ben. Soms heb ik wel 
eenss gedacht dat wreedheid een latente ziekte moet zijn of een dronkenschap, 
diee ontstaat door het geluid van schoten en het zien van bloed.3 

GroteGrote reizen, vele verhalen 

Inn het jaar waarin de vernieuwing van haar schrijverschap plaatsvindt, begint ook een periode 
vann grote reizen in de Indische archipel. Bij de krantenreportages van haar reizen blijf t ze haar 
roll  van Republikeins ambassadrice vervullen. Dit ondanks het feit dat Sjahrir opzij is 
geschoven.. Het meest manifest komt dat tot uitdrukking bij haar reisverslagen over de 
Molukken.. Op deze eilandgroep vindt in 1950 een ingrijpende gebeurtenis plaats, die tot op 
dee huidige dag doorwerkt. Er breekt op het hoofdeiland Ambon een opstand uit. De rebellie 
ontstaatt mede omdat Sukarno al vrij kort na de soevereiniteitsoverdracht, in maart 1950, via 
eenn noodwet probeert een eenheidsstaat te vestigen, het oude ideaal van de nationalistische 
beweging.. Hij voegt deelstaten op Java, Madura en Sumatra toe aan de Republiek. Eén van de 
resterendee deelstaten, waartoe ook de Molukken behoort, de Negara Indonesia Timur met 
Makassarr als hoofdstad, verzet zich tegen Sukarno's druk om zich aan te sluiten bij de 
eenheidsstaat.. Begin april breekt in Makassar een opstand uit, die snel verloopt. Het daar 
ontstokenn revolutionaire vuur slaat evenwel over naar de Zuid-Mol ukken, waar op 25 april 
eenn zelfstandige Republiek der Zuid-Molukken wordt uilgeroepen, de Republik Maluku 
Selatann (RMS), die een klein halfjaar standhoudt.4 

Aanvankelijkk becommentarieert Beb de situatie vanuit Djakarta.5 Beb is niet mals in 
haarr analyse van de achtergronden van de opstand, Na haar inmiddels bekende sociaal-
historischee schets van de Molukken en de "postwisselmentaliteit" van de bewoners,6 

constateertt ze dat een groep van tweehonderd, door de beruchte kapitein Westerling getrainde 
rodee en groene Ambonese baretten de actor actualis achter de opstand zijn.7 Wanneer deze 
militairenn na de soevereiniteitsoverdracht naar de Molukken zijn teruggekeerd, "rammelen" 

11 Beb Vuijk 'Verhaal van een toeschouwer' in Verzameld werk 1981, pag. 378 
22 Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 
'' Beb Vuijk 'Verhaal van een toeschouwer' in Verzameld werk 1981, pag. 372-373 
4Penontonn 1977, pag. 16-18 
""  Dit gebeurt in het artikel 'Ambon en de republiek der Zuid-Molukken' in het weekblad De vlamop 19 augustus 
1950.. Het moet uitgesloten worden geacht dat ze op dat moment de situatie ter plekke in ogenschouw heeft 
genomen,, omdat op dat moment Ambon in handen van de opstandelingen is. 
**  Ze neemt daarbij verschillende passages over uit haar eerder in december 1949 en januari 1950 verschenen 
artikell  over Ambon in Kritiek en opbouw en De groene Amsterdammer. 

Kapiteinn Westerling is de commandant van een bataljon dat ten tijde van de onafhankelijkheidsstrijd Celebes 
mett onorthodoxe, harde middelen heeft gezuiverd van Republikeinse aanhangers. In 1999 is van de hand van 
J.A.. de Moor de dissertatie Weswrlings oorlog: De geschiedenis van de commando's en parachutisten in 
Nederlands-lndiëNederlands-lndië 1945-1950 over Westerlings optreden verschenen. 
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zee de aanhangers van Sukarno's partij Partai Indonesia Merdeka. de politieke groepering met 
dee grootste aanhang, van de straat.' Voorts wakkeren de militairen onder de christelijke 
bevolkingg de angst voor een islamitische overheersing uit Djakarta aan. In Bebs ogen wordt 
doorr hun terreur de Ambonese bevolking in een hachelijke positie gebracht: "Een situatie die 
politiekk nooit iets zou kunnen opleveren, omdat enkele kleine eilanden zonder voldoende 
mankracht,, zonder voldoende intellectuelen, zonder geld en zelfs zonder in staat te zijn om 
voldoendee voedsel te produceren, niet als Staat op zichzelf bestaanbaar konden zijn".' 

Wanneerr de Republiek orde en gezag op de Molukken medio november 1950 heeft 
hersteld,, reist Beb als gast van het Indonesische Rode Kruis naar de Zuid-Molukken. Ze doet 
err in twee artikelen verslag van in De vlam, hetzelfde weekblad als waarin ze een paar 
maandenn eerder de situatie van commentaar heeft voorzien.3 De artikelen zijn stilistisch 
weinigg fraai. Beb probeert zonder veel lijn alle aan de complexe situatie verbonden aspecten 
inn zeer kort bestek aan elkaar te 'knopen'. Het geeft een bevestiging van de al eerder 
gemaaktee constatering dat Bebs kracht niet ligt in het weergeven van 'moeilijke' materie. 
Haarr eerste bijdrage op basis van een beoordeling van de situatie ter plekke wijkt niet zo veel 
aff  van het artikel een paar maanden eerder. Nieuw element in haar artikel is de rol die Beb 
toedichtt aan hoge officieren in het KNIL en bij de marine. Deze hebben achter de schermen 
eenn duistere rol gespeeld door in het geheim de opstandelingen van logistieke en financiële 
steunn te voorzien. Verder heeft volgens Beb een Nederlandse officier aan de op Ambon 
gelegerde,, niet anti-Sukamo gezinde, troepen meegedeeld, dat ze niet opgenomen zullen 
wordenn door het Indonesische leger. Door het vooruitzicht brodeloos te worden, kiezen deze 
militairenn de partij van de teruggekeerde radicale KNIL-soldaten die in opstand zijn gekomen. 
Dee rebellen spelen bewust op de religieuze kaart door de christenen angst in te boezemen voor 
islamitischee overheersing, volstrekt onjuist oordeelt Beb omdat in Soekarno's nationalistische 
ideologiee juist wordt uitgegaan van de gelijkwaardigheid van godsdiensten in de nieuwe 
Republiek.. Ze wijst er in dat verband op dat het Republikeinse Pattimura-bataljon dat op 
Ambonn de opstand bedwingt voor een groot deel uit christelijke soldaten bestaat. 

Vanuitt sociaal-politiek oogpunt is haar tweede artikel interessanter. Voor het eerst in 
haarr publicaties over de Molukken maakt ze melding van de christelijke Ambonese 
'overheersing11 op de Molukken. Vrijwel alle lagere bestuursambtenaren op de eilanden van de 
Zuid-Molukken,, zo stelt Beb, komen van Ambon. Deze intellectuele bovenlaag neemt ten 
opzichtee van de oorspronkelijke bewoners van de eilanden een superieure houding aan. Ze 
koppeltt deze constatering aan het oordeel dat de opstand voornamelijk gedragen wordt door 
dee bewoners van Ambon. Op de andere eilanden staat men gematigd welwillend ten opzichte 
vann de Republiek, waarbij ze het voorbeeld noemt van een Ambonese ambtenaar op een klein 
Molukss eiland, die na het neerslaan van de opstand door het Republikeinse leger tegen de 
bevolkingg in bescherming moet worden genomen.4 

Vermoedelijkk doet Beb ook verslag van haar reis in het Indonesische dagblad 
IndonesiaIndonesia raya. Het is de krant van Mochtar Lubis, een aanhanger van Sjahrir, met wie Beb 
haarr verdere leven een goede band blijf t behouden. Ze krijgt als journaliste van dit dagblad op 

11 Beb Vuijk 'Ambon en de republiek der Zuid-Molukken' De vlam 19-8-1950 
22 Idem 
33 Het betreft de artikelen Beb Vuijk 'De mythe over Ambon' De vlam 9-12-1950 en Beb Vuijk *De Zuid-
Molukken.. een recente geschiedschrijving' De vlam 16-12-1950. In het artikel van 9 december meldt de redactie 
vann het tijdschrift dat ze twee maanden als gasl van hei Rode Kruis op de Molukken heeft verbleven en dat ze 
hieroverr verslag zal doen in een aantal artikelen. 
44 Ook de Indonesische hoogleraar Ernst Utrecht met wie Beb later een hevig dispuut zal hebben over de politieke 
gevangenenn op Buru onder president Suharto (zie hoofdstuk *Uit evenwicht'), merkt op dat de RMS-opstand 
voorall  een Ambonese aangelegenheid is: "Wel moei hieraan worden toegevoegd dat op de eilanden als Buru, 
Aru.. Banda, Kei en Tanimbar de RMS inderdaad weinig sympathie ondervond omdat op deze eilanden reeds 
jarenn de vrees bestond voor 'dominantie van Ambonnezen"' (Utrecht 1971, pag. 27-28). 
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55 oktober 1951, de zesde dag van de Strijdkrachten, een oorkonde uitgereikt van het 
Ministeriee van Defensie vanwege "haar objectieve en constructieve artikelen over de 
activiteitenn van de Strijdkrachten op de Zuid-Molukse eilanden".1 Het is een zeker niet 
alledaagss blijk van waardering van het voor kritiek gevoelige leger. 

Bebss verslag heeft er waarschijnlijk mede toe bijgedragen dat ze wordt uitgenodigd 
voorr de hierna te behandelen grote reis van Sukamo door de Molukkcn vanaf december 1951. 
Daarvoor,, van begin augustus tot en met begin september 1951, reist ze langs de grootste 
rivierr in Indonesië, de Kapuas in het westelijk deel van Kalimantan (het voormalige Borneo). 
Inn afwijking van haar reportages in de naoorlogse jaren 1945-1950 die van beperkte omvang 
zijn,, niet zelden aan te merken als impressies, legt ze haar ervaringen tijdens deze twee reizen 
neerr in reisverslagen in de ware zin des woords. Beide reportages schrijft ze voor Indonesia 
raya,raya, in het Nederlands, waarna een redacteur van de krant ze in het Indonesisch vertaalt. 

ReisReis langs de Kapuas 

Dee reis langs de Kapuas wordt onder de gelijknamige titel als feuilleton in acht afleveringen 
gepubliceerd.""  Beb maakt de reis in gezelschap van twee jongere collega's. De een is een 
voormaligee TNI-officier die journalist is geworden bij het politietijdschrift Bayangoara, de 
anderr is redacteur bij een krant uit Pontianak, een kustplaats in het zuidwesten van 
Kalimantan,, waar de Kapuas in zee uitmondt. Beb laat geen misverstand bestaan over de 
goedee onderlinge verstandhouding tijdens de reis. Lief en leed deelt het drietal: de mannen 
zorgenn ervoor dat ze niet van de gladde aanlegsteigers glijdt, Beb ziet er op toe dat het 
zorgelozee manvolk elke avond het kininepilletje slikt. Nog belangrijker is het intellectuele 
samenspell  tussen de drie. Urenlang discussiëren ze over alle indrukken die ze opdoen. Ook 
intiemeree aangelegenheden, zoals de interesse van Bebs jeugdige begeleiders voor jonge 
meisjes,, worden besproken. Beb vindt het nodig het gewone karakter van de reis te 
benadrukken.. Weliswaar worden ze in de dorpen en steden die ze bezoeken elke keer door de 
plaatselijkee autoriteiten officieel als journalist ontvangen, maar zo voegt Beb eraan toe: "Wij 
reisdenn als gewone mensen. Voor een korte tijd levend in dezelfde omstandigheden als de 
mensenn van de streek werd het ons journalisten mogelijk gemaakt in aanraking te komen met 
dee problemen en moeilijkheden van dit zeer uitgestrekte gebied, beter vollediger en meer van 
binnenn uit dan persconferenties [. . . ] ons ooit zouden hebben kunnen geven".3 

Dee reis begint in Pontaniak. Vandaar gaat het per auto naar het in het binnenland 
gelegenn Sintang. Op advies van de aanwezige autoriteiten wordt de reis vandaar vervolgd op 
eenn boot van het Boswezen, met als eindbestemming Putusibau. De in weinig comfortabele 
omstandighedenn gemaakte boottocht duurt vijf dagen. Onderweg maakt het drietal uitstapjes 
naarr de verschillende in dit gebied wonende Dajak-stammen, bij wie ze verblijven in op hoge 
palenn slaande, soms tweehonderd meter lange, woningen (een zogenaamd ionghouse'), 
waarinn zo'n twintig a dertig families wonen.4 Ze nemen deel aan verschillende festiviteiten 
zoalss een rooms-katholieke bruiloft en een driedaags heidens offerfeest, en worden 
geconfronteerdd met de dagelijkse, niet veel van elders verschillende, zorgen van de Dajaks, 
Dee terugreis van Putissabau naar Pontianak gaat in afwijking van de heenreis geheel per boot, 
eenn tocht van 854 kilometer die een week duurt. Ondanks het feit dat de tocht nu wordt 

'' Tanda Penghargaan Kememerian Pertahanan 5-10-1951. ON (doos 2465) 
-- Het hiema volgende is gebaseerd op deze achtdelige reisreportage. Uitgegaan wordt van de. in het ON (doos 
2464)) aanwezige, Nederlandse concepten. Het eerste concept is gedateerd op 11-8-1951. het laatste op 10-11-
1951.. Omdat in de Nationale Bibliotheek te Jakarta de jaargang van Indonesia ra\-a niet beschikbaar is. kan niet 
meerr achterhaald worden wanneer de achtereenvolgende afleveringen van de reportage in de krant zijn 
verschenen. . 
'Conceptt tl-8-1951 
Dajakss zijn de oorspronkelijke bewoners van Kalimantan 
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gemaaktt met een boot van het staatsbedrijf dat de reguliere bootdiensten op Borneo 
onderhoudt,, zijn de omstandigheden even primitief als tijdens de heenreis. 

Directt bij aankomst in Pontaniak valt het Beb op hoe veilig het hier is in vergelijking 
mett Djakarta. De fiets behoeft niet op slot te worden gezet, want onder de Dajaks wordt niet 
gestolen,, volgens Beb omdat ze nog niet zijn "aangetast door het bederf der beschaving".1 De 
inn het binnenland van Java op grote schaal aanwezige roverij ontbreekt, waardoor nog 
onbekommerdd met de auto over de nauwelijks gebruikte weg door het oerwoud naar Sintang 
kann worden gereden. In de volgende afleveringen beschrijft Beb haar confrontatie met het 
enorme,, nog nauwelijks door de moderne tijd beroerde gebied. Een scala aan onderwerpen 
komtt voorbij.2 Ze beperkt zich niet tol de, zeker toentertijd in reisrapportages gebruikelijke, 
beschrijvingenn van landschap, cultuur en ontmoetingen met de bevolking. Vooral de sociale 
enn bestuurlijke problemen hebben haar aandacht. Zo constateert Beb een groot gebrek aan 
geschiktee ambtenaren en technisch personeel, met name als gevolg van, zo lijk t ze bijna 
dankbaarr een plaatselijke autoriteit te citeren, het ontbreken van "avonturisme,' bij de 
Javaansee technici en intellectuelen. Volgens deze bestuursambtenaar heeft Kalimantan tot 
voorr kort veel te danken gehad aan avonturiers en wetenschappers die het niet te doen was om 
rijkdom.rijkdom. De huidige jeugd in Djakarta evenwel is alleen geïnteresseerd in de bioscoop en 
autorijden.. Zonder zelf het verband te leggen, noemt Beb in een latere aflevering een 
mogelijkee oorzaak voor de geringe interesse: Djakarta maakt met grote vertraging het salaris 
overr voor de ambtenaren op Kalimantan. Het bestuur is ook anderszins onderwerp van Bebs 
kritiekk vanwege een sterk bureaucratisch centralisme. Kalimantan Barat ressorteert onder de 
hoofdstadd Banjarmasin, waarvan het door een hoge bergrug gescheiden is. De ambtelijke 
communicatiee verloopt mede daarom via Djakarta, waardoor brieven vaak maanden onder 
wegg zijn. De hoofdstad getuigt bovendien van weinig interesse voor haar onderdanen op 
Kalimantan.. Toch blijf t Bebs kritiek mild. Nergens een spoor van de scherpe toon die ze in 
hett verleden aanslaat tegen het oude koloniale bestuur. Heeft ze begrip voor de 
kinderschoenenn waarin de jonge Republiek staat? Of durft ze met het oog op haar eigen 
positiee niet al te heftig te ageren? Of spelen beide factoren een rol? 

Bebss oude interesse, de medische zorg, krijgt ook de nodige aandacht. Bezorgd wordt 
err melding van gemaakt dat één dokter een vele malen groter gebied dan Nederland voor zijn 
rekeningg moet nemen. Twee onderwerpen liggen haar, zo lijk t het, het meest aan het hart. De 
overwegendd Chinese bevolking van de kuststrook in het noordelijk deel van Kalimantan Barat 
enn de Dajak-stammen met hun cultuur. Uitvoerig staat ze stil bij de historie van de Chinese 
gemeenschapp en die van de Dajaks, waarvoor ze vermoedelijk de nodige literatuur heeft 
geraadpleegd.. Ook de huidige plaats van beide bevolkingsgroepen in de Indonesische 
maatschappijj  wordt aan een analyse onderworpen. Over de nauwelijks geassimileerde 
Chinesee gemeenschap is ze niet helemaal gerust in verband met de recente opkomst van het 
communistischee China als vijfde wereldmogendheid. Ze sluit niet uit dat de Chinezen 
aansluitingg gaan zoeken bij het regime in Peking. Bij de Dajaks constateert ze wantrouwen ten 
opzichtee van de Republiek, omdat hun vroegere Maleise overheersers als eersten de kant van 

'Conceptt 11-8-1951 
:: Dit gebeurt niet altijd op even evenwichtige wijze. De sociaal-geografische beschrijving van Kalimantan Barat 
gebeurtt pas in de vierde en (ten dele) vijfde aflevering, sommige door Beb geconstateerde problemen worden in 
verschillendee afleveringen herhaald (o.m de gebrekkige medische zorg, het gebrek aan technisch en academisch 
opgeleidd personeel). In de opeenvolgende afleveringen volgt ze verder niet de chronologie van de reis. In de 
laatstee aflevering bijvoorbeeld schrijft ze over haar verblijf in Putu Sibau, ongeveer een week na haar aankomst. 
Medee door de verscheidenheid in onderwerpen, verschillen stijl en sfeer per aflevering. Kortom er wordt weinig 
vanuitt één conceptueel idee geschreven. Het lijk t of Beb te weinig rust heeft gehad om de zaken eens goed op 
eenn rijtje te zetten. Wreekt zich hier haar weinig vlotte hand van schrijven, het altijd bij haar aanwezige 
geworstell  met de materie'? 

Conceptt 14-8-1951 
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dee vrijheidsstrijd kozen. Volgens Beb is echter sinds de komst van een aantal verstandige 
Javaansee ambtenaren het wantrouwen bij de Dajaks aan hel verdwijnen. 

TweeTwee Borneo-verhalen: 'Avontuur als vacantie' en 'Full of sound and fury' 

Dee Dajaks maken een bijzondere indruk op Beb. Voor de in haar ogen hoogontwikkelde 
Dajak-cultuurr is ze één en al bewondering. Haar verblijf onder hen inspireert haar tot het 
verhaall  'Avontuur als vacantie' dat een paar maanden na haar bezoek wordt gepubliceerd in 
Oriëntatie}Oriëntatie} Het beschrijft haar bezoek aan een Dajak-familie en het gedurende haar verblijf 
plaatsvindendee offerfeest. In de eerste aflevering van haar reisrapportage maakt ze hiervan 
melding,, maar komt er in het vervolg niet meer op terug. Wellicht heeft ze direct al gespeeld 
mett de gedachte een verhaal te schrijven over deze tot de verbeelding sprekende gebeurtenis. 

Inn 'Avontuur als vacantie' komt haar hiervoor beschreven literaire wending niet tot 
uitdrukking.. Het is volkomen autobiografisch en in dit opzicht vergelijkbaar met 'Journaal 
vann een prauwtocht'. In vergelijking met laatstgenoemd verhaal is het minder beeldend, 
sfeervoll  en impressionistisch, en heeft daardoor ook minder literaire waarde. Eigenlijk is het 
eenn mooi gestileerde, uitgebreide beschrijving van het wonen en leven van een Dajak-
gemeenschapp in een groot familiehuis. De toch al exotische cultuur van de Dajaks krijgt door 
dee beschrijving van de magie, rituelen en dansen rondom het offerfeest extra glans. 

Vann een heel ander kaliber is het verhaal 'Full of sound and fury', dat eind 1959 is 
verschenenn in de verhalenbundel Gerucht en geweld. Ook in dit verhaal is de reis langs de 
Kapuass een belangrijk gegeven. Niet de Dajaks spelen de hoofdrol, maar de twee begeleiders 
vann de verteller (zonder twijfel Beb) op een tocht van Pontianak naar Putu Sibau, Landschap, 
natuurr en de Dajaks vormen het prachtig beschreven decor, waartegen oorlog en wreedheid 
hett eigenlijke hoofdthema zijn. Het verhaal begint met een korte voorgeschiedenis van de 
begeleiders.. Arif , de journalist van de plaatselijke krant, heeft pas in een laat stadium voor de 
Republikeinsee kant gekozen. Vanaf dat moment getuigt hij op tegelijk agressieve en naïeve 
wijzee van zijn nieuwe politieke overtuiging in een door zijn familie opgerichte krant. Over 
Sutjondro,, verder Tjondro genoemd, weet de verteller niet veel meer dan dat hij voor een 
politietijdschriftt werkt. Gaandeweg tijdens de reis over de rivier komt de lezer meer over hem 
tee weten. Dit gebeurt door de verhalen die Tjondro 's nachts vertelt. Hij slaapt alleen overdag, 
'ss nachts houden oorlogservaringen hem wakker. Hoe belangrijk de functie van het vertellen 
voorr Tjondro is, blijkt de volgende passage: 

Hijj  vertelde zo beeldend dat ik dingen mee beleefde, zo levendig en boeiend 
[ . . . ] .. Hij vertelde omdat hij vertellen moest, om zichzelf te verlossen. Hij had 
mijj  nodig om naar hem te luisteren, om ze kwijt te raken, deze verschrikkelijke 
enn bloedige verhalen, full of sound and fury.' 

Directt hierna worden de begeleiders en de tijd die ze achter zich hebben geschetst: 

Ari ff  had een slecht geweten omdat hij niet meegevochten had en Tjondro's 
slechtee geweten was juist door zijn deelneming aan de vrijheidsstrijd ontstaan. 
Ari ff  had te weinig en Tjondro te veel gedaan en een schuld achtergelaten die in 
bloedd genoteerd stond. Altij d vloeide er bloed in zijn verhalen, die het visioen 

11 Twee jaar later verschijnt hel in Indonesische vertaling; 'Avontur sebagai Istira' Konfrontasi (3, 1954). pag. 2-
13.. Na Bebs terugkomst in Nederland wordt het gepubliceerd als "Uil logeren bij de Dajaks' in De nieuwe stem 
144 (1959), pag. 340-362 en daama opgenomen in eind 1959 verschenen verhalenbundel Gerucht en geweld. 
11 Beb Vuijk Tuil of sound and fury' in Verzameld werk 1981, pag. 410 
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opriepenn van de nood en onrust, de verbittering en verwarring van een hele 
generatie. . 

Inn het vervolg van het verhaal speelt in feite alleen Tjondro nog een rol. De drie reisgenoten 
bezoekenn een Dajak-huis. Aan de balken van het plafond hangen kleine zakjes en mandjes 
vann rotan. Het blijken gesnelde koppen te zijn, waaronder hoofden van Japanners tegen wie 
dee Dajaks tijdens de bezetting een harde strijd hebben gevoerd. Daarmee wordt voor de 
tweedee maal de wreedheid van het zeer recente verleden in het verhaal geweven. Tijdens het 
bezoekk wordt veel arak (brandewijn van rijst) gedronken. Weer terug in de boot waarmee de 
tochtt wordt gemaakt, begint de beschonken Tjondro, die door de alcohol de controle over zijn 
opgekroptee spanning heeft verloren, plotseling naar het Dajak-huis schieten. De volgende dag 
ziett de verteller op zijn lichaam lange littekens op zijn bovenlijf. Vanaf dat moment treedt de 
actieff  aanwezige verteller terug en wordt doorgeefluik van Tjondro's verhaal over hoe de 
littekenss zijn opgelopen. De verzetsgroep waarvan hij deel uitmaakt, is door één van de eigen 
ledenn verraden bij een overval op een gouvernementskantoor. De vrijheidsstrijders worden 
doorr de Nederlanders op een vreselijke manier gemarteld, omdat wordt vermoed dat een 
groteree organisatie achter de actie zit. Een vriend van Tjondro bezwijkt onder de martelingen. 
Zelff  weet hij met behulp van een verpleegster uit het ziekenhuis te ontsnappen, waarin hij is 
opgenomenn vanwege de bij de martelingen opgelopen verwondingen. Later spoort Tjondro 
mett een andere verzetsstrijder de verrader op, die de vijand heeft getipt vanwege zijn haat 
tegenn de leider van de verzetsgroep. Wanneer de overloper tijdens het delven van zijn eigen 
graff  probeert te ontsnappen, begint Tjondro met een Japans zwaard in het wilde weg op hem 
inn te steken. In een laatste korte alinea, waarin de verteller de leider van de verzetsgroep van 
Tjondro,, majoor Achmad, ontmoet, wordt de absurditeit en het redeloze van mensen in de 
Indonesischee vrijheidsstrijd tot uitdrukking gebracht. De officier vertelt ook het verhaal van 
Tjondro,, maar wel op een volstrekt andere wijze: de laatste blijkt zelfde verrader. 

Hett is niet duidelijk of de geschiedenis van Tjondro de werkelijke geschiedenis van 
haarr begeleider is geweest. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het verhaalde in 'Het verhaal van 
eenn toeschouwer', heeft Beb zich hierover nooit uitgelaten. Het kan heel goed een 
gecomponeerdd verhaal zijn. Zo is het mogelijk dat Beb de geschiedenis die zij van de majoor 
hoort,, verwerkt heeft in haar ervaringen met de begeleiders van de reis langs de Kapuas. 

ReisReis door de Molukken 

Hett gezelschap waarin Beb een paar maanden later verkeert tijdens haar volgende reis in de 
Molukkenn is van heel ander kaliber. Ze maakt deel uit van een groep journalisten, die door 
Sukamoo is uitgenodigd hem te begeleiden op zijn reis naar de eilandgroep. Sukarno heeft de 
gewoontee regelmatig grote reizen door de archipel te maken. Het belangrijkste doel hiervan is 
bijj  de over zoveel eilanden verspreide Indonesische bevolking het gevoel op te roepen tot één 
natiee te behoren.2 Niet alleen journalisten, maar een groot gezelschap van ministers, 
parlementsleden,, ambtenaren en plaatselijke autoriteiten volgt de president in zijn voetspoor 
bijj  de met veel uiterlijk vertoon omgeven reizen. Tot de journalisten die hij graag meeneemt 
behorenn ook een aantal Nederlandse verslaggevers zoals J.H. Ritman, B. Kroon en H. 

11 Idem, pag. 411 
22 De journalist J.H. Ritman. tot 1956 hoofdredacteur van het doorhem opgerichte dagblad De nteuwsgier te 
Djakarta,, noeml de eenheid van Indonesië, voorzover die lot stand is gekomen, de belangrijkste verdienste van 
Sukarnoo als president (Ritman 1980. pag. 149). Ook de Nederlandse biograaf van Sukarno, Lambert Giebels 
noemtt dit als zijn grote verdienste. Tijdens zijn reizen gebruikt Sukarno zijn redevoeringen tevens als instrument 
zijnn door de constitutie ingeperkte machtspositie ten opzichte van het kabinet 'op te rekken1 (Giebels 2001, pag. 
444 en 47). 
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Martinot.. De gewiekste president weet als geen ander datje uit propagandaoverwegingen de 
vertegenwoordigerss van de voormalige vijand voor je ideaal moet proberen te winnen. Beb 
zall  vermoedelijk de uitnodiging voor de reis als zeer vererend hebben ervaren. Het is de enige 
grotee reis waarvan een grote fotorapportage van Bebs hand bewaard is gebleven. Het toont 
onderr meer een, vermoedelijk van een aanlegsteiger genomen, foto met een vrolijke Beb en 
tweee andere vrouwen op een bankje in een propvolle boot, vlak achter de staande, met een 
tropenhelmm uitgeruste en naar boven kijkende president. 

Bebss reisverslag wordt in vijftien afleveringen gepubliceerd in Indonesia raya." 
Mogelijkk meegesleept door het enthousiasme van de bevolking beschrijft ze in de eerste twee 
afleveringenn de "overweldigende en ontroerende ontvangst" van Sukarno, Van een paar jaar 
daarvoorr nog aanwezige afstandelijke houding ten opzichte van de president is niets meer 
over.. Beb beschrijft zelfs zorgelijk over het persoonlijk ongerief, dat de president en zijn 
vliegtuigbemanningg moeten ondergaan door de slechte organisatie van Sukarno's ontvangst in 
dee hoofdstad Ambon. 

Kritieklooss is Beb evenwel niet. Zo spreekt ze over de buitengewoon slechte 
samenwerkingg tussen ambtenaren en bestuurders op de Molukken. Hieraan liggen niet zozeer 
verschillenn tussen christenen en islamieten of politieke tegenstellingen ten grondslag, maar op 
oudee vetes en afgunst gebaseerde persoonlijke geschillen. Met enige verwondering ziet ze hoe 
voormaligee RMS-aanhangers ruim een jaar na het neerslaan van de opstand hun oude functie 
weerr uitoefenen. Kan ze dat nog begrijpen bij mensen die uit onwetendheid indertijd voor de 
RMSS hebben gekozen, een doorn in haar oog is dat Sukarno op de markt wordt rondgeleid 
doorr een felle anti-Sukamo radiopropagandist van de RMS, door haar betiteld als "een 
aanrandingg van de openbare eerbaarheid'1.4 Beb begrijpt blijkbaar niets van het Molukse 
adagium:: "Alles wordt vergeven, nooit iets vergeten". Verder maakt ze melding van door 
politiee weggehaalde spandoeken op het Noord-Molukse Ternate, waarop geklaagd wordt over 
dee stiefmoederlijke behandeling van de Molukken door Djakarta, een geluid dat volgens Beb 
ookk in andere delen van de archipel wordt gehoord. Dat is in haar ogen niet helemaal 
onbegrijpelijkk omdat de enorme reisafstanden tussen het landelijk bestuurscentrum en de 
eilandenn onvermijdelijk een grote psychologische afstand scheppen. 

Inn de volgende vijf afleveringen5 nemen de reis- en vervoersproblemen in de 
Molukkenn Beb volledig in beslag. De ervaringen van de voormalige bewoonster van Boeroe 
klinkenn volop door als ze schrijft over wat voor een betekenis de KPM-boot voor de 
geïsoleerdee eilandbewoners heeft, in het bijzonder voor de intellectuele bovenlaag. Het is 
bijnaa haar eigen hartenkreet van zo'n vijftien jaar daarvoor als ze opmerkt: "Een totaal gemis 
vann contact met mensen van gelijke ontwikkeling is het grootste probleem van de 

11 De fotorapportage bevindt zich in het familiearchief. 
""  Het hierna volgende is gebaseerd op deze reisreportage. Uitgegaan wordt van de in het Nederlands gestelde 
concepten,, aanwezig in de ON (2466). Van de vijftien Nederlandse concepten ontbreekt de veertiende 
aflevering,, twee andere afleveringen missen een pagina en van weer drie andere afleveringen ontbreekt de 
datering.. Het eerste concept is gedateerd op 4-12-1951, het laatste ongedateerd. Het laatst gedateerde 
Nederlandsee concept, aflevering dertien, is van 13-2-1952. Op de in de nalatenschap aanwezige kopieën van de 
afleveringenn in Indonesia raya, waarin de reisreportage verschijnt onder de titel 'Pulau-pulau djauh dari Pusat', 
ontbreektt op het merendeel van de kopieën de verschijningsdatum van de krant. Dat geldt ook voor de eerste 
aflevering.. Wel moet die vanwege het nummer van de krant (nr. 291) nog in 1951 zijn verschenen. De laatst 
gedateerdee aflevering, nr. veertien, is op 25-4-1952 april verschenen. Een precieze tracering van alle in 
afleveringenn in de krant is niet mogelijk geweest omdat a) in de Nationale Bibliotheek te Jakarta de jaargang 
19511 van Indonesia raya niet aanwezig is en b) de wel aanwezige microfilm van het jaar 1952 niet voor publiek 
beschikbaarr is. 
'' Eerste Nederlandse concept 4-12-1951 
""  Tweede Nederlandse concept, niet gedateerd 
'' De Nederlandse concepten 3-1.4-1, 10-1, 17-1 en 22-1-1952 



204 4 

intellectuelenn van dergelijke plaatsen".1 In nog sterkere mate geldt dit voor de vrouwen van de 
intellectuelen.. Immers het vrouwelijke deel van de eilandbevolking heeft nauwelijks enige 
opleidingg genoten, waardoor deze vrouwen geen vriendinnen van gelijke ontwikkeling 
hebben.. Wie anders kan Beb voor ogen hebben gehad dan zichzelf als ze haar betoog afrondt 
met:: "Het gebrek aan ontspanning en afwisseling en geestelijke uitwisseling van gedachten 
werktt op den duur vernietigend op de energie. Zij tast de geest aan en het lichaam, en leidt tot 
degeneratie,, tot een krampachtige gespannenheid en een nerveuze prikkelbaarheid". 
Vervolgenss krijgen de gevolgen van de, vooral door toedoen van de RMS-opstand, 
uitgedundee vloot van regeringsmotorboten aandacht. Het toch al veel slopende werk van 
bestuursambtenarenn wordt nog verder verzwaard omdat ze hun dienstreizen te voet of per 
prauww moeten afleggen. Nog erger in haar ogen is dat door het gebrek aan motorboten 
bestuursambtenarenn nauwelijks meer bezocht worden door inspecteurs, met als gevolg dat 
hunn neiging om als alleenheerser op te treden wordt aangewakkerd. Bijna tussen neus en 
lippenn door merkt Beb op dat het bestuur op de Molukken sinds het vertrek van de 
Nederlandsee ambtenaren weinig is veranderd. De Nederlanders zijn vervangen door 
Ambonnezen,, die zo mogelijk nog autoritairder optreden dan de Nederlanders. Verkiezingen 
voorr eilandenraden op de Molukken zijn, in weerwil van beloftes van regeringszijde, nog 
steedss niet gehouden. 

Vanzelfsprekendd komt het minimale niveau van de medische zorg aan de orde. De 
slechtee verbindingen maken de situatie op dit terrein alleen maar nijpender. Beb gaat in twee 
afleveringen33 in op een soortgelijke situatie in Australië. Door de uitvinding van de radio is 
daarr het fenomeen 'vliegende dokter' ontstaan, waardoor ernstig zieke patiënten snel kunnen 
wordenn behandeld. 

Gewoontegetrouww komt Beb ook weer terug op de makkelijke levenshouding van de 
Moluksee bevolking, die ze verklaart uit de eenvoudige wijze waarop kan worden voorzien in 
elementairee levensbehoeften. Hierdoor bestaat geen prikkel om door harder werken 
verbeteringg in de eigen situatie aan te brengen. Veel liever feest de Molukker dagenlang. Beb 
noemtt als voorbeeld van de Molukse gemakzucht een voorval tijdens haar verblijf een jaar 
daarvoorr op de Molukken. Zij verblijft dan een paar dagen bij Oom Heintje. Wanneer door 
eenn tropische regenbui een enorme plas water rondom het huis van Oom Heintje ontstaat, 
trektt iedereen de schoenen uit en stroopt rok en broek op. Een dag later legt de bediende 
Hermann uit eigener beweging een dam aan naar het huis waardoor niemand meer natte voeten 
krijgt.. Maar ja, zo merkt Beb op, Herman komt van een ander eiland en heeft op Java het 
nodigee geleerd. 

Naarr Bebs oordeel is de toch al weinig florissante economische staat van de Molukken 
doorr de RMS-opstand helemaal in het slop geraakt. Productie en handel hebben gedurende 
eenjaarr stilgelegen, waardoor een groot gebrek aan elementaire levensmiddelen is ontstaan. 
Eenn jaar na de opstand is het economische verkeer nog slechts gebrekkig op gang gekomen 
doordatt de militaire bezetting van de eilanden een groot beslag legt op de aanwezige 
vervoerscapaciteit. . 

Dee volgende vijf afleveringen4 zijn geheel gewijd aan de historische en actuele rol 
vann de KPM en de prauwvaart in de Molukken. Eerder gememoreerde zaken als het belang 
vann de KPM voor de vestiging van het Nederlandse bestuur in de Molukken en de kunstmatig 
hoogg gehouden vrachtprijzen, komen uitvoerig aan de orde. Bebs liefde voor water en boten 
manifesteertt zich bij uitstek bij haar beschrijving van de prauwvaart. Het is zonneklaar dat 
Bebb op dit terrein een deskundige is. Ze moet in die jaren heel wat boeken over de prauwvaart 

11 Nederlandse concept 3-1-1952 
:: Idem 
_ïï De Nederlandse concepten 17-1 en 22-1-1952 
44 De Nederlandse concepten 10-2, 14-2, 25-2, het negende en dertiende concept zijn niet gedateerd 
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hebbenn gelezen. Hoezeer de prauwen haar hebben gegrepen blijkt wel uit haar volgende 
opmerking; ; 

Wiee een keer zo'n vloot heeft zien uitzeilen vergeet het nooit meer. Jaren 
geledenn heb ik aan de verlaten kust van Noord Buru - daar kan men drie dagen 
lopenn zonder een kampong aan te treffen - een vloot van zeven grote Bugineze 
prauwenn langzaam, het stroeve rotan touwwerk krakend, overstag zien gaan om 
Tandjongg Balpit te ronden, om daarna met uitgeslagen zeilen langs de horizon 
tee schuiven, rood van zonsondergang, koers zettend naar waar het kleine eiland 
Obiligt.' ' 

All ee aspecten van de prauwvaart worden behandeld: de historische ontwikkeling, het scheeps-
enn zeerecht met betrekking tot prauwen, de ontwikkeling in de bouw van het schip en de 
motoriseringg van de prauwvaart. Beb stoort zich in hoge mate aan de beperkingen die de 
gemotoriseerdee prauwvaart door toedoen en ter bescherming van de KPM zijn opgelegd. Het 
iss voor haar onbegrijpelijk dat twee jaar na de soevereiniteitsoverdracht de prauwvaart zich 
onvoldoendee kan ontplooien, omdat die een belangrijke, zij het aanvullende, rol kan spelen in 
hett verkeer tussen de Molukse eilanden. Zij pleit ervoor de KPM het veld te laten ruimen ten 
faveuree van een nationale scheepvaartondememing, "een maatschappij die de zelfde garantie 
vann tijd en veiligheid [als de KPM] kan bieden en zich daarnaast haar nationale taak mee te 
werkenn aan het openmaken van de afgelegen en achterlijk gebleven gebieden van ons 
vaderlandd bewust is"." 

Inn de laatste aflevering geeft Beb een soort slotbeschouwing op de actuele politieke 
situatiee in de Molukken. Zij constateert het gemak waarmee de bevolking haar loyaliteit de 
afgelopenn paar jaar heeft verlegd van de RMS naar de Republiek. De Ambonese elite doet dat 
mett een bijzondere gave tot welsprekendheid. Vroeger werd het verbale vermogen van de 
Molukkerr aangewend voor het declameren van bijbelteksten, tegenwoordig voor het reciteren 
vann nationalistische slogans, Beb ziet het met enige zorg aan. Naar haar oordeel is de eerste 
prioriteitt de bevolking een goede politieke opvoeding te geven, waarin het hoe en waarom van 
dee regeringspolitiek duidelijk wordt gemaakt. Bijna aan het eind gekomen overziet ze de 
presidentiëlee reis als volgt: 

Hett bezoek van de President was een uitstekende vorm van penerangan 
[politiekee opvoeding]. De komst van Bung Karno was een bewijs dat er een 
streepp onder het RMS verleden gezet is. Het enthousiasme van de gewone man 
wass oprecht. Het slaan der bedugs [trommen] en het luiden van de klokken was 
vann hun kant het bewijs hoe men de allerhoogste tot getuigenis, de nieuwe tijd 
accepterenn wilde. Nu dit bezoek voorbij is verwacht men veranderingen, die 
zullenn bewijzen dat het beter is in een vrije staat te leven dan onder een 
koloniaall  regime.3 

Heell  opmerkelijk is dat Sukamo na afloop van de rondreis door de Molukken Beb en haar 
collegaa Herawatah Diah uitnodigt met hem een vakantie door te brengen op Bali. Als enigen 
uitt het begeleidende gezelschap van de president valt de beide vrouwen deze eer te beurt. 
Smakelijkk vertelt Beb in 1982 tijdens een bezoek aan Indonesië" hoe zij de voortdurend hevig 

11 Nederlandse concept 29-2-1952 
:: Nederlandse concept 29-2-1952 
33 Laatste Nederlandse concept, niet gedateerd 
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transpirerendee Sukarno met een doek hel hoofd afveegt, waarna Herawatah hem voorziet van 
eenn lekker odeurtje.' 

Bebb stelt Nederland ook op de hoogte van Sukarno's bezoek aan de Molukken. Eind 
januari,, wanneer Beb nog volop bezig is met de afronding van de artikelen voor Indonesia 
raya,raya, verschijnt van haar hand het artikel 'Met klokgelui ontvangen' in De vlam. Zij is hierin 
mogelijkk nog positiever over Sukarno's bezoek. Ze prijst de Republiek voor haar 
vergevingsgezindee politiek in Indonesië, waarmee "het Ambonese volk opnieuw [wordt] 
opgenomenn in de grote gemeenschap van Indonesische volkeren. Het gebeurde is vergeten en 
vergeven".. Naar haar oordeel hebben de Molukken Sukarno met oprechte vreugde 
ontvangen.. Geen Nederlandse gezagdrager is ooit de ontvangst met klokgelui in de kerken en 
dee grote trommen van de moskeeën ten deel gevallen. Het Ambonese volk heeft weer hoop. Is 
Bebss uitgesproken positieve toonzetting in haar artikel in De vlam werkelijk gemeend of 
bedoeldd om de Nederlandse critici van Sukarno de wind uit de zeilen te nemen? Of sterker 
misschien,, er op gericht haar Nederlandse publiek te provoceren? 

StuderendeStuderende kinderen in Nederland3 

Bebb heeft in 1952 niet alleen reisbeslommeringen aan haar hoofd. Haar kinderen worden 
ouderr en stippelen hun toekomst uit. Bij Hans gaat dat niet zonder problemen. In september 
19500 stapt hij over van de HBS naar de Technische School in Djakarta omdat hij zich met zijn 
technischee knobbel minder thuis voelt in het algemeen vormend onderwijs op de HBS. Op 
zijnn nieuwe school zitten vrijwel alleen Indonesische jongens en het onderwijs wordt in het 
Indonesischh gegeven. Aanvankelijk gaat het goed en wordt hij bevorderd naar de tweede klas. 
Vanwegee fricties tussen Hans en zijn medeleerlingen adviseert de schoolleiding in dat 
schooljaarr Beb en Femand hun zoon naar een Nederlandse school met Nederlandse jongens te 
sturen.. De goede huisvriend Rob Nieuwenhuys {'oom') ziet aankomen dat het met de 
schooll  carrière van Hans niet goed zal gaan als hij in Indonesië blijft . Door zijn bemiddeling 
magg Hans zijn school afmaken in Nederland, wel onder twee voorwaarden van Beb; hij moet 
zelff  voor zijn overtocht zorgen en in Nederland moet hij domicilie kiezen bij Bebs zuster Doll 
inn Driebergen. Met de eerste voorwaarde heeft Hans weinig moeite. Al eerder heeft hij blijk 
gegevenn van grote zelfstandigheid. Als zijn ouders in de weekends in hun buitenhuisje 
verblijven,, heeft hij zonder hun medeweten een herstelwerkplaats voor rijwielen aan huis. De 
nodigee klandizie verwerft hij door een advertentie in een Bataviaas dagblad. Zijn klanten 
biedenn hem soms ook één of meerdere dagen onderdak als Bebs strenge opvoedingspraktijk 
Hanss teveel wordt. Hij is enkele maanden bezig zijn overtocht te regelen en vertrekt in 
septemberr 1952 met een Italiaans schip naar Nederland. In november 1952 start hij zijn 
opleidingg aan de Middelbare Technische School te Utrecht. Vier jaar later, in juni 1956, haalt 
hijj  zijn diploma, met de hakken over de sloot. De theoretische kant van de opleiding is een 
crimee voor hem, maar voor praktische vakken als construct ietekenen heeft hij uitmuntende 
cijfers.. Na ampel beraad besluit de examencommissie hem het diploma uit te reiken omdat hij 
dee naam van de school niet te schande zal maken. 

Ruu is een volstrekt andere jongen. Hij doorloopt een probleemloze schoolcanïère. Na 
hett behalen van het HBS-diploma gaat hij diergeneeskunde studeren aan de Universiteit van 
Indonesië.. In 1955 gaat hij naar Holland om deze studie voort te zetten in Utrecht. 

11 Interview Beb Vuijk Tempo 27-2-1982 (interviewer onbekend: het interview vindt plaats in de rubriek Tamu 
Kitaa (Onze gast). 
~~ Beb Vuijk 'Met klokgelui ontvangen' De vlam 26-1-1952. Volgens Ernst Utrecht is Sukarno door zijn 
vergevingsgezindee en ruimhartige opstelling ten opzichte van het opstandige eiland tot zijn dood in Ï970 een 
zeerr gewaardeerde figuur op de Molukken gebleven (Utrecht 1971, pag. 40-43) 

Hell  navolgende hoofdstuk is ontleend aan Ten Dam 1997, pag. 261-263 
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