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8.8. MAGERE JAREN 
(1952-1961) (1952-1961) 

GenegenheidGenegenheid is verraad 

Bebss reisreportage over de Molukken is voorlopig haar laatste grote pennenvrucht. Na 1952 
zall  ze weinig publiceren. Een poging een 'echte' roman te schrijven mislukt. De roman moet 
GenegenheidGenegenheid is verraad gaan heten. In decemberl 952 verschijnen onder die titel de eerste 
tweee hoofdstukken in Oriëntatie. Driejaar later wordt dit deel gepubliceerd in het 
Indonesischee tijdschrift Konfrontasi) Na Bebs terugkomst in Nederland verschijnt in 1959 
eenn derde hoofdstuk onder de titel 'Koppen hebben gezichten' in Tirade. In de onverwerkte 
nalatenschapp bevinden zich nog de manuscripten voor de hoofdstukken vier en vijf , waarvan 
hell  vierde ('Ze waren tam als poezen') in 1992 verschijnt in het ter gelegenheid van de 
boekenweekk eenmalig uitgegeven blad Nusantara, voorzien van een begeleidend artikel van 
Keess Snoek.2 

Dee twee mannelijke hoofdfiguren in de gepubliceerde hoofdstukken zijn de 
Nederlandsee ikfiguur Bert en de Indonesische Hartono. Met Bert heeft Beb in belangrijke 
matee zichzelf gestalte gegeven. Zij geeft hiervoor al een aanwijzing op de eerste pagina, waar 
hijj  wordt geïntroduceerd als een journalist die begin 1940 een halfjaar werkzaam is als 
redacteurr kunst en letteren bij het Bataviaasch nieuwsblad, dezelfde functie die Beb bij deze 
krantt heeft vervuld. Voor Hartono heeft de door Beb zo gewaardeerde Soejitno 
Mangoenkoesomoo model gestaan. De laatste is in 1947 op 37-jarige leeftijd aan tbc overleden. 
Bertt vertelt in retrospectief zijn verhouding tot Hartono. Pas aangekomen uit Holland ontmoet 
hijj  Hartono voor het eerst tijdens een excursie van journalisten naar de Bata-fabrieken. Hij 
verbaastt zich er over dat de Hollandse en Indonesische journalisten een apart gezelschap 
blijvenn vormen tijdens de excursie, in de ogen van een fel anti-nationalistische collega-
journalistt echter de normaalste zaak van de wereld. Bert doorgrondt de koloniale 
verhoudingenn evenwel nog niet. Als verklaring geeft hij: "Ik ben van liberale huize en was 
toentertijdd politiek niet geïnteresseerd".3 Bert en Hartono gaan een aantal malen bij elkaar op 
bezoek.. Vanwege Hartono's nationalistische sympathieën worden deze ontmoetingen op de 
redactiee van Berts krant niet geapprecieerd. Hartono wordt door Bert geschetst als een sobere, 
bijnaa ascetisch levende man, in het bezit van een groot aantal boeken. Niet alleen 
economischee en juridische boeken in verband met de studie die Hartono volgt naast zijn werk 
alss journalist, maar ook veel literaire werken. Hij leest alleen westerse literatuur, met 
Marsmann als zijn favoriet. De Javaanse cultuur ervaart hij als een knellende band, die de 
emancipatiee van hem en zijn volk belemmeren. Wanneer Hartono over politiek spreekt, 
gebeurtt dat met een felheid die niet past bij zijn zachtaardige karakter. Zijn beminnelijkheid 
leidtt ertoe dat hij een vriendelijke bejegening ondervindt door de politie als hij wordt 
opgepaktt voor een niet door hemzelf, maar wel onder zijn verantwoordelijkheid verschenen 
nationalistischh artikel. Als gevolg van de voorkomende behandeling noemt Hartono de naam 
vann de schrijver van het artikel: de genegenheid leidt tot verraad. Deze levensles heeft 
Hartono,, zo vertelt hij Bert, in zijn adolescent!ejaren al eerder opgedaan in de, door een 
gemeenschappelijkee liefde voor literatuur en poëzie ontstane, vriendschap met een Hollandse 
jongenn op de HBS in Semarang.4 Wanneer zij samen een keer poëzie lezen, vergeet hij een 

11 'Persahabatan adalah pengchianatan (sebuah fragmen)' Konfrontasi (8, 1955), pag, 34-47 
22 Dit blad verschijnt in verband met het thema 'Indië1 van de boekenweek in J 992. De naam verwijst naar het 
literair-cultureell  tijdschrift dat Du Perron heeft willen uitgeven in de kolonie, maar welke poging niet is 
geslaagd. . 
?? Beb Vuijk 'Genegenheid is verraad (een fragment)' Oriëntatie (45. 1952). pag. 525 
44 Is het toeval dat Bebs vriend Rob Nieuwenhuys aan deze HBS leraar Nederlands is? 
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huiswerkafspraakk mei zijn Indonesische vriend, die hierdoor blijf t zitten. Ondanks het verwijt 
vann verraad heeft hij geen spijt van zijn vriendschap met de Hollandse jongen. Door deze 
Hollandsee vriend "heb ik geleerd mij vrij te voelen, mijn eigen mening te durven zeggen 
[.. .. ] critisch leren denken en een eigen mening leren formuleren".1 Hoe ongemakkelijk 
Hartonoo zich in zijn situatie voelt, blijkt wanneer Bert bij hem op bezoek is en Indonesische 
kennissenn langskomen. Door Berts aanwezigheid stellen de gasten zich zwijgzaam op. De 
enigee in het gezelschap die zich ongedwongen en natuurlijk gedraagt is Hartono's vrouw. Op 
wegg naar zijn hotel vindt Bert een verklaring voor de situatie; "We werkten en leefden elk in 
onzee eigen wereld die onzichtbaar gescheiden was".2 Terug in het hotel nodigt hij een fel 
antinationalistischee collega uit voor een borrel. Tijdens een discussie over de actuele politieke 
situatie33 schroomt de laatste niet te pleiten voor het letterlijk een kopje kleiner te maken van 
belangrijkee nationalisten om "te voorkomen dat miljoenen koppen in verwarring raken", voor 
Bertt aanleiding te denken: "Koppen zijn voor hem dingen [. . . ] dingen die je kunt 
vernietigenn als het nuttig uitkomt".4 

Inn het vierde na Bebs dood gepubliceerde fragment 'Ze waren zo tam als poezen1 

bezoektt Bert de chirurg Kastein in diens vill a even buiten Soekaboemi. Volgens Snoek is de 
figuurr Kastein geïnspireerd op een Joodse arts, die Beb en de dichter Resink samen in 1940 
hebbenn bezocht. In het gesprek tussen Bert en Kastein komen Bebs stokpaardjes van voor de 
oorlogg naar voren. De figuur wordt geschetst als een kosmopoliet en erudiet, met een grote en 
verfijndee boekenverzameling. Is het gesprek weinig bijzonder, dat geldt niet voor de schets 
vann de omgeving van Kasteins huis. Deze voor Beb zo bekende omgeving wordt prachtig 
geschilderd.. In het laatste nooit gepubliceerde fragment maakt Bert gebruik van Kasteins 
aanbodd te logeren in zijn villa tijdens zijn bezoek aan Nederland. Bert gaat er naar toe met 
Hartonoo en zijn vrouw. Bij aankomst draagt Bert de koffer van de vrouw, wat de blanke 
buurkinderenn de sneer ontlokt: "Hij draagt de koffer van zijn baboe".6 

Mett de verhouding tussen de hoofdpersonen Bert en Hartono heeft Beb de in de 
kolonialee realiteit opgesloten raciale barrière tussen Nederlanders en Indonesiërs willen 
schetsen.. Als iemand de grens probeert te overschrijden, stuit hij op zijn eigen omgeving: de 
genegenheidd voor de andere partij is verraad in de ogen van de eigen groep. Beb scherpt deze 
paradoxx nog aan met haar suggestie dat emotionele betrokkenheid op de andere partij geen 
vereenzelvigingg kan betekenen, omdat men geworteld blijf t in de eigen sociale en culturele 
achtergrond.. Met andere woorden, een volstrekt vrije relatie tussen een Nederlander en 
Indonesiërr is niet mogelijk. 

Bijj  het schrijven van de hoofdstukken in het boek zal ze vermoedelijk niet alleen 
Mangoenkoesmo'ss ervaring in zijn vriendschap met Nederlanders voor ogen hebben gehad, 
maarr evenzeer haar eigen situatie. Hoezeer is zij immers niet door landgenoten verguisd om 
haarr principiële keuze voor de Indonesische vrijheidsstrijd. Eerder is al aangehaald hoe het 
conflictt tussen Indonesiërs en Nederlanders haar emotioneel heeft geraakt vanwege haar 
vriendschappenn in beide kampen.7 

Zouu de roman een geslaagd product zijn geworden? De gepubliceerde hoofdstukken 
lijkenn geen gunstig voorteken. Te zeer vormen de ontmoetingen tussen Hartono en Bert het 
centralee gegeven. Door sterk politiek ingekleurde gesprekken tussen beiden treedt de 
verklaring,, en niet de verbeelding, op de voorgrond. Alles wordt ook te expliciet en te 

11 Beb Vuijk 'Genegenheid is verraad, een fragment' Oriëntatie (45. 1952), pag. 533 
""  Beb Vuijk 'Koppen hebben gezichten' Tirade 3 (1959). pag. 83 
11 Zelfs toenmalige schaarse socialisten in Nederlands-Indië als Kramer, Stokvis en de al eerder vermelde Koen 
wordenn in de discussie genoemd. 
44 Beb Vuijk 'Koppen hebben gezichten' Tirade 3 (1959), pag. 84. 
~~ Snoek Nusantara maart 1992. pag. 30 
66 Deel V manuscript Genegenheid is verraad, ON (doos 2464) 

Ziee het hoofdstuk 'Journaliste en redactrice* 
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eendimensionaall  geduid. Beb stuit wederom op haar beperkingen om psychologische diepte te 
gevenn aan de figuren in haar romans. Waarschijnlijk is mede hierdoor het boek in het 
beginstadiumm blijven steken, hoewel ze in 1969 nog opmerkt eraan te werken. In dit verband 
lijk tt de opvatting van Snoek dat Genegenheid is verraadeen Nederlandse tegenhanger van 
HetHet menselijk tekort van André Malraux had kunnen zijn, van weinig realiteitszin te 
getuigen.2 2 

Nadatt Beb de eerste twee hoofdstukken in Oriëntatie heeft gepubliceerd, vraagt ze in 
maartt 1953 de uitgever Geert van Oorschot of hij belangstelling heeft om de op handen zijnde 
romann uit te geven.3 Tot dan toe staat zij onder contract bij de uitgever De Haan, die haar, zo 
merktt ze op, altijd fatsoenlijk heeft behandeld. De door Beb als aartsconservatief aangemerkte 
uitgeverr vreest echter haar nieuwe roman niet te kunnen uitgeven in verband met de "anti-
Nederlandsee stemming" in het boek.4 Zij geeft er zelf ook de voorkeur aan haar nieuwe boek 
bijj  een progressieve uitgever onder te brengen. Als Van Oorschot de eerste twee 
hoofdstukkenn in Oriëntatie heeft gelezen, raakt hij enthousiast en vraagt of haar roman het 
najaarr kan worden uitgegeven. Weliswaar wil men, zo zegt deze uitgever, in Holland weinig 
meerr horen over wat in Indonesië is gebeurd, maar "een roman heeft soms een dwingende 
kracht".55 In een volgende brief van Beb geeft deze te kennen dat ze het zo druk heeft dal het 
boekk niet voor het einde van het jaar af is. Van Oorschots serieuze belangstelling blijkt later 
nogmaals.. Als Beb enkele maanden niets van zich Iaat horen, stuurt hij een herinnering met de 
vraagg hoe het staat met het boek, mede in verband met de planning van de voorjaarsboeken 
vann het jaar daarop. Beb antwoordt niet meer.6 

EenEen druk niet-literair bestaan 

Bebss worsteling met de aard van het onderwerp in Genegenheid is verraad lijkt niet de enige 
redenn voor het nooit voltooien van het boek. Ook andere omstandigheden hebben een rol te 
hebbenn gespeeld: ze heeft een druk en gespannen leven. In een brief aan Van Oorschot vertelt 
ze:: "Mij n journalistieke en critische arbeid neemt mij veel tijd en het leven op Djakarta, 
overbevolktt [. . . ] is uitputtend druk".7 In de brief merkt ze tevens op dat ze met 26 andere 
mensenn in een huis woont, een gevolg van de grote huisvestingsnood in de stad. Als 
verontschuldigingg voor het lang laten liggen van een antwoordbrief aan Van Oorschot noemt 
Bebb haar reis in Oost-Java en, zo voegt ze er aan toe, "voor wie zich hier te lande interesseert 
iss het leven soms uitputtend opwindend en het schrijven van een roman vraagt een stevige 

11 Interview Beb Vuijk door Martin Hartkamp Nieuwe Rotterdamse courant 29-11-1969 
-- Snoek 'Een nagelaten fragment' Nusantara maart 1992, pag. 30 

Hett volgende is gebaseerd op de brieven van Beb Vuijk aan G. van Oorschot, respectievelijk Uitgeverij Van 
Oorschott van 20-3, 14-4- en 22-9-1953 en 6-1-1954, allen uit Djakarta alsmede de brieven van G. van Oorschot 
respectievelijkk Uitgeverij Van Oorschot aan Beb Vuijk 1-4, 2-4, 20-4, 21-7, 21-9 en 27-11-1953. 

Brieff  Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Djakarta 14-4-1953) 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 2-4-1953) 
Enigee jaren later krijgt de correspondentie tussen Beb Vuijk en Van Oorschot over Genegenheid is verraad nog 

eenn vervolg. Wanneer Beb in 1958 in Nederland terugkeert, krijgt ze goede contacten met de uitgeverij Querido, 
diee bereid is haar hele werk uit te geven in Nederland. Tot dit werk moet ook Genegenheid is verraad gaan 
behoren.. Beb gaat hierop in, hoewel ze wel voelt dat haar toezegging niet helemaal in de haak is vanwege haar 
vijfjaarr daarvoor gedane belofte aan Van Oorschot. Ze schrijft een soort 'excuus-briefje' aan Van Oorschot, 
waarinn ze zelfs opmerkt dat ze Van Oorschot meer vertrouwt dan de directeur van Querido, Alice von Eugen-van 
Nahuys.. In de brief komt ook de aap uit de mouw voorde switch die Beb maakt: ze heeft de brief van Querido 
gebruiktt om een visum voor Nederland te krijgen (zie voor de toelating van Beb tot Nederland en haar 
gelijkertijdd spelende uitgeversperikelen respectievelijk de hoofdstukken 'Ongewenst vreemdeling in Holland' en 
'Geruchtt en geweld'). Van Oorschot reageert kortaf en geïrriteerd op Bebs brief met verwijzing naar haar 
eerderee beloften (respectievelijk Brief Beb Vuijk aan G. van Oorschol (Amsterdam 30-3-1959) en brief G. van 
Oorschott aan Beb Vuijk (Amsterdam 1-4-1959)). 

Brieff  Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Djakarta 14-4-1953) 
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concentratie".. In haar in 1958 voor de radio uitgesproken zelfportret gebruikt ze woorden 
vann dezelfde strekking: "De periode na de onafhankelijkheid in Djakarta was zo opwindend 
enn verwarrend dat ik geen tijd had voor scheppend werk"." 

Hett leven in het Indonesië van na de onafhankelijkheid is met name aan het politieke 
frontfront nogal roerig. De voormalige vrijheidsstrijders proberen met vallen en opstaan een 
bestuursapparaatt op te bouwen in een land dat jarenlang te leiden heeft gehad van chaos en 
armoede.. De politieke situatie is voortdurend aan verandering onderhevig. Onder Sukarno 
volgenn de kabinetten elkaar snel op, vaak in wisselende combinaties. Wel tekent zich 
geleidelijkk een verschuiving naar links af. Sukarno zelf profileert zich steeds meer en neemt 
radicaleree standpunten in ten opzichte van het Westen. 

Dee politieke ontwikkelingen gaan niet aan Beb voorbij. Dat blijkt uit een tweetal 
artikelenn medio 1955 in Indonesia raya, de krant waarvoor ze, naar eigen zeggen, verder 
boekrecensiess verzorgt.3 De titel van de artikelen, 'Vacantie, maar niet zonder politiek', dekt 
volledigg de lading.4 Tijdens een uitje van enkele dagen naar Midden-Java wordt ze 
geconfronteerdd met de verkiezingsstrijd voor het parlement, de eerste na de 
onafhankelijkheid.. Bezorgd constateert ze dat de meeste politieke partijen het platteland van 
Javaa links laten liggen, van welk verzuim de communistische partij (PKI) dankbaar gebruik 
maakt.. Door de enorme armoede op het platteland vinden de communisten een prima 
voedingsbodemm voor hun ideeën. Naar Bebs oordeel is in de ellendige situatie op het 
plattelandd van Midden-Java sinds de Japanse bezetting niet veel veranderd. Ze ziet stervende 
mensenn op de trappen van de markt van Semarang: "In een centrum van overvloed stierven zij 
doorr gebrek, in een vrij en door onze eigen mensen geregeerd land".5 Een paar dagen later 
ziett ze in een kampong bij Ambawara dat alle bewoners tegen betaling hun huizen hebben 
opgesierdd met PKI-symbolen, zonder enig benul te hebben van waar deze partij voor staat, In 
dee kampongs heeft de PKI goed betaalde professionals in dienst die bij het propaganda voeren 
zorgvuldigg hun ideologie camoufleren. De communisten trekken zelfs een pseudo-religieus 
kleedd aan om de islamitische bevolking te paaien. 

Wederomm is Bebs kritiek in de artikelen op de regering opmerkelijk gematigd. Nog 
steedss om de jonge regering het voordeel van de twijfel te geven? Of wordt Beb zich in 
toenemendee mate bewust van haar precaire positie in de Indonesische samenleving? Ze is 
weliswaarr Indonesisch staatsburger geworden, maar ze heeft wel een Nederlandse én Indo-
europesee afkomst. Na de onafhankelijkheid is de stemming snel vijandiger geworden ten 
aanzienn van Nederland en Indo-europeanen die voor de Indonesische nationaliteit hebben 
gekozen.. Bezien vanuit Indonesisch oogpunt niet geheel onbegrijpelijk vanwege de 
gebeurtenissenn die ten tijde van de soevereiniteitsoverdracht plaatsvinden. Direct na de 
onafhankelijkheidd trekt de beruchte kapitein Westerling - de slachtoffers van zijn acties op 
Celebess worden in de jaren vijfti g jaarlijks met ceremonieel vertoon herdacht in Indonesië -
mett een paar duizend man op naar Bandung om de Republiek ten val te brengen. Weliswaar 
heeftt de actie iets van een operette, maar er sneuvelen wel 79 Indonesische militairen bij. 
Voorr Indonesiërs wordt Westerling de verpersoonlijking van het eeuwenlange onrecht en de 

'' Brief Beb Vuijk aan G. Van Oorschot (Djakarta 22-9-1953) 
**  'Boekenwijsheid: Gesproken autobiografie door Bep Vuyk' VARA 25-10-1958 
33 En de hierna nog aan de orde komende Brief Beb Vuijk aan de Harvard Summer School (Djakarta 1-3-1955) 
merktt ze op dat ze recenseert voor Indonesia raya. Van deze recensies zijn, in tegenstelling tot haar 
reisreportagess voor de krant, geen concepten of kopieën bewaard gebleven in de ON. Omdat de jaargangen 1952 
t/mm 1958 van Indonesia raya ook niet beschikbaar zijn in Nederlandse bibliotheken, blijven de recensies in de 
biografiee buiten beschouwing. 
44 Het betreft een tweetal artikelen, waarvan de Nederlandse concepten zich in de ON bevinden, gedateerd 2-6 en 
5-6-1955. . 
55 Nederlandse concept 'Vacantie. maar niet zonder politiek' 2-6-1955 
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willekeurr hun aangedaan.1 Kwaad bloed zet eveneens de betrokkenheid van voormalige 
Nederlandsee en Indo-europese KNIL-militairen bij de afscheidingsbewegingen op Celebes en 
dee Zuid-Molukken. Deze acties hebben onmiskenbaar hun effect op de houding ten opzichte 
vann Nederlandse aanwezigheid in Indonesië." 

Maarr er bestaan nog andere redenen voor een anti-Nederlandse stemming. Nederland 
heeftt bij de onderhandelingen over de Indonesische soevereiniteit verregaande handhaving 
vann de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven bedongen, waardoor na de 
onafhankelijkheidd de economische invloed van de voormalige kolonisator groot blijft , tot niet 
geringee woede van belangrijke delen van de Indonesische politici.3 Dan is er de kwestie 
Nieuw-Guinea.. Nederland en Indonesië stellen zich beiden onverzoenlijk op in dit geschil. 
Voorr Sukarno is het verkrijgen van dit laatste restje koloniale Nederland bijna een roeping. 
Vrijwell  onmiddellijk na de soevereiniteitsoverdracht verkondigt hij in zijn nieuwjaarsrede van 
19500 dat Nieuw-Guinea nog dat jaar bij Indonesië zal horen.4 In de daaropvolgende jaren 
houdtt hij in zijn redevoeringen niet op Nederland fel aan te vallen over deze kwestie, 
waarmeee de bij de bevolking zeer populaire president het anti-Nederlandse sentiment verder 
aanwakkert.. In 1955 en de eerste helft van 1956 culmineert de vijandige stemming in een 
showprocess tegen twee van spionage verdachte Nederlanders, L.N.H, Jungschlager en H.CJ. 
G.. Schmidt.5 De Sukarno- en links-georiënteerde pers besteedt er uitgebreid aandacht aan 
zonderr het al te nauw te nemen met de waarheid. Eén van de weinige kranten die probeert de 
schijnvertoningg van dit proces door te prikken is Bebs krant Indonesia raya. Binnen de 
Indonesischee pers ontpopt deze krant zich na de onafhankelijkheid in toenemende mate als de 
belangrijkstee criticaster van Sukarno, reden voor de regering om de hoofdredacteur Mochtar 
Lubiss in 1956 gevangen te zetten.7 Vermoedelijk heeft het slechte imago van de krant bij de 
regeringg zijn afstraling gehad op Beb. 

Heeftt Beb waarschijnlijk door de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen te 
weinigg rust om zich aan échte literaire arbeid te zetten, voor aanpalende activiteiten als 
redactiewerkk vindt ze voldoende tijd. Ten tijde van het verschijnen van de eerste 
hoofdstukkenn van Genegenheid is verraad'm 1952 vormt ze met R. F. Beerling de redactie 
vann Oriëntatie. Het tijdschrift leidt een in financieel opzicht kommervol bestaan door het 
wegvallenn van naar Nederland vertrokken abonnees, alsmede door verlies van het door de 
Rijksvoorlichtingsdienstt afgenomen vaste aantal exemplaren. Samen met Beerling is ze de 
testamentairr executeur van het tijdschrift. In januari 1954, eenjaar later dan de bedoeling, 
verschijntt nummer 46, het laatste nummer van het blad. In 1953 verzorgt ze met Mochtar 
Lubiss en S. Mundingrani de redactie van een bundel met in het Indonesisch vertaalde verhalen 
vann Chinese schrijvers, getiteld Tjerita-tjerita tiongkok. Beb schrijft tevens de uitgebreide 
inleidingg op de uitgave, waarvan vier verhalen eerder zijn verschenen in Oriëntatie. Bebs 
interessee in oosterse literatuur zal later nogmaals blijken uit haar artikelen over Japanse 
schrijvers,, die mede hun oorsprong vinden in een bezoek aan het land van de rijzende zon. 

Inn hetzelfde jaar dat Oriëntatie ter ziele gaat, treedt Beb toe tot de redactie van het pas 
opgerichtee Indonesische tijdschrift Konfrontasi. Het werk doet ze er met twee oude bekenden, 
Takdirr Alisjahbana en Hazil Tanzil. Verder maakt Baharudin deel uil van de redactie. De 

11 Teeuw 1956, pag. 18 
-- Beynon 1956, pag. 11-15 
'' Teeuw 1956. pag. 9 
44 Giebels 2001, pag. 79 
55 Idem, pag. 93. Voor een uitgebreide beschrijving van dit proces en de achtergronden ervan zij verwezen naar 
hett boek Nederland staat terecht in Indonesië van de ten tijde van het proces in Indonesië verblijvende 
\\ 'o Iks krant -journalist H.C. Beynon. 
66 Zie Beynon 1956. pag. 58-89 

Brieff  Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Amsterdam 31-7-1959) 
Ziee hoofdstuk lDe reis naar het congres van de PEN' 
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tweee eerstgenoemde redactieleden en de naam geven de positie van het blad al aan: het is 
tijdschriftt van Sjahrir-aanhangers. 'Konfrontasi' is een sleutelbegrip in Sjahrirs ideologie: 
doorr een confrontatie van het beste in het westerse en oosterse denken (lees; Nederlandse en 
Indonesischee cultuur] ontstaat een samengesteld ideeëngoed, dat voor alle volkeren het meest 
vruchtbaarr is. Later, wanneer Beb in Nederland is teruggekeerd, geeft zij in Vrij  Nederland 
eenn sfeerbeeld van haar werk bij Konfrontasi} Alishabana wordt geschetst als een drijvende 
krachtt achter het blad, een handige en zakelijke workaholic die twintig uur per dag werkt, 
bijnaa evenveel als zijn goede vriend Mochtar Lubis. De kwalificaties aan het adres van de 
schrijver,, dichter, essayist en uitgever Takdir Alishabana zijn niet gering: "Een van de 
boeiendstee figuren van de Indonesische intelligentsia [ . . . ] . Actief, energiek en 
onvoorstelbaarr veelzijdig was hij een typische renaissance-figuur'V Door zijn rechtlijnige 
keuzee voor het Westen is Alishabana een omstreden man "in een samenleving die haar ideaal 
vindtt in het compromis1'.3 Beb vertelt hoe aan Konfrontasi een studieclub is verbonden die 
elkee maand een cultureel-politiek onderwerp bij de kop pakt. De neerslag van de discussies in 
dee studieclub wordt vervolgens in het blad gepubliceerd. Beb is redactiesecretaresse, een niet 
zoo dankbare taak want "het was niet gemakkelijk iedere maand een andere spreker te strikken 
omm de inleiding te houden".4 Enkele malen per jaar nodigt Alishabana op zijn riante, met 
eigenn kracht verbouwde, buitenhuis bij Puntjak Indonesiërs en buitenlanders uit om te 
discussiërenn over een bepaalde kwestie.5 De discussies duren meestal tot diep in de nacht, 
waarnaa de volgende morgen in het ijskoude water van het zwembad wordt gezwommen. 
'ss Middags wordt luierend nagepraat in kleine groepjes op het gazon en worden informele 
contactenn gelegd. Volgens Beb heerst er, ondanks de soms zeer felle discussies, "een 
ontspannendee sfeer van vriendschap en landelijkheid".6 

Bebb blijf t tot na haar terugkeer naar Nederland lid van de redactie van Konfrontasi. Ze 
schrijftt ook een aantal bijdragen voor het tijdschrift, in de periode 1954-1959 totaal vijf . 
Voorr de twee eerste artikelen heeft ze weinig moeite behoeven te doen. Het betreft de 
Indonesischee vertalingen van eerder werk in Oriëntatie: het verhaal 'Avontuur als vacantie' 
enn de voorpublicatie 'Genegenheid is verraad (een fragment)'. De overige artikelen hebben 
eenn nogal divers karakter. Twee artikelen hebben betrekking op Duitsland. In 1957 schrijft ze 
eenn recensie van een boek over de studentenverzetsgroep 'Witte Roos' in Hitler-Duitsland. 
Tweee jaar later, als zij al weer in Nederland woont, doet ze verslag van haar bezoek aan het 
voor-- en naoorlogse Duitsland (respectievelijk in 1927 en 1958) en de verschillen die zij in 
dall  land in die jaren aantreft. Het zijn aardige maar geen bijzondere artikelen. Uit wat ze 
schrijftt over Duitsland blijkt wederom haar oprechte en hartgrondige afkeer van het Hitler-
rcgime. . 

11 Beb Vuijk 'Weekeinde met Richard Wright' Vhi Nederland 19-11 en 26-11-1960 (zie ook hoofdstuk 
'Nederlandsee doorstart') 
22 Beb Vuijk 'Weekeinde met Richard Wright' Vrij  Nederland 19-11-1960 
Mdem m 
44 Idem 
55 Van deze bijeenkomsten maakt Beb ook melding in haar 1981 verschenen artikel over de communistische 
schrijverr Parmoedya Ananta Toer, 'De organisatie rond Toer niet vrij van schuld' De volkskrant 29-10-1981 (zie 
hett hoofdstuk 'De laatste maal Indonesië') 
""  Beb Vuijk 'Weekeinde met Richard Wright' Vrij  Nederland 19-11-1960 

Hett betreft de artikelen 'Avontur sebagai Istirahat' (3. 1954), pag. 2-13, 'Persahabatan adalah pengchianatan' 
(8,, 1955). pag. 34-47. Mawarputih: Untuk Mochtar Lubis' (16. 1956), pag. 3-7, 'Symposion Sasteradar 
Kongress P.E.N.' (21. 1957), pag. 1-7 en 'Pertemuan kembati di Djerman' (29, 1959), pag. 2-6. Voorts wordt ze 
inn Konfrontasi, tezamen met een groot aantal andere kunstenaars, door B.Yzerdraat geïnterviewd over Bert 
Haanstra'ss film van de Javaanse danser Jodjanain in zijn artikel 'Tari Jodjana'0 1. 1956), pag. 5-16. Beb geeft in 
datt vraaggesprek een, naar Javaanse begrippen, ongekend hard oordeel over de film. Ze kwalificeert de film als 
kitschh en stompzinnig. 
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Naastt schrijven en redactioneel werk pakt Beb een andere voormalige activiteit op, het 
houdenn van radiolezingen.' Door de radio moet ze ook in hel onafhankelijke Indonesië een 
vrijj  bekende naam zijn. Ze bespreekt boeken die handelen over Indonesië, onder meer De 
eilandeneilanden van Alberts, Op de grens van Walraven en Multatuli's werk. 

Opp bestuurlijk gebied is Beb actief als lid van het PEN-bestuur Indonesië.2 In die 
hoedanigheidd bezoekt ze in 1957 het jaarlijkse internationale congres van de 
schrijverss vereniging in Japan. Ze maakt de reis met haar medebestuursleden Takdir 
Alisjahbanaa en Anas Ma'ruf. Het brengt haar in contact met het land waarmee ze al in haar 
vroegstee jeugd, via door haar grootvader op zijn reizen verzamelde rekwisieten, kennis heeft 
gemaakt. . 

Voorr haar vertrek naar Japan staan er nog twee andere reizen op het programma. Eén 
daarvann gaat tot haar grote verdriet niet door. Beb meldt zich begin 1955 aan voor een 
internationaall  seminar Letterkunde aan de Harvard University. In het door haar overgelegde 
curriculumm vitae probeert ze te imponeren met onder meer de mededeling dat ze 'managing 
editor'' van Konfrontasi is, een wel wat andere functie dan redactiesecretaresse, die Beb noemt 
inn haar artikel in Vrij  Nederland. Tevergeefs, want Beb behoort niet tot de 40 deelnemers die 
uitt de totaal 500 aanmeldingen zijn geselecteerd. Bij wijze van troost deelt de 
ballotagecommissiee haar mee, dat ze wel in de finale afwegingsronde heeft gezeten.3 

Eenn jaar later onderneemt ze wel een buitenlandse reis. Tot verrassing van haar zoons 
staatt ze in 1956 plotseling voor hun neus. Ze komt op 1 juni aan op Schiphol met een visum 
voorr drie maanden. De achtergronden van het bezoek zijn niet duidelijk. Op haar inreisvisum 
staatt "voor vacantie". Een fotoalbum suggereert dat ze ter gelegenheid van de diploma-
uitreikingg van Hans naar Nederland is gekomen. De familiehistoricus Ten Dam vermoedt 
onderr meer dat Beb wil voorkomen dat Hans "de zee op" gaat.6 Laatstgenoemde heeft in die 
richtingrichting al vergaande stappen ondernomen. Beb voorkomt de ten uitvoer legging van zijn 
plannenn door hem met zachte dwang te bewegen naar een functie bij Philips te solliciteren. 
Haarr actie heeft succes: Hans wordt aangenomen en blijf t zijn hele leven bij het bedrijf 
werken.. Een andere, zeker niet denkbeeldige, mogelijkheid is dat Beb op dat moment al 
overweegtt Indonesië te verlaten in verband met de politieke situatie. Met haar bezoek zou ze 
dee vooruitzichten bij een mogelijke terugkeer verkend kunnen hebben.7 Begin oktober 
vertrektt Beb weer met het schip 'Willem Ruys' naar Indonesië.*  Van overheidswege is 
blijkbaarr geen strenge controle gehouden op de toegestane verblijfsduur van Beb. 

Inn het enige interview dat ze tijdens haar verblijf in Nederland geeft, wordt een andere 
redenn genoemd voor haar komst naar Nederland. Aan de interviewer, haar oude, al in 1950 
naarr Nederland teruggekeerde, vriend Ivo Veenstra, vertelt ze dat ze is gekomen voor een 
medischee behandeling, welke blijf t onduidelijk. Vanuit een ander gezichtspunt is het gesprek 
ookk interessant. Het geeft namelijk een beeld over hoe Beb op dat moment aankijkt tegen haar 
verblijff  in het onafhankelijke Indonesië. Op de vraag of zes jaren Indonesisch 
staatsburgerschapp mee- of tegengevallen is, antwoordt Beb: 

11 Brief van Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Djakarta 20-3-1953) 
**  PEN staat voor Poets, Essayists en Novelists, de vereniging van schrijvers en dichters, die zowel nationaal als 
internationaall  zijn georganiseerd. 
11 Brief Harvard University aan Beb Vuijk (Massachusets 25-4-1955), ON (doos 2465) 
44 Notitie 6-1-1956 in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21-1-2003 
55 Idem 
66 Ten Dam 1997, pag. 262 

Idem,, pag. 263 
Notitiee 17-6-1956 in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21-1-2003. De precieze vertrekdatum wordt in het dossier 

niett vermeld. 
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Hett is geen kwestie van mee of tegenvallen. Voor mij was het warga negara-
schapp vanzelfsprekend [ . . . ] . Het is als bij een huwelijk; bij dé keuze van een 
partnerr kunnen wel verstandelijke overwegingen meespreken, maar ze geven 
tochh niet de doorslag. Voor mij was het kiezen van de Indonesische 
nationaliteitt een h artsbehoefte. Maar tegelijk heb ik het bewust gedaan [ . . . ] . 
Watt mijn genegenheid betreft ben ik nu eenmaal een gevangene van dat land.' 

Bebb geeft in het interview verder aan waarom zij zo anders tegenover Indonesië staat als de 
grotee aantallen gerepatrieerde Indische Nederlanders: door haar in Nederland doorgebrachte 
jeugdd is ze niet, zoals de Indo-europeanen, een onderdeel van het Nederlandse kolonialisme. 
Bovendienn had ze als nieuwkomer in de kolonie van het begin contacten met de Indonesische 
intelligentsia,, die haar volledig heeft geaccepteerd. Ze maakt in dat verband melding hoeveel 
vreugdee zij beleeft aan het vriendschappelijke en intellectuele klimaat in de kring rondom 
Konfrontasi.Konfrontasi. Als Veenstra opmerkt dat over een terugkeer van Beb naar Nederland wordt 
gefluisterd,, volgt een stellige ontkenning. Wel heeft ze de nodigee zorgen over de toekomstige 
ontwikkelingg in Indonesië, in het bijzonder over hel "kritiekloze nationalisme met 
ondemocratischee tendensen, dat in bepaalde kringen meer en meer rondwoekert". 

DeDe reis naar het congres van de PEN 

Dee reis naar Japan wordt het onderwerp van haar laatste grote reisreportage. Het is haar 
meestt 'klassieke' reisverslag. Vergeleken met haar twee vorige reisrapportages staan de eigen 
ervaringenn veel minder centraal. Ze beschrijft in tamelijk algemene en afstandelijke 
bewoordingenn land, volk, leven, cultuur en het congres zelf. Het verslag heeft ook veel meer 
structuurr dan de vorige reportages en kent in de verschillende afleveringen minder 
overlappingen,, kortom is veel 'verzorgder'. Voor haar doen is Beb bovendien erg mild in haar 
oordelen.. Alleen de geringe interesse voor de discussiebijeenkomsten over het congresthema, 
dee ontmoeting tussen 'Oost' en 'West', wekt haar irritatie op. De meeste deelnemers vinden 
sightseeingg en de ontmoetingen met collega's uit andere landen boeiender. 

Bijj  Bebs weergave van de discussie op het congres blijkt ze tot het kamp te behoren 
datt geen wezenlijke antithese aanwezig acht tussen de oosterse en westerse literatuur. Naar 
haarr oordeel bestaan er meer overeenkomsten dan verschillen tussen de mensen en culturen 
uitt beide werelden. In de literatuur, die de neerslag is van de wereld waarin de mensen leven, 
komenn de overeenkomsten goed tot uitdrukking. Vervolgens blijkt ze zeer onder de indruk 
vann de culturele renaissance die Azië de laatste decennia meemaakt, niet in de laatste plaats 
alss gevolg van de stimulerende rol van de moderne westerse literatuur. Zelf rekent ze zich niet 
tott het westerse kamp, zoals blijkt uit haar volgende woorden: 

Voorr de deelnemers uit Azië bracht dit symposium een hernieuwde 
bewustwordingg van wat ons bindt aan het Westen, die de bron was van ons 
cultureell  reveil en wal ons bindt aan de andere Aziatische landen [ . . . ] . Het is 
ditt reveil van het Oosten geweest, dat de culturele antithese doorbroken heeft 

11 Interview Beb Vuijk. J.H.W. Veenstra Vrij  Nederland 6-10-1956 
:: Idem 

Dee reisreportage omval zeven afleveringen, waarvan de Nederlandse concepten zich in de ON doos (2464) 
bevinden.. De eerste twee zijn niet gedateerd, de vijf volgende op 15-10, 25-10, 3-11. 20-11 en 29-11-1957. 
Onduidelijkk is in welke krant of welk tijdschrift de reportage is verschenen. In ieder geval niet in Indonesia raya, 
zoalss blijkt uit een in opdracht van de auteur via het Erasmus Taaicentrum tn Jakarta verricht archiefonderzoek 
(Brieff  H. Groot aan auteur (Jakarta 19-11-2003)). 
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enn de terminologie Oost en West om fundamentele tegenstellingen aan te 
duiden,, onhanteerbaar heeft gemaakt.1 

Inn de volgende afleveringen van de reportage blijkt Beb zeer geïmponeerd door Japan en de 
Japansee cultuur. Wat haar bijzonder aanspreekt, is de Japanse Ieeswoede.Van de topmanager 
tott de wasvrouw leest de Japanner zich suf. Moderne westerse literatuur wordt direct vertaald 
inn het Japans. In één adem met de imposante leescultuur noemt ze de Japanse leergierigheid 
naarr de westerse cultuur. Ze maakt in dat verband een historisch uitstapje en schetst de 
uitwisselingg van kennis en cultuur tussen Japan en het westen vanaf het moment dat de 
Hollanderss zich vestigen op het eilandje Deshima. Bijna vanzelfsprekend blijf t bij de zelf 
sterkk op een arbeidsethos gerichte Beb ook de werkdrift in het land niet onvermeld. 

Niett alleen het hedendaagse Japan, maar het ook verleden krijgt ruime aandacht. Beb 
blijktt zeer onder de indruk van de combinatie schoonheid en perfectie in de oude Japanse 
cultuur,, zoals die bijvoorbeeld te zien is in oude tempels en Japanse tuinen. Maar ook het 
behoudd van de 'kleine' oude dingen in het moderne hoogtechnologische Japan treft haar: "Het 
iss de schoonheid in de dagelijkse dingen des levens die Japan zo aantrekkelijk maken. De 
huizenn in oude stijl, simpel, praktisch en functioneel, de dagelijkse gebruiksvoorwerpen uit 
bambu,, hout en lakwerk, eenvoudige maar zeer uitgebalanceerde vormen, voortreffelijke 
materialenn en een volmaakte afwerking1'.2 Beb constateert een groot verschil met het van grof 
materiaall  gemaakte huishoudelijke gereedschap in Indonesië, dat slordig is afgewerkt is en 
binnenn de kortste keren kapot gaat. 

Eenn onderwerp waaraan ze voor het eerst aandacht schenkt, is de positie van de vrouw. 
Dee laatste aflevering van de reisrapportage is er geheel aan gewijd. Niet eerder heeft ze in 
artikelenn het emancipatievraagstuk aangeroerd. Ook later zal ze dat vrijwel niet doen. Beb 
merktt op dat de positie van de Japanse vrouw in wettelijk opzicht volkomen gelijk is aan die 
vann de man. Maar dat is theorie: feitelijk moet de vrouw zich schikken naar de willekeur van 
dee man en in mindere mate van de familie. Van hoog tot laag ontvangt de man zijn gasten 
buitenshuis,, nooit in aanwezigheid van zijn vrouw. Die hoort thuis te zitten. De traditionele 
positiee van de vrouw is gebleven, ondanks de verregaande modernisering van de maatschappij 
enn de belangrijke maatschappelijke rol van de vrouw. Dat laatste als gevolg van het feit dat 
Japann door de Tweede Wereldoorlog noodgedwongen vrouwen in het arbeidsproces heeft 
moetenn inschakelen. Een groot deel van hen werkt nu buitenshuis en doet dat even hard als de 
man.. In hun kleding zijn ze volkomen verwesterd. Niettemin doet de vrouw 's avonds alle 
huishoudelijkee arbeid, waardoor ze een dubbele dagtaak heeft. Maar, zo concludeert Beb 
nogall  onverwacht, de ondergeschikte positie van de vrouw is van tijdelijke duur: door haar 
inschakelingg in het arbeidsproces in de oorlog heeft zich een proces in gang gezet dat 
noodzakelijkerwijss tot een volledige emancipatie zal leiden. 

HetHet vertrek uit Indonesië 

Dee jaren 1956 en 1957 vormen een omslagpunt voor de binnenlandse politieke ontwikkeling 
inn Indonesië en de betrekkingen tussen Indonesië en Nederland.3 Zoals eerder opgemerkt 
wordenn eind 1955 voor het eerst na de onafhankelijkheid verkiezingen voor het parlement 
gehouden.. Naar westerse opvattingen is de politieke strijd weinig verheffend. Persoonlijke 
belangenn en hel hiermee verbonden cliëntelisme spelen in de Indonesische politieke arena een 
belangrijkeree rol dan een zakelijke politieke strijd over wat goed is voor het land. De 

11 Derde Nederlandse concept 15-10-1957 
22 Zesde Nederlandse concept 20-11-1957 
55 Het hiernavolgende is grotendeels gebaseerd op Giebels 2001. pag. 141-196. Zie ook Utrecht 1970. 
pag.. 20-25. 
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verkiezingsuitslagg zal Beb niet vrolijk hebben gestemd omdal deze het definitieve politieke 
eindee van Sjahrirs partij betekent. De PSI haalt slechts twee procent van de stemmen, nog 
minderr dan de kleine christelijke partijen.' Het doek voor de westers georiënteerde politieke 
enn intellectuele elite in Indonesië is gevallen. 

Geheell  tegen de verwachting is een ander resultaat van de verkiezingen dat de 
partijpolitiekee versplintering verder toeneemt. Navenant geldt hetzelfde voor het onderlinge 
gekrakeell  tussen de partijen. Sukarno ziet het met lede ogen aan, daarbij zijn eigen 
machtspositiee goed calculerend. De president raakt bij een staatsbezoek aan de 
Volksrepubliekk China onder de indruk van het daar geldende éénpartijstelsel. Eind oktober en 
beginn november 1956 ontvouwt hij tijdens een tweetal massabijeenkomsten zijn visie op het 
gewenstee politieke stelsel in Indonesië. De titel van zijn eerste redevoering spreekt boekdelen: 
'Latenn we alle partijen begraven'. In de tweede stelt hij expliciet een geleide democratie voor. 
Aanvankelijkk wordt hij nog terug gefloten door de bestaande politieke partijen, maar begin 
19577 zet hij een volgende stap naar het door hem beoogde systeem. Niet oppositie voeren, 
maarr het streven naar consensus moet de essentie in de politiek zijn. Om die reden moet er 
eenn uit alle politieke geledingen bestaand kabinet komen, gemodelleerd naar het Indonesische 
familieverbandd (een 'gotong-rojong' - ofwel wederzijds hulpbetoon-kabinet), en een nieuw 
staatsorgaan,, de Nationale Adviesraad. Vormt het kabinet een afspiegeling van de politiek, de 
Nationalee Adviesraad representeert het volk door deelname van vertegenwoordigers uit de 
gewestenn en functionele groepen (boeren, vrouwen, werkgevers etc). Ondanks verzet van zijn 
voormaligee vice-president Hatta en politieke partijen weet de president zijn zin door te 
drijven.. Op Sulawesi dreigt de onvrede over Soekamo uit te monden in een opstand. De 
tegengeluidenn vrezen in de nieuwe constructies een toenemende invloed van de PKI. De 
positiee van de communistische partij wordt verder versterkt door een stembuszege op Java in 
dee lokale en regionale verkiezingen, tot groot ongenoegen van andere partijen en de 
buitengewesten. . 

Kortt daarop begint de Nieuw-Guineakwestie weer volop te spelen. In november 1957 
komtt de aanspraak van Indonesië op het gebied opnieuw, voor de vierde maal na de 
onafhankelijkheid,, aan de orde in de Algemene Vergadering van de VN. Om de druk op te 
voerenn gaat Sukarno in augustus en september op bezoek in de Molukken, de buureilanden 
vann Nieuw-Guinea. Op elk eiland houdt hij een felle anti-Nederlandse rede. Op nationaal 
niveauu start een actie voor de bevrijding van Nieuw-Guinea. In het kader daarvan worden de 
Hollandsee sociëteit en een jachtboot voor de ontspanning van de Nederlandse gemeenschap in 
Djakartaa bezet. Sukarno dreigt met het opzeggen van de handelsbetrekkingen met Nederland 
alss in de VN niet de resolutie wordt aangenomen waarin het recht van Indonesië op Nieuw-
Guineaa wordt erkend. De vereiste tweederde meerderheid in de Algemene Vergadering wordt 
evenwell  niet gehaald. Wanneer kort daarna, op 30 november, leden van een fanatieke 
moslimsektee een moordaanslag op Sukarno plegen, is de geest uit de fles. Nederlandse 
bedrijvenn worden bezet, aanvankelijk door communistische vakbonden, later door de hele 
vakbeweging.. De bezetting, die overigens mede verklaard moet worden uit het ontbreken van 
Indonesiërss in de directies en staven van de bedrijven, wordt enige weken later overgenomen 
doorr het leger. Daarnaast hebben de strijdkrachten in dezelfde tijd de handen vol aan het 
neerslaann van regionale opstanden op Sumatra en Sulawesi. In de eerste helft van 1958 heerst 
economischee en politieke chaos in Indonesië. De helft van de Nederlandse gemeenschap 
besluitt te repatriëren naar het moederland. De andere helft volgt spoedig daarna ook vrijwel in 
zijnn geheel. In 1959 bevinden zich geen Nederlandse spelers meer op het Indonesische toneel. 
Ookk Beb en Fernand behoren tot degenen die vertrekken. Ontkent Beb tijdens haar bezoek 
aann Nederland in 1956 nog in alle toonaarden een terugkeer naar het geboorteland, nog geen 

11 Giebels 2001. pag. 107 
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tweee jaar later hangt de vlag er anders bij. Kort na haar terugkomst in Indonesië in dat jaar 
gebeurtt er iets dat de De Willigens, in het bijzonder Femand, bijzonder aan het hart zal zijn 
gegaan.. Met ingang van 1 januari 1957 zijn alle kajoe-poetihbedrijven weliswaar niet formeel 
onteigend,, maar wel onder toezicht gekomen van het gewest Midden-Mol ukken.' De 
gebeurteniss zal hoogstens hebben meegespeeld bij hel besluit van Beb en Femand Indonesië 
tee verlaten, van doorslaggevende betekenis is die vermoedelijk niet geweest. In de in 1962 
verschenenn autobiografische schets 'De vervulling en de terugkeer1, opgenomen in de herdruk 
vann de verhalenbundel De wilde groene geur, schetst Beb de achtergrond van haar vertrek: 

Vrijwell  al onze vrienden behoorden tot Sjahrir's groep. Ik werkte mee aan 
krantenn en tijdschriften van deze groepering. Begin 1958 werd onze positie 
naarr twee zijden onhoudbaar. Als voormalige Nederlanders bracht het Nieuw-
Guineaconflictt ons in de knel, als Sjahrir-mensen en ik, als medewerkster van 
IndonesiaIndonesia Raya, een felli anti-Soekarnokrant, kwamen we in de interne 
Indonsischee verhoudingen scheef te liggen. Verschillende vrienden verlieten 
hett land, Mochtar Loebis, de hoofdredacteur van de Indonesia Raya, werd 
gevangenn genomen.2 

Inn een groot aantal interviews daarna heeft Beb zich in vrijwel identieke bewoordingen 
uitgelatenn over de motieven voor haar terugkeer naar Nederland.3 In één ervan voegt ze er aan 
toee dat het vertrek langdurig onderwerp van gesprek is geweest met haar Sjahrir-vrienden. Op 
dee afscheidsavond probeert Rosihan Anwar in een speech bij de De Willigens de twijfel over 
hunn vertrek weg te nemen: door in Holland te schrijven over de Indonesische oppositie kan 
Bebb van meer nut zijn dan door in Indonesië te blijven.4 

Err is echter een andere, meer authentieke bron over het vertrek van de De Willigens 
uitt Indonesië, hun beweegreden en de problemen die ze daarna bij hun toelating tot Nederland 
ondervinden:: vier brieven die Beb enige maanden na het verlaten van Indonesië schrijft aan P. 
J.. Koets, dan hoofdredacteur van Hei parool, en een brief aan J. de Kadt.5 Aan De Kadt 
schrijftt ze het meest uitvoerig over haar motieven tot vertrek. Het is een lange brief van drie 
inn zeer klein lettertype geschreven kantjes, die in één ademtocht lijk t te zijn geschreven. Beb 
iss een en al emotie en woede, de gemoedstoestand die vaak de mooiste en beste brieven 
oplevert.. In toonzetting en stijl is het epistel Walraviaans. Ze vergelijkt de positie van de 
Indonesischee intellectuelen in de voorgaande jaren met die van de Duitse intellectuelen in de 
jarenn dertig van Hitler-Duitsland. De laatsten zijn er terecht van beschuldigd te hebben 
gezwegen,, een verwijt dat zij niet wil krijgen. Echter, ook zij heeft niet openlijk 
geprotesteerd:: met enkele anderen is ze bang geweest voor "het verlies van pangkat [positie] 
enn bezittingen en mijn rustig leven van welgestelde vrouw".6 In haar geval speelt evenwel 
tochh iets anders: "Had ik gesproken, dan zou dat niet opgevat zijn als de waarschuwing van 
eenn ernstig "bezorgde" nationaliste, maar als de stem van een voormalige Hollandse, en de 
zaakk die ik verdedigd had zou verbindingen met de erfvijand verweten zijn. Ik zweeg, maar 

11 Brief Femand de Willigen aan de heer Kainama (Djakarta 14-2-1957), ON (doos 2464). In de brief 
onderstreeptt Femand dat hij zijn kajoe-poetihketels op rechtmatige wijze van de bevolking heeft verkregen. Naar 
zijnn oordeel laat het zich aanzien, dat door de (dreigende) onteigening hij en andere bonafide bedrijven geen 
schadeloosstellingg krijgen. 
""  Beb Vuijk 'De vervulling en de terugkeer' in Verzameld werk 1981, pag. 445. 
33 Zie onder meer Interview Beb Vuijk door H.G. Surie Vrij  Nederland 17-6-1961 
44 Interview Beb Vuijk door Cees Veltman HN magazine 25-2-1984 
55 Het betreft de brieven van Beb Vuijk aan PJ. Koets van 19-5, 29-5. 2-6 en 24-6-1958. De eerste drie zijn 
geschrevenn vanuit Genéve, de laatste uit Komeliamünster, Er is slechts één brief aan J. De Kadt van 6-7-1958 
vanuitt Komeliamünster. 
**  Brief Beb Vuijk aan J. de Kadt (Komeliamünster 6-7-1958), ON (doos 2465) 
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gingg kapol aan de spanningen van een slecht geweten".1 Met het vertrek "hebben wij [ . .. ] 
onss zelf bewezen dat we niet zwegen om de pangkat en de behagelijkheid van materieel bezit. 
Onss leven liep geen gevaar maar we konden niet meer leven volgens de traditie waarin we 
zijnn opgevoed en die geformuleerd ligt in Marsmans woorden: "Rechtop staan als een recht 
mann op een recht schip"".2 

Dee brief toont Beb ook in al haar ambivalentie tegenover Indonesië. Zij vertelt hoe ze 
langee gesprekken heeft gevoerd met de dichter Resink, de laatste der Mohikanen uit de oude 
kringg van Kritiek en opbouw en Oriëntatie, die heeft besloten Indonesië niet te verlaten. Zelf 
komtt Beb, zo merkt ze op, uit de Nederlandse traditie, Resink uit de Javaanse, waardoor hij 
kann "zwijgen en buigen". Beb heeft veel nagedacht over haar wortels, die ze zich zoveel 
bewusterr is geworden nu ze ouder is. Scherp formuleert ze én de positie van een westerling in 
algemenee zin in een vreemd land én het verschil in achtergrond tussen Resink en haar, waaruit 
voorr beiden andere keuzen voortvloeien: 

Menn kan van nationaliteit veranderen, men kan niet van traditie veranderen. 
Marsmanss woorden die ik hierboven aanhaalde zijn voor Han literatuur, maar 
voorr mij zijn ze meer, ze stromen in mijn bloed. Han verklaarde dat hem in 
dezee tijd ook niets bleef dan terug te vallen op de Javaanse traditie van zijn 
jeugd,, het zwijgen, op de communicatie van het zwijgen. Han en ik verschillen 
zeerr veel en wij hebben het dikwijl s met elkaar aan de stok gehad, maar wij 
werdenn toch altijd weer naar elkaar toegedreven, wij kunnen beiden van 
Indonesiëë zeggen: Ons Vaderland, maar van het Indonesisch kunnen wij niet 
zeggen:: Onze Taal of de Indonesische literatuur onze literatuur.4 

Bebb spuit verder haar gal over de warga negara's die blijven en als bewijs van hun trouw zich 
scharenn achter het radicale Nieuw-Guineabeleid van de regering. Ze noemt in dat verband de 
naamm van de "beruchte hadji Poncke Princen".5 De laatste, zo merkt Beb op, schreeuwt in 
Djakartaa als leider van de gebleven warga negara's om de oprichting van een eigen Indo-
europeess bataljon bij de bevrijding van Nieuw-Guinea. Omdat voorlopig nog geen sprake is 
vann militaire actie, houden Princen en zijn aanhang zich bezig met inzamelen van geld. 

11 Brief Beb Vuijk aan J. de Kadt (Korneliamünster 6-7-1958). ON (doos 2465). tn haar in 1983 in boekvorm 
verschenenn reportage van een bezoek aan Indonesië in de winter 1981-1982, Terug naar het vaderland in de 
verte,verte, verwijst Beb naar dit citaat in de brief aan De Kadt, zonder overigens de naam van laatstgenoemde te 
noemenn (Beb Vuijk 1990, pag. 6) 
""  Idem. In de eerste brief aan Koets (Brief Beb Vuijk aan P.J, Koets (Genève 19-5-1958)) wordt ook Marsmans 
credoo aangehaald om de reden van het vertrek te adstrueren. In deze briefis Beb over haar beweegredenen om 
uill  Indonesië te vertrekken aanzienlijk minder heftig van toon. Vermoedelijk omdat ze met hem op minder 
intiemee voel verkeert dan met De Kadi. Het laatste heeft waarschijnlijk te maken met het verschillen in 
maatschappelijkee achtergrond, opvattingen en karakter tussen Koels en De Kadt. 

Bebb is hier niet helemaal correct. De vader van Resink stamt uit een oude Europese, 'niet gemengde' familie in 
Nederlands-Indië,, zijn moeder is evenwel van Javaanse oorsprong. Wel neemt in Resinks ouderlijk milieu de 
Javaansee cultuur een belangrijke plaats in. 
**  Brief Beb Vuijk aan J. de Kadt (Korneliamünster 6-7-1958), ON (doos 2465) 
55 Poncke Princen (1925-2002) deserteert tijdens de strijd tussen Nederland en de Republiek eind september 1948 
uitt het Nederlandse leger en vechi vervolgens aan de zijde van het Republikeinse leger. Door toedoen van de 
(kleine)) militaire eenheid die onder zijn commando staat, sneuvelen Nederlandse militairen. Princen blijf t in zijn 
autobiografiee onduidelijk of hij persoonlijk Nederlandse militairen heeft gedood tijdens zijn strijd tegen 
Nederland,, in ieder geval wel Chinezen die strijden aan de kant van Nederland (Princen 1995. pag. 86-87 en 
109).. Kort na de onafhankelijkheid bekeert hij zich tot de islam, In 1955 wordt hij parlementslid vooreen door 
dee Indonesische legerbevelhebber Nasoetion, opgerichte partij. Princens desertie is hem nooii vergeven door de 
Indischee Nederlanders en door gewezen KNIL-militairen. De laatsten beschouwen hem als een landverrader. 
Wanneerr hij in de jaren tachtig en negentig een aantal malen naar Nederland wil om zijn familie te bezoeken. 
verzett de Indische gemeenschap zich heftig tegen zijn toelating, veelal met succes. 
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Degenen,, die niet betalen komen op een zwarte lijst. Zeer waarschijnlijk is Bebs oordeel over 
Princenn door haar woede vertekend of heeft zij over onvoldoende informatie over zijn 
optredenn beschikt. Uit Princens autobiografie Een kwestie van kiezen blijkt dat hij op het 
hoogtepuntt van de actie voor de bevrijding van Nieuw-Guinea in december 1957 enkele 
dagenn wordt vastgehouden. Een paar maanden later, wanneer hij zich onder meer in het 
parlementt uitspreekt tegen de antidemocratische tendensen in de Indonesische politiek, wordt 
hijj  geïntimideerd, wederom gearresteerd en - zonder proces - pas anderhalfjaar later weer 
vrijgelaten.2 2 

Ookk Beb is voor de overdracht van dit koloniale gebiedsdeel aan Indonesië. Echter, het 
gaatt om de wijze waarop de soevereiniteit over het gebied wordt verkregen. Zij kiest niet voor 
dee harde aanpak van Sukarno, die het land in een faillissement heeft gestort, maar voor de 
manierr die de voormalige vice-president Hatta voorstaat: eerst de opbouw van een stabiele 
staatt en dan pas de Nieuw-Guinea-eis. 

OngewenstOngewenst vreemdeling in Holland 

Inn december 1957, wanneer, zoals hierboven geschetst, de politieke spanningen hoog 
oplopen,, besluiten de De Willigens uit Indonesië te vertrekken. Ze proberen het land te 
verlaten,, eerst via Palembang, dan via de Molukken. Beide pogingen mislukken, waarom is 
niett duidelijk.3 Omdat Sukarno voornemens is de paspoorten van Nederlanders in te trekken, 
verlatenn ze begin april 1958 hals over kop Djakarta met een Italiaans schip, tot ontsteltenis en 
verdriett van hun Indonesische vrienden.4 Het vertrek is niet bedoeld als een definitief 
afscheid:: Beb en Fernand willen in het buitenland de ontwikkelingen binnen het Sukarno-
regimee afwachten.5 Na het verlies van have en goed door de Tweede Wereldoorlog doen ze 
voorr de tweede maal afstand van het grootste deel van hun persoonlijke bezittingen. De 
weinigee spullen die ze meenemen, worden met een kist van djahti (teakhout) vervoerd. Deze 
kistt zal later nog zijn waarde bewijzen. Ze gaan op de bonnefooi naar Nederland, zonder 
inreisvisumm of verblijfsvergunning. 

Naa hun aankomst in Italië vertrekken ze naar Genève, waar ze gastvrij onderdak 
vindenn bij oude bekenden, Sam Udin en zijn vrouw. Udin werkt op dat moment voor de in 
dezee Zwitserse plaats gevestigde International Labour Organization (ILO). Niet bekend is 
sindss wanneer Beb Udin, die na de oorlog onder meer deel uitmaakt van een Indonesische 
onderhandelingsdelegatiee met Nederland, elkaar kennen en wat de aard van hun relatie in 
Indonesiëë is. Wel moet sprake zijn van een meer dan gebruikelijke vriendschap, want het 
eerstee artikel dat Beb tijdens haar verlof in Nederland in 1946 schrijft, is aan hem 

11 Beb ontkomt aan het morele dilemma wel of niet betalen doordat de collectant langs komt als de De Willigens 
niett thuis zijn en één van haar kostjongens het gevraagde bedrag van 5 Rupiah betaalt. 
""  Princen 1995, pag. 146 en pag. 160-163 
33 Brief Beb Vuijk aan P.J. Koets (Genève 19-5-1958) 
Idem.. In een radio-interview noemt ze de intrekking van paspoorten de directe aanleiding tot haar vertrek 

omdatt dit een inbreuk betekent op het fundamentele recht van individuen vrij te reizen (Radio-interview Beb 
Vuijkk door Betty van der Laan en Joop Groesz 'Stoomradio1 VARA 26-3-1975). Dat de terugreis is gemaakt met 
eenn Italiaans schip blijkt uit het Interview Beb Vuijk door Hans van Stralen Het vrije volk 26-1-1959. Over haar 
terugreiss maakt Beb een reportage die op 26 juni 1958 wordt gepubliceerd in Het parooi Blijkens deze 
reisimpressiee vertoeven op het schip voornamelijk naar Australië geïmmigreerde Italianen, die nu voor een korte 
vakantiee naar hun vaderland gaan om hun familie te bezoeken of een echtgenote te vinden. 
""  Brief Beb Vuijk aan P.J. Koets Genève (19-5-1958). Het voornemen om na enige tijd terug te gaan naar 
Indonesiëë blijkt ook uit de Brief Beb Vuijk aan J. de Kadi (Komeliamünster 6-7-1958). het na haar terugkeer in 
Nederlandd afgenomen Interview Beb Vuijk door Hans van Straten Het vrije volk 26-1-1959 en de eveneens na 
terugkeerr voor de radio uitgesproken autobiografie 'Boekenwijsheid: Gesproken autobiografie door Bep Vuyk' 
VARAA 25-10-1958. In laatstgenoemd programma meldt ze dat ze voor een kort zakenbezoek in Nederland is. 
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opgedragen.. Via de ambassade in Bern vragen de De Willigens een visum aan voor een 
verblijff  van drie maanden in Nederland. Als redenen voor haar aanvraag noemt Beb uit 
tactischee overwegingen het bezoeken van familie en het voeren van zakelijke besprekingen 
overr een nieuw uit te geven verhalenbundel. Ze wil namelijk niet als politiek vluchteling 
aangemerktt worden vanwege de commotie die dat teweeg zal brengen in Nederland. Beb 
vraagtt Koets, evenals De Kadt en haar uitgever De Haan, haar verzoek bij de minister te 
ondersteunen.. Koets en De Kadt geven hieraan gevolg. Omdat de toelating tot Nederland 
gevoeligg blijkt te liggen, vraagt ze Koets nogmaals zijn invloed aan te wenden. Deze 
onderneemtt voor de tweede maal actie.3 In verband met de gerezen problemen verkort ze, op 
adviess van het Nederlandse consulaat in Genève, de aangevraagde verblijfsduur in Nederland 
vann drie tot één maand. 

Omdatt Beb de Udins niet langer met haar aanwezigheid wil belasten, vertrekt ze 4 juni 
naarr Bonn in West-Duitsland. Ze laat Koets welen nog steeds geen spijt te hebben van het 
vertrekk uit Indonesië, ook niet nadat het land, onder invloed van de eerder vermelde opstand 
inn de Buitengewesten, een rechtsere, pro-Amerikaanse koers is gaan varen: "Terreur van 
rechtss is even erg als terreur van links".4 Het is een gedenkwaardige uitspraak, die Beb zelf 
twaalff  jaar later blijkbaar is vergeten als zij het dan aanwezige Suharto-regime in Indonesië 
ruimhartigg tegemoet treedt. Haar verblijf in Bonn is van korte duur. Eind juni schrijft ze Koets 
domiciliee te hebben gekozen in het tien kilometer ten zuidoosten van Aken gelegen 
Korneliamünster,, een fraai historisch dorpje met een schitterende omgeving. Er spreekt een 
opgeruimdee Beb, die meedeelt dat het daar uitstekend bevalt. In Duitsland heeft ze inmiddels 
ookk twee oude bekenden uit Indonesië ontmoet: Takdir Alishabana en Bochtar Lubis, de broer 
vann Mochtar. Beiden hebben, vrijwilli g of gedwongen, ballingschap gekozen in Duitsland. 
Ookk Bebs kinderen zijn eind juni al op bezoek geweest en zullen de vakantie bij hun ouders 
doorbrengen. . 

Bebb en Fernand hebben een visum van drie maanden voor Duitsland. Vermoedelijk is 
hett één of twee keer verlengd, want ze blijven vijf maanden in Korneliamünster. Ondertussen 
bewerkenn vrienden en bekenden waaronder Koets, De Kadt en Verkuyl, de minister en de 
ambtelijkee top om een verblijfsvergunning te bewerkstelligen.5 De grote complicatie die zich 
bijj  de aanvraag voordoet is dat Beb en Fernand hun Indonesisch staatsburgerschap niet willen 
opgeven.. Toch lukt het na enige tijd een verblijfsvergunning te krijgen, maar, zo kan uit Bebs 
eerdergenoemdee brief aan De Kadt worden opgemaakt, voor slechts een beperkte tijd. Ze 
krijgtt een tijdelijk visum, vermoedelijk voor drie maanden.6 De weigering van de Nederlandse 
regeringg in casu de PvdA-minister Ivo Samkalden haar een langer verblijf in Nederland toe te 
staan,, roepen grote woede en spanning bij haar op, "niet zozeer [vanwege] de weigering als 

11 Beb Vuijk'Terug uit Indonesië' Vrij  Nederland 21-12-1946 
22 Brief Beb Vuijk aan P.J. Koets (Genève 19-5-1958) 
yy Zie Brieven Beb Vuijk aan P.J. Koets (Genève 29-5 en 2-6-1958) 
44 Brief Beb Vuijk aan P.J. Koets, Genève 2-6-1958. In deze brief noemt ze verder "Soekarno een bezeten man". 
55 Ook de letterkundige en hoogleraar Garmdt Stuiveling, die Beb kent vanuit haar tweede verlof in Nederland in 
1946-1947,, wordt door haar benaderd. Volgens de weduwe van Stuiveling geeft Beb de hoogleraar "op de haar 
bekendee wijze opdracht haar verblijf Nederland te regelen" (Telefonisch gesprek auteur met M. Stuiveling-van 
Vierssenn Trip (Hilversum 27-1-2004) 
AA In de Brief Beb Vuijk aan J. de Kadt (Korneliamünster 6-7-1958), ON (doos 2465), die ze overigens bedankt 
voorr zijn inspanningen een verblijfsvergunning voor haar te krijgen, wordt opgemerkt; "Moei ik hier nu uit 
begrijpenn dat het definitiefis dat ik geen langere verblijfsvergunning krijg of is het een kwestie van tijd [ . . . ] . 
Hett is voor mij belangrijk om dit te weten in verband met verdere plannen. Hier in Duitsland mag ik drie 
maandenn blijven zonder verblijfsvergunning, daarna moet die aangevraagd worden". In het Interview Beb Vuijk 
doorr Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990 meldt ze dat De Kadt voor haar gepleit heeft, maar suggereert dat een 
zekeree dominee Fijnvandraat de doorslag heeft gegeven bij de visumtoekenning: "Ten slotte ging dominee 
Fijnvandraatt naar de minister. Hij zei: de woorden van een gereformeerde dominee hebben meer uitwerking dan 
diee van De Kadi. We kregen toestemming een maand in Nederland te blijven om zaken te regelen ". 
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well  de formulering en de argumentering van die weigering".' Wanneer ze dit aan De Kadt 
schrijft,, doet ze dat "met een beestachtige hoofdpijn"." 

Dee brief laat geen misverstand bestaan over Bebs integriteit. Bij haar aanvraag voor 
eenn verblijfsvergunning heeft ze, in tegenstelling tot het merendeel van de massaal 
terugkerendee repatrianten, bewust niet vermeld dat ze in Djakarta in levensgevaar heeft 
verkeerd.. Deze spijtoptanten zijn in Bebs ogen opportunisten. Zij kiezen na de 
onafhankelijkheidd uit eigen belang voor het Indonesisch staatsburgerschap. Nu de kansen zijn 
gekeerd,, kiezen ze volgens haar voor Nederland vanwege "de staatspensioenen voor ouderen 
enn de veiligheid voor jongeren".3 Door de minister wordt ze nu over één kam geschoren met 
dee achtergebleven Indo-europeanen, die het Sukarno-regime zijn blijven steunen. Op geen 
enkelee wijze doet de minister een poging haar situatie op zijn eigen merites te beschouwen. 
Nogmaalss trekt ze een parallel tussen haar en de Duitse intellectuelen: "Tot de 'goede' 
Duitserss rekenen wij de auteurs die weggegaan zijn uit Hitler-Duitsland en wat is hun lot 
geweestt als mens en schrijver. Zij zijn kapot gegaan, een groot deel van hen althans, zelfs een 
wereldburgerr als Stefan Zweig". Wel verklaart Beb in de aanvraag voor een 
verblijfsvergunning,, zo blijkt uit het BVD-dossier over haar, "fel anti communistisch te zijn".5 

Eenn suggestie van De Kadt om een lobby via het PEN te organiseren, wordt door Beb 
resoluutt van de hand gewezen. Ze wil niet op het vaandel worden gestoken als slachtoffer van 
eenn door communisme bedreigd Indonesië. Dat plezier gunt ze haar vijanden niet. Maar dat is 
niett de enige reden. Ze heeft haar eigen trots. Als Holland haar niet wil, dan maar niet.6 

Bebss brief aan De Kadt geeft nogmaals een doorkijkje in haar persoonlijkheid. Evenals 
tenn tijde van het conflict met het BB in de Molukken lijk t Beb de controle over zichzelf te 
missen.. De agressie in haar persoon komt ongeremd naar buiten. Ze verliest elk gevoel voor 
realiteitszinn en haar persoonlijkheid krijgt megalomane trekken. Hoe verfoeilijk de houding 
vann de regering ook is bij de beoordeling van de visumaanvraag, voor Beb geldt in de hele 
situatiee maar één norm: haar eigen persoon. 

Geruchtt en geweld 

Inn het kleine Duitse plaatsje moet Beb niet voortdurend op de toppen van haar zenuwen 
hebbenn geleefd, want ze is aardig productief. De sfeer van het dorp en het landschap ervaart 
Bebb als een stimulans voor haar creativiteit. Ze schrijft er in een week een kort verhaal, dat al 
tweee jaar in haar hoofd rondspookt, het eerder behandelde 'All our yesterdays',7 twee weken 
laterr gevolgd door een tweede kort verhaal, 'De jager en zijn schietgeweer', achtereenvolgens 
inn Tirade en De gids gepubliceerd." 

Inn 'De jager met zijn schietgeweer' ontmoet de vrouwelijke ikfiguur in Makassar bij 
hett aan boord gaan van het schip waarmee ze reist, de kapitein, een vroegere stuurman van de 
Pijnacker,, die zojuist terugkomt van de jacht. Herinneringen worden opgehaald uit de tijd dat 

11 Brief Beb Vuijk aan J. de Kadt (Korneliamünster 6-7-1958), ON (doos 2465). Uit de Brief Beb Vuijk aan J.P 
Koetss (Korneliamünster 14-7-1958) blijkt dat De Kadt persoonlijk bij zijn partijgenoot Samkalden op bezoek is 
geweestt en daar een zeer stellige, om maar niet te zeggen botte afwijzing heeft ontvangen. 
""  Idem 
**  Idem 
44 Idem 
55 Notitie 18-2-1963 in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21-1-2003 
**  Brief Beb Vuijk aan P.J, Koets (Korneliamünster 14-7-1958). Van deze briefis alleen de eerste pagina bewaard 
gebleven.. Sommige passages zijn gelijkluidend als in de brief aan De Kadt van 6-7-1958. Toch geldt ook ten 
aanzienn van deze brief aan Koets de eerdere constatering dat Bebs toon hierin aanzienlijk gematigder is dan in de 
brieff  aan DeKadt. 

Ziee het hoofdstuk 'Kamp Kareês' 
**  Brieven Beb Vuijk aan P.J. Koets (Korneliamünster 24-6 en 14-7-1958). In de tweede brief merkt Beb op dat 
Robb Niewenhuys 'Al l our yesterdays' haar beste novelle tot nu toe vindt. 
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dee Pijnacker op de rede van Namlea voor anker gaal en de hoofdpersoon en haar man op 
bezoekk gaan bij kapitein en stuurman. Beb herhaalt in dit deel van het verhaal in vrijwel 
identiekee bewoordingen wat ze twintig jaar daarvoor in Het laatste huis van de werelden 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' heeft geschreven. Degene die de 
hoofdpersoonn wegbrengt naar de boot, waarschuwt haar voor de kapitein. Het is een 
wildemann en koloniale diehard, De volgende dag komt dit al naar voren wanneer de kapitein 
dee ikfiguur vraagt of ze ook niet van oordeel is dat de "merdeka-roepers" uitgeroeid moeten 
worden.. Later, tijdens een etentje en een borrel, vertelt de voortdurend gespannen en 
rustelozee kapitein zijn gasten enthousiast over het leven van de hoofdpersoon en haar man. Bij 
dezee beschrijving geeft Beb geeft ongetwijfeld een beetje haar eigen gemoedstoestand weer: 

Hett was een heel bijzondere sensatie naar het verhaal van mijn eigen leven te 
luisteren,, zoals het vervormd werd door een bewonderaar die tegelijkertijd toch 
zóó oprecht was in zijn verkeerde voorstelling van zaken, dat ik het hem niet 
alleenn geen ogenblik kwalijk kon nemen, maar zelfs geneigd was toe te geven 
aann een gevoel van vertedering.' 

Voorall  over de jachtpartijen tijdens het oponthoud van de KPM-boot op de rede van Namlea 
raaktt de kapitein niet uitverteld. De hoofdpersoon herinnert zich dat de kapitein alleen na 
afloopp van een jacht ontspannen en rustig te hebben gezien: het jagen kalmeert hem. Met 
stommee verbazing hoort de kapitein dat de hoofdpersoon en haar man van plan zijn de 
Indonesischee nationaliteit aan te vragen. Na het eten begint hij op het dek plotseling te 
schietenn uit één van geweren die bij hem in de hut hangen en die altijd zijn geladen met het 
oogg op mogelijke opstandelingen onder de bemanning, om vervolgens weer tot rust te komen. 

'ss Avonds laat, als de ikfiguur op het dek zit te lezen, komt hij bij haar zitten om haar 
eenn bekentenis te doen. Het vormt de climax van het verhaal, waarin Beb heel het dualistische 
bestaann tot uitdrukking brengt van de Indo-europeaan, die zich een goede positie in de 
kolonialee samenleving heeft verworven. De kapitein vertelt zich altijd gespiegeld te hebben 
aann de hoofdpersoon en haar man omdat "U als Indo's kon wat de Hollanders kunnen, een 
landd ontginnen, leven in harde omstandigheden, een bestaan opbouwen uit het niets1'.3 Omdat 
hijj  een voorbeeld wil nemen aan de prestaties van Hollanders, heeft hij niet gekozen voor een 
traditioneell  Indo-beroep. Als kapitein heeft hij zich bewezen, maar hij wil weg uit het land. 
Voll  haat merkt hij op: 

Ikk wens me niet aan te passen, ik wil geen geen aap-wat-heb-j e mooie-jongen 
spelenn tegenover die zwarte kerels, die slome indolente Aziaten met hun 
stommee zwarte smoelen. Het blanke ras is superieur, dat hebben de Hollanders 
hierr driehonderd jaar lang bewezen, maar nu willen ze niet meer vechten. 
Misschienn zit het hem daar in. Ze zijn zo superieur dat ze niet meer vechten 
kunnen. . 

Wanneerr de hoofdpersoon als reactie vraagt naar de reden van zijn raciale haat terwijl hij zelf 
ookk een kleurling is, krijst de kapitein: "Dit zwarte vel, mijn eigen vel dat ik zou willen 
afscheuren.. Het is de Aziaat in mijzelf die ik haat". Met deze overtrokken laatste zin van het 

11 Beb Vuijk LDe jager met zijn schietgeweer1 in Verzameld werk 1981. pag. 400 
22 Idem, pag. 401 
11 Idem. pag. 404 
ii Idem, pag. 404-405 
""  Beb Vuijk 'De jager met zijn schietgeweer1 in Verzameld werk i 981. pag. 405 
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verhaall  creëert Beb een te kunstmatige psychologische climax, die afbreuk doet aan de 
eerderee ingehouden geschreven tekst. 

Naa vijfentwintig jaar keert Beb in 'De jager en zijn schietgeweer' terug naar de 
problematiekk die zij voor het eerst in 'Vele namen' heeft behandeld: de Indo-europeaan die, 
omdatt hij zich in de westerse noch in de Indonesische wereld kan of wil thuis voelen, tussen 
wall  en schip raakt. In de tussenliggende jaren komt deze thematiek in haar literaire en 
journalistiekee werk niet expliciet naar voren. De positie van de Indo-europeaan wordt alleen 
inn de kantlijn beschreven wanneer in algemene zin het raciale aspect van de koloniale 
verhoudingenn wordt geschetst. Na 'De jager met zijn schietgeweer' zal de dualistische positie 
vann de Indo-europeaan een hoofdmotief in het literaire werk van Beb worden. In dit verhaal 
komtt ook weer eens tot uitdrukking hoezeer Bebs werk een weerspiegeling en neerslag van de 
actualiteitt en haar eigen leven is. In 'Vele namen* wordt de thematiek geschetst in de oude 
kolonialee samenleving, een samenleving die Beb ten tijde van hel schrijven van het verhaal 
alleenn van horen zeggen kent. Het verhaal 'De jager met zijn schietgeweer' speelt op de 
drempell  van een nieuwe tijd, een onafhankelijk Indonesië, een tijd die Beb hevig heeft 
beroerd.. Niet duidelijk is of Beb de schietende Indo-kapitein zelfheeft meegemaakt of dat het 
eenn andermans ervaring is geweest, die ze heeft ingeweven in de reiservaringen met de haar 
zoo bekende bootreizen naar de Molukken. 

All  voordat Beb haar verhalen 'De jager met zijn schietgeweer' en 'All our yesterdays' 
schrijft,, bestaat van uitgeverszijde interesse in nieuw werk van haar. De directeur Alice von 
Eugen-vann Nahuys van de uitgeverij Querido in Den Haag zit Beb in Indonesië al enige jaren 
achterr de broek om een novellebundel van haar te mogen uitgeven.' Probleem voor Beb is wel 
datt ze dan van uitgever moet veranderen, iets waarvoor ze enige, ook 'juridische', schrik 
heeft.. Echter het overlijden van De Haan in 1959 helpt Beb uit de brand: zijn opvolger wil 
geenn fictie meer uitgevend Eind dat jaar, na Bebs in het volgende hoofdstuk beschreven 
terugkeerr in Nederland, verschijnt bij Querido de verhalenbundel Gerucht en geweld, waarin 
naastt 'De jager met zijn schietgeweer' en 'All our yesterdays" de eerder in Indonesië 
geschrevenn verhalen 'Full of sound and fury', 'Verhaal van een toeschouwer1 en 'Avontuur 
alss vacantie' zijn opgenomen. De titel Gerucht en geweld is deels een vertaling van de titel 
vann het verhaal 'Full of sound and fury', dat weer ontleend is aan een passage uit 
Shakespearess Macbeth: "Het leven is slechts [.. . ] een door een dwaas verteld verhaal 
zonderr zin, vol van lawaai en razernij". Het is op het moment van verschijning een uniek 
boek.. Niet in de zin dat het de thematiek van geweld en gruwelen gedurende de Japanse tijd 
enn de onafhankelijkheidsstrijd behandelt. Dat is eerder al gebeurd in egodocumenten en, in 
beperktee mate, in romanvorm.4 Bebs boek is bijzonder, omdat de wreedheid van alle 
betrokkenn partijen in de verhalen aan de orde komt: die van de Japanse bezetter, het 
Nederlanderss en de Indonesische nationalisten. In alle verhalen komt de zinloosheid van de 
bedrevenn gruwelen tot uitdrukking, ongeacht de partij die ze bedrijft. Er ontbreekt één 
dimensie:: het verbeelden van de wereld van slachtoffer en dader van geweld vanuit 
Indonesischh perspectief. Bebs Nederlandse achtergrond maakt dat onmogelijk. 

Bebss boek wordt bij recenserend Nederland misschien niet overweldigend ontvangen, 
maarr gewaardeerd wordt het zeker. Ook bij de lezer is de ontvangst gunstig gelet op de 
verschijningg van de tweede druk begin maart 1960. Sommige recensenten buigen zich eerst 

11 Brief Beb Vuijk aan J. de Kadt (Komeliamünster 6-7-1958). ON (doos 2465), zie ook hoofdstuk 'Een druk 
mei-literairr bestaan'. 
:: Brief Beb Vuijk aan PJ. Koets f Amsterdam 18-1-1959) 
11 De betreffende passage uit Macbeth (V: 5) luidt: "Life's but a walking shadow, a poor player/ That struts and 
fretsfrets his hour upon the stage/ And then is heard no more. It is a tale/ Told by an idiot, full of sound and fury/ 
Signifyingg nothing". 
44 Een voorbeeld van een roman waarin het geweld van de naoorlogse jaren in Nederlands-Indië wordt behandeld 
iss Het laatste uur van Alben van de Hoogte. 
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overr de vraag of de op omslag vermelde kwalificatie 'novellebundel' wel juist is. Bebs oude 
bekendee Jan Greshoff en de recensent van Het vrije volk neigen er toe de vraag ontkennend te 
beantwoorden,, echter wel, zo lijk t het, vanuit een verschillende opvatting over wat een 
novellee behelst.1 Greshoff spreekt liever van studies of schetsen omdat Beb in haar streven 
naarr eenvoud te ver is doorgeschoten. Er zit onvoldoende geur en kleur aan de verhalen om 
dezee als novellen (lees literatuur) aan te merken. De recensent van Het vrije volk is, zonder 
datt dit ten koste gaat van zijn algemene waardering voor het boek, van oordeel dat de 
verhalenn onvoldoende strak zijn. De verhalen zijn doorspekt met "te veel [. .. ] voor de 
handelingg overbodige (maar daarom op zich zelf niet minder interessante) details en 
uitweidingen".22 Treffend is dat deze recensent de verhalen liever kleine kronieken noemt met 
eenn lichte pointe aan het slot. Hoewel hij dat zelf niet aangeeft, constateert hij hiermee dat 
Beb,, hoe anders haar verhalen ook zijn geworden, in essentie bij haar vooroorlogse wijze van 
schrijvenn is gebleven. 

Greshofff  heeft nog verdergaande kritiek. Naar zijn mening zweemt de onthechtheid 
vann de ikfiguur in de verhalen naar onverschilligheid. Daardoor ontstaat bij de lezer geen 
emotionelee betrokkenheid bij de beschreven wreedheden. Met Greshoff is Garmt Stuiveling 
eigenlijkk nog de enige die minder enthousiast is over Gerucht en geweld. Beb stelt zich naar 
Stuivelingss mening eigenlijk een onmogelijke opgave: de beschreven werkelijkheid van 
wreedhedenn is niet te beschrijven, mede omdat de lezer zich in lichamelijk en psychisch 
opzichtt niet kan verplaatsen in de beschreven gruwelen. Alleen de zeer groten zoals 
Shakespeare,, kunnen volgens hem een beeld over wreedheid oproepen dat benauwt, waarlijk 
schokt.. Stuiveling oordeelt dat Beb, hoewel ze met eenvoud en bedwongen nervositeit 
schrijft,, er vaker niet dan wel in is geslaagd de pathologische totaliteit op te roepen waarin de 
wreedhedenn zijn begaan. 

Evenalss bij haar vroegere werk waarderen andere recensenten vrijwel zonder 
uitzonderingg haar sobere, beeldende taalgebruik en de suggestieve natuurbeschrijvingen die 
opp harmonieuze wijze in hel verhaal zijn ingepast. Wat bij Greshoff het zwaarste punt van 
kritiekk is, geldt voor de recensent van de Nieuwe Rotterdamse courant als Bebs grootste 
verdienste:: de toon van de zakelijke briefin de novellen heeft Beb volgens deze criticus 
behoedtt voor pathos en overslaande stem, die het effect van wat ze wil zeggen teniet zouden 
doen.44 De literaire commissie van De groene Amsterdammer is zo te spreken over Gerucht en 
geweldgewelddatdat het wordt uitgeroepen tot boek van de maand. 

ZwervendZwervend in Holland. 

Inn oktober 1958 is de kust voldoende veilig om naar Nederland terug te keren. Beb en 
Fernandd trekken in bij de ex-vrouw van Prof. G.H.M. Riekerk. De laatste is een goede 
bekendee van Beb uit Indonesië, die ook voor de Indonesische nationaliteit heeft geopteerd en 
daarnaa onder meer hoogleraar in Makassar is. Hij is degene, die Beb in het zojuist behandelde 
verhaall  'De jager met hel schiet geweer' naar de boot brengt. Zijn ex-vrouw woont aan de 
Akbarstraatt in Amsterdam-West. Beb heeft dan een verblijfsvergunning tot medio of eind 
januarii  1959, maar vermoedt dat die wel verlengd zal worden.3 De eerdergenoemde directeur 
vann Querido heeft een brief aan de minister geschreven met een pleidooi voor een verlenging 

'' J. GreshofT 'Beb Vuyk en Ward Ruyslinck met novel lenbundels: korte verhalen van ongelijk niveau1 liet 
vaderlandvaderland 26-3-1 960 (recensie verschenen bij tweede druk Gerucht en geweid) en MvO 'Geweld bij Beb Vuyk, 
rustt bij Frits Huël' Het vrije volk 21-11-1959. 
:: MvO 'Geweld bij Beb Vuyk, rust bij Frits Huël' Het vrije volk 21-11-1959 

Garmtt Stuiveling 'Tragiek van de tropen1 Haagsch dagblad'1'-11-1959 
JJ '"Lawaai en razernij" in Indonesië' Nieuwe Rotterdamse courant 23-1-1960 (auteur onbekend) 

 In de Briefkaart) Beb Vu ijk aan E. du Perron-de Roos (Amsterdam 29-12-1958) wordt als expiratiedatum 15 
januarii  genoemd, in de Brief Beb Vuijk aan P.J. Koets (Amsterdam 18-1-1959) I februari. 
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vann eenjaar.1 Kort daarna heeft Beb problemen met haar maag. Een gevolg van de spanning 
inn de afgelopen maanden? Ze hernieuwt in deze periode de oude vriendschapsbanden met Rob 
Nieuwenhuys,, Ivo Veenstra, Bernard van Tijn en andere bekenden uit voormalig Nederlands-
Indië. . 

Vann gezondheidsproblemen is een paar maand later weinig meer te merken, althans 
naarr buiten toe. Een interviewer van het Vrije Volk die haar opzoekt op haar verblijfadres, 
treftt naar zijn zeggen een druk gebarende en pratende vrouw aan die geen moment stil kan 
zittendd Beb zit vol 'literaire energie', onder meer met het plan een roman over Rumphius te 
schrijven.. Ze is daarvoor de archieven ingedoken om oude brieven van de natuuronderzoeker 
tee zoeken, een activiteit waarvoor Beb vroeger, zo merkt ze op, geen geduld zou hebben 
gehad. . 

Opvallendd is dat Beb zich in het interview niet beklaagt over de weigering van de 
regeringg haar definitief toe te laten in Nederland. Het is nauwelijks voorstelbaar dat niet iets 
zouu resteren van haar woede een halfjaar daarvoor. Ze moet evenwel beseft hebben dat het 
publiekelijkk aan de kaak stellen van haar zaak ongunstig kan uitpakken. Wellicht hebben ook 
anderenn haar op het hart gebonden zich rustig te houden. Zoals hierna wordt beschreven doet 
Jaapp Oversteegen dat een halfjaar later in ieder geval. 

Hett inwonen bij de ex-vrouw van Riekerk en haar kinderen leidt na enige tijd tot 
problemen,, waardoor Beb en Fernand naar ander onderdak moeten zoeken.3 Dat vinden ze in 
dee rustieke Achterhoek. Vanaf 1 mei verblijven ze in de theekoepel van het Landgoed Medler, 
datt precies halverwege aan de grote weg tussen Vorden en Ruurlo is gelegen.4 Het is wat 
anderss dan Amsterdam: één en al rust, Ook Beb maakt een rustige indruk, ze schrijft: "We 
hebbenn geen radio, we lezen geen kranten, waardoor een gevoel van tijdloosheid ontstaat, 
waarinn het prettig werken is".5 Ze werkt aan het manuscript van de op handen zijnde 
novellebundel.. Het verblijf op het landgoed is maar van korte duur, vermoedelijk omdat het 
onderkomenn piepklein is.7 Twee maanden later zitten de De Willigens in de Admiraal van 
Gentstraatt nr. 6 in Utrecht.8 Daar blijven ze nog korter. Per 8 augustus verhuizen ze naar een 
kwekerijj  aan de Vreelandse weg in Loenen aan de Vecht. Beb schetst in een brief van 31 juli 
aann Elisabeth de Roos, waarin ze deze de laatste verhuizing meedeelt, haar situatie in de 
afgelopenn periode als volgt: "Omdat ons visum niet verlengd werd dorsten we niet andere 
kamerss te huren en zwerven rond van familie naar kennissen en van kennissen naar fam. En 
toenn tenslotte na veel moeite de verlenging toch afkwam was het moeilijk om iets geschikts 
enn betaalbaars te krijgen". Het doet vermoeden dat Beb op nog meer adressen heeft 
verblevenn dan uit de overgebleven documenten is op te maken. Door het rondzwerven in de 
maandd juli is er niets van werken gekomen, zo deelt Beb Elisabeth de Roos verder mee. Maar 
err is een lichtpuntje: haar verblijfsvergunning is tot 15 januari 1960 verlengd. 

Uitt een brief eind juni 1959 van Jaap Oversteegen blijkt dat de toestemming tot een 
langerr verblijf niet zonder moeite is verkregen. Hij begint met de waarschuwing aan Beb 

11 Brief Beb Vuijk aan P.J. Koets (Amsterdam 18-1-1959) 
:: Interview Beb Vuijk door Hans van Straten Hel vrije volk 26-1-1959 
33 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 8-5-2002) 
44 Beb deelt de datum van 1 mei mee in een briefkaart aan P.Koets uit 1959, waarvan de datering, ook niet op de 
poststempell  niet leesbaar is. Deze datum kan ook worden afgeleid uit de Briefkaart) Beb Vuijk aan G. van 
Oorschott (Vorden 11-5-1959). 
55 Briefkaart) Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Vorden 11-5-1959) 
('' Brief Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Amsterdam 31-7-1959) 

Dee theekoepel is nog steeds aanwezig op het landgoed. De oppervlakte ervan bedraagt hoogstens 3 bij 3 meter. 
zodatt het nauwelijks voorstelbaar is dat twee mensen hierin gedurende langere tijd samenleven. Koken in de 
theekoepell  lijk t ook niet mogelijk te zijn geweest, zodat Beb en Femand voor hun natje en droogje op iets anders 
moetenn zijn aangewezen (het landhuis zelve?) 
**  Verhuisbericht Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Vorden 29-6-1959) 
***  Brief Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Amsterdam 31-7-1959) 
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voorall  niet te publiceren in linkse en communistische bladen, zoals De nieuwe stem waarin 
zojuistt Bebs verhaal 'Uit logeren bij de Dajaks' is verschenen, omdat dit door de 
Binnenlandsee Veiligheidsdienst zonder meer op haar conto wordt geschreven. Volgens 
Oversteegenn is in de ogen van deze dienst wat ze schrijft volstrekt onbelangrijk, wel het 
louteree feit dat ze in verdachte bladen publiceert. Hij beweegt bij Beb hemel en aarde vooral 
redelijkk te blijven denken en argumenteren in haar situatie, Tevens geeft hij haar in 
overwegingg in het openbaar spijt te betuigen van haar houding in het verleden en zich eerst 
eenn paar maanden rustig houden. In de dan opgeklaarde situatie kan De Kadt bij de kort 
daarvoorr nieuw aangetreden minister van Justitie, door Oversteegen aangemerkt als "iemand 
vann CHU-huize, dus een kans op fatsoen", beter haar zaak bepleiten.1 Tegenstribbelende 
ambtenarenn hebben dan geen aanleiding meer een voor Beb gunstige beslissing tegen te 
houden.. Oversteegen, vermoedelijk in de veronderstelling dat Beb hem een weinig moedige 
aanpakk zal verwijten, merkt aan het eind van zijn brief op dat zijn voorstel helemaal niet laf is, 
omdatt je "de heren niet de kans moet geven hun spelletjes te spelen".2 Pas als Beb toch wordt 
uitgewezen,, moet ze de vuile was builen hangen. 

Dee Kadt gaal inderdaad op bezoek bij de minister van Justitie W. Beernink, zij het niet 
eenn paar maanden, maar een halfjaar later. Op grond van de aan hem verstrekte ambtelijke 
informatiee blijkt deze de mening te zijn toegedaan dat Beb een 'Soekarnist' is.3 Hij zegt De 
Kadtt toe zich persoonlijk over haar dossier te zullen buigen en geen voor Beb onaangename 
beslissingg te nemen zonder met haar persoonlijk te hebben gesproken. De Kadt weet wat 
lobbyenn is. Hij is van oordeel dat een op handen zijnd pleidooi van literair Nederland er nu 
moett komen. Verder heeft hij minister Luns van Buitenlandse Zaken laten vragen bij zijn 
collegaa op Justitie een goed woordje te doen voor Beb. Als Luns inderdaad gevolg heeft 
gegevenn aan De Kadts verzoek, moet dat verrassend genoemd worden, omdat de minister in 
dee gangbare oordeelsvorming de naam van 'hardliner' heeft, zeker in de Indonesië-kwestie. 

Vrijwell  gelijktijdig dat De Kadt de minister bezoekt, doet zich een andere 
ontwikkelingg voor, die de journalistieke en literaire gemoederen in beroering brengt. 

DeDe Lunshof-affaire 

Beginn januari 1960 publiceert H.A. Lunshof in Elseviers weekblad onder de titel 
'Klerkenverraad'' een redactioneel commentaar over de samenstelling van de redactie van een 
niett nader genoemd "weekblaadje", waarvan de prospectus op zijn bureau is "gewaaid".4 

Vanwegee de samenstelling van de redactie wordt het blad (het Hollands weekblad) door hem 
aangemerktt als "links-richten". Hij neemt vervolgens de antecedenten door van verschillende 
redactieleden,, onder meer Jan Eykelboom, "een door en door links man", en Rob 
Neuwenhuys,, jarenlang redactiesecretaris van Oriëntatie, een maandblad dat in het verleden 
grotee bewondering heeft gehad voor de "oorlogsmisdadiger Soekamo". Vervolgens komt hij 
bijj  "niemand minder dan Bep Vuyk". Aan haar besteedt hij de meeste woorden. Blijkbaar is 
hemm ter ore gekomen dat Beb tot 15 januari 1960 een voorlopige verblijfsvergunning heeft en 
eenn verzoek tol verlenging hiervan loopt. Hij schetst de Indonesische voorgeschiedenis van 
"dezee begaafde vrouw met communistische meningen", om dan te vervolgen met: 

11 Brief" J. Oversteegen aan Beb Vuijk (Amsterdam 24-6-1959). ON (doos 2465). De ondertekening van de brief 
vermeldtt alleen de voornaam Jaap. Deze Jaap verwijst in de brief naar zijn vrouw Suus. Op grond van deze beide 
voornamenn is geconcludeerd dat het Jaap Oversteegen betreft, de latere hoogleraar Nederlandse letterkunde aan 
dee Universiteit van Amsterdam, daarna hoogleraar Algemene literatuurwetenschap in Utrecht. Jaap en Suus 
Oversteegenn zijn goede bekenden van Beb geweest, ook vermeld in Bebs (laatste) adressen boekje. 
~~ Idem 
'' Briefkaart) J. de Kadi aan Beb Vuijk (Heemstede 12-1-1960). ON (doos 2465). 
44 H.A. Lunshof, 'Klerkenverraad1 Elxeviers weekblad 9-1-1960. De hierna geciteerde passages zijn uit dit artikel 
overgenomen n 
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Mett andere woorden, toen de Indonesische regering onze bezittingen stal, haar 
schuldenn niet betaalde en 36.000 Nederlanders als honden de straat op smeet, 
vondd Bep Vuyck alle aanleiding om de kant van Soekamo te kiezen, die 
trouwenss nu reeds genoeg van haar begint te krijgen. Wij hebben het al lang. 
Wijj  hopen dat onze Nederlandse minister van justitie deze Bep Vuyck op 
vriendelijkee wijze terug zal brengen naar de Republiek Indonesia, die zij, 
misschienn om der will e van het communisme, verkiest boven het koninkrijk der 
Nederlanden. . 

Hett Hollands weekbladreageert vrijwel onmiddellijk. Vier dagen na het artikel van Lunshof 
plaatstt dit weekblad een redactioneel commentaar onder de titel 'Elseviers methoden'. De 
krantt acht een reactie op het gehele artikel beneden zijn waardigheid, maar wil "de infame 
situatiess jegens Beb Vuyk [. .. ] niet onweersproken laten, omdat hierbij lot en lijfelij k 
bestaann van een enkele persoon zijn betrokken".1 Dit commentaar wordt, voorzien van een 
enkelee kanttekening, weer een paar dagen later onder de titel 'Kritisch commentaar: onze 
kleinee Mc. Carthy' in zijn geheel overgenomen door de Nieuwe Rotterdamse courant, omdat 
dezee krant van oordeel is dat de weerlegging van de insinuaties aan Bebs adres ruimere 
aandachtt verdient dan de lezerskring van Hollands weekblad. De redacteur verwijt Elseviers 
weekbladweekblad in het algemeen de laatste tijd te zijn overgegaan tot "het hanteren van de 
smeerkwastt van het anticommunisme".3 Iedereen die niet in de smaak van het blad valt, wordt 
inn de communistische hoek gedrongen. Zelfs zijn eigen krant is dat enige tijd geleden 
overkomen.. Wat Beb betreft, die is met de receptuur van Mc Carthy's methoden schromelijk 
onrechtt aangedaan. Vervolgens wordt het commentaar van het Hollands weekblad vermeld, 
waarinn wordt gesteld dat Beb op geen enkele wijze Beb van communistische sympathieën in 
hett verleden of heden kan worden beschuldigd. Indonesia raya waaraan Beb als medewerker 
wass verbonden, heeft altijd consequent een anticommunistische houding aangenomen. De 
democratischee gezindheid van het blad heeft tot een verschijningsverbod op de krant geleid en 
zijnn hoofdredacteur zit gevangen. Voorts wordt er op gewezen dat Bebs keuze voor de 
Indonesischee nationaliteit in overeenstemming is geweest met door de Nederlandse 
autoriteitenn aan de Indo-europese gemeenschap gegeven adviezen in Indonesië. 

Hett commentaar in Hollands weekblad, maar vooral in de Nieuwe Rotterdamse 
courant,courant, is voor Elseviers weekblad aanleiding nogmaals op de kwestie in te gaan. De 
onbekendee schrijver van het commentaar merkt met duidelijke tegenzin op kennis te hebben 
genomenn van de stellige verzekeringen, dat enigerlei connectie van Beb met het communisme 
ontbreekt.. Liever was het hem echter geweest wanneer hij dat van Bebs Indonesische 
vriendenn of van haarzelf had gehoord. Van het verwijt over Bebs keuze voor het Indonesisch 
staatsburgerschapp neemt hij niets terug. De Indo-europeanen die indertijd dezelfde keuze als 
Bebb hebben gemaakt, deden dat in feite omdat er voor hen geen andere mogelijkheid 
openstond.. Zij verkeerden in gevaar, in zorgen en broodnood. Bij Beb lag dat volstrekt 
anders:: "Zij werd vrijwillig , zonder pressie en zonder in enigerlei gevaar te verkeren 'warga 
negara'.. Zij koos in volle vrijheid het burgerschap van Soekarno's republiek [ . . . ] . Zij heeft 
haarr eigen vaderland, haar eigen natie en haar eigen volk prijsgegeven".4 De krant is ter ore 

11 Hollands weekblad 13-1-1960 (redactioneel commentaar, auteur onbekend) 
**  De titel duidt op een vergelijking van Lunshof met de Amerikaanse senator, die begin jaren vijfti g met onfrisse 
methodenn en praktijken een jacht ontketent op van linkse sympathieën verdachte Amerikanen, door hen van 
samenwerkingg met of spionage voor het communistische Rusland te beschuldigen. 

'Kritischh commentaar: onze kleine Mc. Carthy' Nieuwe Rotterdamse courant 16-1-1960 (auteur onbekend). De 
hiemaa geciteerde passages zijn uit dit artikel overgenomen 
44 'Beb Vuyk 'Spijtoptante' Elseviers weekblad 23-1 -1960 (auteur onbekend) 
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gekomenn dat Beb Nederland moet verlaten. Dat is echter niet waar de krant naar streeft. Maar 
dee toestemming voor een verder verblijf in Nederland moet wel in haar Indonesisch paspoort 
aangetekendd worden, "in het paspoort van een vreemdelinge".1 

Literairr Nederland neemt het ook op voor Beb. Nog in dezelfde maand verschijnen 
sarcastischee artikelen van Jesserun d'Oliveira en Bebs literaire peetvader Anthonie Donker 
overr de zeer tendentieuze wijze van journalistiek bedrijven door Elseviers weekblad en zijn 
redacteurr Lunshof." Uit de toonzetting van de artikelen valt duidelijk op te maken dat voor de 
verdedigerss van Beb het weekblad al langere tijd een doorn in het oog is, D'Oliveira merkt 
daarbijj  op dat in de door Lunshof uit het Hollands weekblad geciteerde Indonesische 
voorgeschiedeniss van Beb, willens en wetens een passage niet is overgenomen: de vermelding 
datt Indonesia raya sinds een jaar een verschijningsverbod in Indonesië heeft. 

Bebb zal ongetwijfeld blij zijn geweest met de steun die zij krijgt. En blij met een 
verderee verlenging voor haar verblijf in Nederland. Ook Lunshof moet 'blij ' zijn geweest. 
Immerss de aantekening voor een verder verblijf waartegen hij niets heeft, wordt 
overeenkomstigg zijn wens aangetekend in Bebs Indonesisch paspoort. Nog enkele keren zal 
Bebss voorlopige verblijfsvergunning verlengd worden voordat definitieve toestemming wordt 
verleend. . 

Opmerkelijkk is dat in het door de BVD beschikbaar gestelde, gescreende dossier over 
Bebb met geen woord wordt gerept over deze affaire, noch over de perikelen en discussies die 
zichh op ambtelijke en ministerieel niveau ongetwijfeld hebben afgespeeld bij de toelating van 
Beb.. Zijn deze bij de screening uit het dossier gehaald? 

WoonbootbewonerWoonbootbewoner in Loenen 

Tenn tijde van de Lunshof-affaire is Beb al weer verhuisd. Fernand en Beb hebben een 
onderkomenn gevonden dat geheel tegemoet komt aan hun beider grote liefde: water en boten. 
Vermoedelijkk hebben ze eind 1959 of begin 1960 een binnenvaartschip in Amsterdam 
gekocht,, dat een ligplaats krijgt op luttele afstand van hun huuradres aan de Vreelandse weg 
inn Loenen aan de Vecht.3 Op 25 januari 1960 worden ze officieel als nieuwe burgers van 
Loenenn ingeschreven.4 Tijdens hun zwervend bestaan daarvoor hebben ze zich nergens als 
inwonerr van een gemeente laten registreren, vermoedelijk mede vanwege de onzekerheid over 
dee voortduring van hun verblijf in Nederland. 

Err is een slechtere woongemeente dan Loenen denkbaar. De gemeente ligt in een 
fraaiee streek, waarop al in de zeventiende eeuw hel oog is gevallen van rijke 
koopmansfamiliess uit Amsterdam. De hoofdstad heeft in diee tijd te lijden van stank en smerig 
drinkwater,, reden voor de economische bovenlaag om voor hun recreatiebehoeften oorden te 

11 'Beb Vuyk 'Spijtoptante' Elseviers weekblad 23-\ -I960 (auteur onbekend) 
33 Het betreft H.U. Jesserun d' Oliveira 'This is a 'publishing' house' Tirade 4 (1960), pag, 16-21 en Anthonie 
Donkerr 'De duimzuiger H.A.L(unshoO De nieuwe stem 15(1960), pag. 228-230. Hel artikel van d' Oliveira 
heeftt een meer algemene strekking. Hij gaat levens in op een artikel van Elseviers hoofdredacteur De Keizer in 
hetzelfdee nummer van Elseviers weekblad als waarin Lunshofs uitval naar Hollands weekbladen Beb Vuijk is 
geplaatst.. De Keyzer ziet in het opkomende antisemitisme in West-Duitsland de hand van het communistisch 
Oost-Duitsland.. D'Oliveira toont vervolgens aan dat De Keyzer als redacteur van Het Nederlands-Indisch 
dagbladdagblad gekoketteerd heeft met het opkomende nationaal-social isme en fascisme in de jaren dertig. Vervolgens 
plaatstt hij de artikelen van De Keyzer en Lunshof in hel bredere, bij de oprichting na de oorlog geformuleerde, 
redactiebeleid:: het uitbrengen van een weekblad voor een breed publiek met 'makkelijk leesvoer*. Behalve 
d'' Oliveira en Donker reageert ook J.H.W. Veenstra nog op de Lunshof-affaire (J.H.W. Veenstra 'Beb Vuyk, 
Lunshoff  en Elsevier' Vrij  Nederland 30-1-1960). 
33 Het precieze tijdstip van de aankoop, respectievelijk verhuizing, is niet bekend. Van de bewaard gebleven 
brievenn dateert de eerste met hel bootadres van 8-2-1960. In het Fotoalbum Beb Vuijk 1958-1967, familiearchief 
iss de boot te zien in de Amsterdamse grachten. 
4Notili ee 18-2-1963 in Inzage-dossier BVD Beb Vuijk 21-1-2003 
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zoeken,, waar het plezieriger toeven is. De keuze valt op de streek rondom de Vecht tussen 
Utrechtt en Amsterdam. Daar laten de kooplieden buitens, hun 'plaetsen', bouwen, vaak in 
aaneengeslotenn rijen, en omgeven door fraaie tuinen. Voor de huizen ligt een zwak stromende 
enn tamelijk brede rivier, waarachter men weer zicht heeft op het ongerepte polderlandschap 
mett zijn vele sloten en hier en daar een boerderij. Het in vergelijking met Amsterdam 
prettigerr woonklimaat is overigens niet de enige reden geweest voor de bouw van de 
buitenhuizen.. Minstens even belangrijk, zo niet belangrijker, is geweest dat de huizen als 
beleggingsobjectt dienen. Wanneer Nederland na de Gouden Eeuw in minder welvarend 
economischh vaarwater komt, verliezen de buitens geleidelijk hun functie als belegging. Een 
deell  van de huizen vervalt en wordt afgebroken. Wanneer Beb domicilie in Loenen kiest, zijn 
velee buitens verloren gegaan, van het resterende aantal zijn er enkelen bijna onherkenbaar 
verbouwd. . 

Dee charme van de Vechtstreek wordt een beetje herontdekt in jaren vijfti g van de 
vorigee eeuw, wanneer de Loosdrechtse plassen een belangrijk gebied voor de recreatievaart 
worden.. Zowel vanuit Amsterdam als Utrecht vormt de Vecht de toegang tot het Loosdrechtse 
merengebied.. In het weekend varen honderden boten en bootjes over de rivier op weg naar de 
plassen.. De Vechtstreek zelf en de aan de Vecht gelegen dorpjes als Nieuwersluis, Loenen en 
Vreelandd blijven in de zestiger jaren nog grotendeels gespaard voor de belangstelling van 
recreanten.. Zuidelijker en noordelijker gelegen gemeenten als Breukelen, Maarssen en 
Abcoudee worden in die periode overloopgebieden voor Utrecht en Amsterdam en verliezen 
daardoorr hun grotendeels authentieke karakter. 

Loenenn is het dorp in de Vechtstreek waarvan de oude kern het meest gespaard is 
gebleven.. Vanaf Breukelen en Nieuwersluis gezien ligt het dorp voor het overgrote deel op de 
westelijkee oever. De verbinding met de rest van het dorp op de andere oever wordt gevormd 
doorr een kleine houten ophaalbrug, waar vanaf de voorbijganger kijkt op de achterkant van 
dee aan de Dorpsstraat gelegen huizen, die voorzien zijn van langzaam aflopende tuinen naar 
dee Vecht, met daarin soms met een prieeltje of aanlegsteiger. Geen zicht heeft de kijker op de 
woonbotenn die in het dorp zijn gelegen. Deze bevinden zich voorbij de dorpsmolen na een 
flauwee bocht in de rivier, voorbij de eigenlijke dorpskern, richting Vreeland. 

Dee woonbootgemeenschap in het Loenen van de zestiger jaren bestaat voornamelijk 
uitt jongeren, die vanwege de huisvestingsnood in de grote steden zijn 'uitgeweken* naar een 
goedkoopp alternatief onderkomen in het Vechtdorp. Bij hun keuze zal ongetwijfeld ook het 
fraaiee uitzicht vanuil de boot op de rivier en de nog aanwezige buitens een rol hebben 
gespeeld. . 

Dee woonbootbewoners vormen een nogal op zichzelf staande gemeenschap. De 
contactenn met de authentieke dorpsbewoners zijn beperkt, niet in de laatste plaats door het 
verschill  in leeftijd en achtergrond. Niet dat men elkaar uit de weg gaat, maar de 
woonbootbewonerr zoekt vanuit een soort natuurlijke vanzelfsprekendheid primair zijn 
contactenn bij lotgenoten. Tot op de dag van vandaag is dat zo gebleven. 
Hell  drijvende onderkomen dat Femand en Beb kopen, is geen 'houten bungalow op water', 
hett type woonboot dat in die tijd gangbaar wordt, maar een oud binnenschip waarvan de 
laadruimtee is ingericht tot verblijfsruimte. Met de koop ervan zijn de De Willigens er nog niet. 
Zee moeten de beschikking krijgen over een woonbootvergunning. Probleemloos is dat niet 
altijd,, omdat de eigenaar van het stuk dijk waaraan de boot ligt zijn toestemming moet geven. 
Bebss connectie met de plaatselijke politieke patriarch, de wethouder J.G. Spee, dezelfde bij 

11 De hiernavolgende informatie is ontleend aan het Gesprek auteur met H. en E. Sillevis (Loenen a/d Vecht 18-3-
2003).. Bij Henk Sillevis, een vriend van Bebs aangetrouwde neef, de al meermalen aangehaalde 
familiehistoricuss Ten Dam, en zijn vrouw Els gaan Beb en Femand te rade over de voor en nadelen van het 
wonenn op het water. Dit echtpaar vertoeft dan al zon tien jaar tot volle tevredenheid op een woonboot in 
Loenen. . 
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wiee ze daarvoor kamers heeft gehuurd, zal vermoedelijk hebben bijgedragen aan het 
verkrijgenn van de vergunning. 

Dee boot krijgt de welluidende naam 'Almayer's Folly' naar de gelijknamige roman 
vann Joseph Conrad. Hoofdfiguur in dit boek is de Engelsman Almayer, die als compagnon 
vann een rijke, geheimzinnige Engelse avonturier op een afgelegen handelspost op Borneo zijn 
grotee fortuin hoopt te maken door het vinden van rijke goud- en diamantmijnen in het 
binnenland.. Een zoekexpeditie loopt echter op een volkomen mislukking uit, waarna de 
Engelsee avonturier naar zijn geboorteland verdwijnt. Almayer blijf t achter, maar zijn 
handelspraktijkk levert nauwelijks winst op vanwege de concurrentie van de Arabische 
handelaarr Abdullah en de tegenwerking van het inlandse hoofd. Zijn huwelijk met de 
aangenomenn dochter van de Engelse avonturier, een trotse Soendanese vrouw, wordt ook een 
fiasco:: zijn vrouw ziet hem al gauw als de exponent van de door haar gehate blanke wereld. 
Almayerr raakt in de greep van de lethargie. Zijn enige houvast is zijn dochter en oogappel. 
Wanneerr het beeldschone meisje vlucht met de zoon van een Balinese radja, die aanvankelijk 
nogg Almayers compagnon in een smokkelaffaire is, betekent dat de nekslag voor Almayer. 
Hijj  praat nauwelijks meer en verslaafd aan de opium vegeteert hij weg. 

Waaromm Beb het schip naar dit boek heeft vernoemd is niet duidelijk. In het boek 
komenn natuurlijk alle ingrediënten voor, die appelleren aan een romantische en avontuurlijke 
geestt als Beb. Maar het lijk t onwaarschijnlijk dal dit de (enige) reden is geweest. Conrads 
anderee boeken over de Indische archipel ademen evenzeer dezelfde sfeer van avontuur. Ook 
lijk tt het onwaarschijnlijk dat Beb zich identificeert met Almayer en zijn vervallen in 'gekte' 
inn de tropische eenzaamheid. Mogelijk dat het in haar ogen Conrads beste en kortste roman 
overr de Indische archipel is. Zijn andere romans over de Indische archipel, Lord Jim en 
Rescue,Rescue, zijn veel meer uitgesponnen. Andere redenen lijken meer plausibel voor de 
vernoemingg van Bebs nieuwe huisvesting naar Conrads boek. De eerste is dat Almayers 
dochterr vermoedelijk sterk tot Bebs verbeelding heeft gesproken. Het meisje komt naar de 
handelspost,, omdat ze niet wordt geaccepteerd door de Europese omgeving waarin ze haar 
opvoedingg krijgt. De moeder weet haar al snel in haar inheemse wereld te trekken. Door haar 
vluchtt met de inheemse prins kiest ze definitief niet voor de blanke, maar voor de oosterse 
wereld.. De zoon van de Balinese radja ziet echter op een gegeven ogenblik dat zij hem nooit 
volledigg zal toebehoren: de blanke achtergrond van het meisje is een onvervreemdbaar deel 
vann haarzelf. Naar hel oordeel van Bebs zoon en schoondochter kan de gelijkenis in de 
situatiee van de De Willigens op Boeroe en die van Almayer op zijn handelspost ook een reden 
zijnn geweest voor de vemoeming." In hun strijd om het economisch bestaan moeten Almayer 
énn de De Willigens het hoofd buigen voor hun Arabische of Chinese concurrenten en de 
stilzwijgendee tegenwerking van de inheemse gemeenschap: de blanke krijgt geen greep op de 
hemm omringende met geheimzinnige krachten vervulde tropische omgeving. 

Bebb heeft de beweegredenen voor de aankoop van de boot in een aantal interviews nog 
all  eens romantisch ingekleurd. Zo zouden Beb en Femand bij het niet meer verlengen van de 
verblijfsvergunningg van de De Willigens makkelijk ergens anders neer kunnen strijken, 
zonderr de perikelen van een verhuizing. De vraag is dan wel waar. Over de Rijn naar 
Duitslandd of over de Maas naar België'? In die landen is wederom een visumprocedure nodig. 
Eenn vertrek overzee is onmogelijk omdat het schip absoluut niet zeewaardig is. Beb weet door 
haarr stellige optreden overigens de indruk te wekken dat het geen binnenvaartschip, maar een 

11 Gesprek auteur met H, en E. Sillevis (Loenen a'd Vecht 18-3-2003) 
""  Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 7-3-2003) 
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zeewaardigg zeilschip is.' Vermoedelijk is de belangrijkste reden voor de aankoop een 
praktischee geweest: een boot is relatief goedkoop in vergelijking met een huis. 

HollandseHollandse doorstart 

Naa de aankomst van de De Willigens in Nederland is het verkrijgen van inkomsten een 
belangrijkk aandachtspunt. Vrij spoedig na de verlenging van de verblijfsduur tot 15 januari 
19600 treedt Fernand als magazijnmeester in dienst bij de Uitgeverij Van Oorschot. Beb 
probeertt zich al tijdens haar verblijf in Genève en Komeliamünster een nieuw journalistiek en 
literairr bestaan in Nederland te verwerven. Dat lukt haar wonderwel, overigens niet zonder de 
nodige,, soms irriterend overkomende, aandrang. Via Koets weet zij in 1958 en 1959 een 
aantall  artikelen in Het parool geplaatst te krijgen.' In deze krant die altijd sceptisch is geweest 
overr het Nederlandse beleid ten aanzien van Indonesië, verschijnen artikelen over haar reis 
naarr Japan van ruim eenjaar daarvoor. Ze maakt het zich daarbij makkelijk: het zijn 
compilatiess van de artikelen die ze een jaar daarvoor in Indonesië heeft geschreven. De grote 
invloedd die het verblijf in Japan op Beb heeft gehad, blijkt uit een aantal direct 
daaropvolgendee publicaties. Voor dezelfde krant schrijft ze twee recensies, één over een 
Japanss boek en één over twee bloemlezingen van de Japanse literatuur en in het literaire 
tijdschriftt Tirade publiceert ze in 1959 en 1960 een aantal vertalingen van novellen van 
Japansee schrijvers.3 Ook in haar jaren als recensente van Vrij  Nederland x&\ Beb nog met 
enigee regelmaat Japanse alsook Chinese boeken bespreken. 

Mett de uitgever Geert Van Oorschot raakt Beb, getuige de vrij frequente 
briefwisselingg in de jaren 1959-1961, op goede voet. Beb zit hem achter de broek over het 
nogg meer opnemen van vertalingen van Japanse en Chinese novellen in het door Van 
Oorschott uitgegeven tijdschrift Tirade. In één van haar brieven aan hem merkt ze op: "Voor 
eenn ding waarschuw ik je echter. De Japanse literatuur en in het bijzonder de Japanse novelle 
staatt op uitzonderlijk hoog peil".4 Waarom een waarschuwing hier op zijn plaats is, blijf t 
onduidelijk.. Een uitgever lijk t alleen maar blij te kunnen zijn met literair werk van hoog 
niveau.. De opmerking is wellicht meer bedoeld om aan te geven hoe blij Van Oorschot wel 
magg zijn met Bebs medewerking aan zijn Tirade. Van Oorschot van zijn kant is 
geïnteresseerdd in Bebs, niet met naam genoemde, nieuwe roman, hoogstwaarschijnlijk de 
eerderr vermelde roman Genegenheid is verraad5 Beb speelt op dat moment blijkbaar nog 
steedss met de gedachte deze roman af te maken.6 

Eenn publicatie waaraan ze met dan gemiddeld genoegen zal hebben gewerkt, is het 
eerderr al uitvoerig aangehaalde artikel 'De Duperronisten, een merkwaardige fase uit de 
literatuurr van Nederland en Indonesië' in Rekenschap? Het is de eerste publicatie in 

11 Het Interview Beb Vuijk door H.G. Surie Vrij  Nederland I7-6-I961 heeft als ondertitel: 'Op een klipper in de 
Vecht'.. In 1973 merkt ze nog op zeven jaar op een echte klipper te hebben gewoond (Interview Beb Vuijk door 
Ricoo Bulthuis Rotterdamsch nieuwsblad 24-12-1973) 
22 Zie Brief Beb Vuijk aan PJ. Koets (Genève 2-6-1958). Brief Beb Vuijk aan PJ. Koets (Komeliamünster 14-7-
1958)) en Brief Beb Vuijk aan PJ. Koets (Amsterdam 18-1-1959). Inde laatste brief slaat Beb een nogal 
geïrriteerdee toon aan over het uitblijven van plaatsing van een artikel in Het parool. 

Hett betreft de artikelen Beb Vuijk 'Literatuur van Japan beleeft nieuwe bloei' 7-2-1959 Het parool en Beb 
Vuijkk 'Verslag van een schuldgevoel' Het parool 14-2-1959 en in Tiradede vier vertalingen: Dazai Osamu 
'Villon'ss vrouw 3 (1959), pag. 41-44 en 63-66, Shiga Nayoa 'Han's misdaad' 4 (1960), pag. 108-112, Hayashi 
Fumikoo 'Tokyo' 4(1960), pag. 154-166 en Chugtai Ismat 'Tiny's grootje'4 (1960), pag. 229-234. 
44 Brief Beb Vuijk aan G. van Oorschol (Almayer's Folly 21-6-1960) 
55 Zie hoofdstuk 'Genegenheid is verraad' 
66 Brief G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Loenersloot 13-9-1960) 
'' Zie hoofdstuk 'Kritiek en opbouw' 
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Nederland,, waarin wordt stil gestaan bij de invloed die Du Perron heeft gehad op het 
letterkundigee leven in Nederlands-Indië.' 

Bebb beperkt zich niet tot de zwaardere kost in het schrijversrepertoire. Met enige 
regelmaatt maakt ze vanaf die tijd ook sfeerimpressies van kleine plaatsjes en gebieden waar 
zee verblijft of die ze bezoekt. Ze begint met twee sfeervolle plaatjes van Komeliamünster in 
HetHet parool en een {vermoedelijk) toeristisch blad.2 Hierin toont Beb zich weer op haar best. In 
haarr beschrijving van het plaatsje weet ze de geschiedenis en de beschrijving van gebouwen, 
stratenn en de omgeving van het plaatsje tot een sfeervol beeld te combineren. Wellicht hebben 
lezerss van het artikel aanleiding gevonden het even over de Nederlandse grens gelegen stadje 
mett een bezoek te vereren. Kort daarna publiceert ze in Hei parool onder de titell  'Een 
Hollandss landschap onder de zomerzon' een beschrijving van het stadje Schoonhoven en de 
tochtt er naar toe. Ze bezoekt het stadje als ze, zoals ze in het artikel schrijft, dakloos is 
gewordenn in Amsterdam, fietsend op zoek naar onderdak in een hotel. 

All  vrij snel na aankomst in Nederland lukt het Beb nog een andere, haar bekende, 
activiteitt ter hand te nemen, het verzorgen van radiolezingen. Op 25 oktober 1958 spreekt ze 
inn de rubriek 'Boekenwijsheid' van de VARA een autobiografisch portret uit.3 In de volgende 
jarenn treedt ze met enige regelmaat op voor dit medium. Een volledig inzicht in het aantal 
radiolezingen,, het tijdstip ervan en de omroep waarvoor ze zijn uitgesproken, is niet meer te 
achterhalen.. In 1960 verzorgt ze in ieder geval weer een aantal uitzendingen. Deze lezingen 
probeertt ze voor publicatie aan Van Oorschot te slijten. De laatste voelt daar evenwel weinig 
voor:: "Van het Indonesisch [vermoedelijk komen in de lezingen veel Indonesische 
uitdrukkingenn of woorden voor] is voor niemand iets te volgen [ . . . ] . De redactie vindt je 
stukkenn dus alleen interessant voor diegenen die een en ander zouden kunnen nagaan en je 
opvattingenn verifiëren"." Uit deze zinsnede van Van Oorschot kan tevens worden afgeleid dat 
Bebss lezingen geen boekbesprekingen zijn, maar gaan over de situatie in Indonesië. 

11 Zoals eerder opgemerkt is Kees Snoek in 1990 in zijn dissertatie De Indische jaren van E. du Perron uitgebreid 
ingegaann op het verblijf van Du Perron in de kolonie, 
:: Het betreft Beb Vu ijk 'Komeliamünster: een toeristisch plaatsje vlak over de grens*  He} parool 4-11-1958 en 
hett artikel 'Münsterlandchen1. Onbekend is in welk blad het laatste, in de ON aanwezige, artikel is verschenen. 
Gelett op het papier, paginagrootte en lay-out geen krant, weekblad of literair tijdschrift. Ook in De kampioen of 
DeDe ioeristenkampioen is het artikel niet gepubliceerd (Telefonische informatie ANWB aan auteur (Den Haag 19-
12-2003)). . 
11 'Boekenwijsheid: Gesproken autobiografie door Bep Vuyk' VARA 25-10-1958 
44 Beb heeft in haar eigen archief een aparte map radiolezingen bijgehouden, die zich in de ON bevindt. De in 
dezee map verzamelde lezingen bevatten gesproken boekrecensies uit de periode 1963-1966. Voor 1963 
verzorgdee uitzendingen zijn niet door haar bewaard. Ook in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
bevindenn zich geen lezingen meer van Beb, behoudens de zojuist genoemde autobiografie van 25 oktober 1958. 
Dee eigen map van Beb geeft onvoldoende houvast over de data van de uitzendingen. Tweemaal is er vermeld 
'uitgesprokenn op . . ., VARA', met de naam van programma waarin de lezing is uitgezonden. Een drietal 
lezingenn is voorzien van de datum en de aantekening 'Belgische radio'. Bij controle van de VARA-uitzendingen 
inn de omroepbladen blijkt dat op de betreffende datum geen uilzending van het betreffende programma heeft 
plaatsgevonden.. De omroepbladen zelf zijn onvoldoende specifiek in het vermelden van de boekenrubriek om na 
tee gaan wat is be- of uitgesproken. Het programma 'Boekenwijsheid' van de VARA, waarin Beb met enige 
regelmaatt is 'opgetreden', wordt standaard aangekondigd met: "een programma over boeken onder redactie van 
Garmtt Stuiveling en Max van Dendermonde" (na 1962 voert alleen Stuiveling de redactie). Blijkens 
aantekeningenn en aangetroffen correspondentie in de ON heeft Beb ook boekrecensies voor de Wereldomroep 
verzorgd.. Wellicht zijn dit de radiolezingen die in haar map niet voorzien zijn van de aantekening 'VARA' of 
'Belgischee radio'. In ieder geval heeft ze voor de Wereldomroep één voordracht verzorgd, getiteld 'West-
Indischee schrijvers7. Voor deze lezing wordt haar bij brief van 25-3-1963 een honorarium van driehonderd 
guldenn toegekend. Voor het overige blijven Bebs boekbesprekingen voor de Wereldomroep in duister gehuld: er 
bestaann geen gegevens meer over de programmering van het boekenprogramma van de Wereldomroep, bij de 
NIBGG noch de omroep zelf. 
?? Brief G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Loenersloot 13-9-1960) 
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Vanaff  eind 1959 publiceert ze ook een aantal boekrecensies in het eerder genoemde, pas 
opgerichtee Hollands weekblad. Aan dit blad werken ook een aantal oude bekenden van Beb 
mee:: Ivo Veenstra, Jan Eykelboom, Elisabeth de Roos en Rob Nieuwenhuys. Wellicht hebben 
Bebss vrienden een goed woordje voor Beb bij de redactie gedaan. Het blad wil getuigen van 
eenn onafhankelijke kritische geest, die zich niet gebonden acht aan welke maatschappelijke 
conventiee of ideologie dan ook. Bij de motieven tot oprichting van het blad worden dan ook 
dee namen van Ter Braak en Du Perron met respect genoemd. Het kan bijna niet anders of de 
doelstellingg van het blad moet Beb hebben aangesproken. Toch werkt ze slechts korte tijd 
mee.. Behoudens een recensie in april 1961 en oktober 1962, verschijnen er na 1960 geen 
boekbesprekingenn meer van haar in het blad.1 Wel geven de boekbesprekingen in het 
HollandsHollands weekblad dan waar haar belangstelling de komende jaren ligt: boeken over 
Indonesië,, de Nederlands-Indische belletrie en meer in het algemeen de 'uitheemse* literatuur. 
Inn één van haar eerste recensies van boeken over Indonesië na haar terugkomst, die over The 
storystory of Indonesia van de Amerikaan Louis Fisher, toont Beb zich goed op dreef in haar stijl 
enn bondigheid van bespreken. Tevens heeft ze weer één van haar spaarzame momenten 
waaropp ze "in grote lijnen" waardering voor een boek kan opbrengen. Twee maanden eerder 
heeftt ze in een recensie een boek van een andere Amerikaan neergesabeld.3 Uit het corrigeren 
vann enkele door Fisher vermelde historische feiten blijkt Bebs deskundigheid en belezenheid 
overr de geschiedenis van Nederlands-Indië, De Amerikaan besteedt in zijn boek veel aandacht 
aann Sukarno voor wie hij, zij het met enige distantie, bewondering heeft. Beb vindt de 
centralee plaats van de president in het boek terecht, omdat hij het middelpunt is in de 
Indonesischee politiek. In de laatste zin van haar recensie brengt ze echter op fijnzinnige wijze 
haarr kritiek op Fisher tot uitdrukking wanneer zij over Sukarno opmerkt; "De meest vereerde 
enn de meest gehate man van Indonesia. Alleen dit laatste heeft Louis niet helemaal 
doorgehad".. Beb zal niet altijd zo onderkoeld blijven over de Indonesische leider. 

Mogelijkk dat Beb haar medewerking aan het literair-intellectuele Hollands weekblad 
heeftt gestaakt omdat zich een andere bron van inkomsten aandient, het weekblad Vrij 
Nederland,Nederland, dat voor een publicist interessant is vanwege de grote oplage. Het grotere aantal 
lezerss van Vrij  Nederland zal zich vermoedelijk ook vertaald hebben in een betere honorering. 
Datt inkomsten Beb niet onverschillig laten, blijkt uit het op haar manuscripten genoteerde 
bedragg dat ze voor een artikel heeft ontvangen/ Deze aantekeningen geven tevens aan dat ze 
opp freelance basis werkt: per artikel wordt de honorering bepaald. 

Inn de negen jaren dat Beb aan Vrij  Nederland is verbonden, publiceert ze er zo'n 
honderdd en vijftien artikelen in. In 1961 en 1962 is ze een prominent boekrecensent van Vrij 
Nederland,Nederland, zeker tegen de achtergrond van de dan nogal magere boekenrubriek van het 
weekblad.. De wekelijkse boekenbijlage bestaat dan nog niet bij Vrij  Nederland. Soms gaan er 
driee of vier weken voorbij zonder dat een boek wordt besproken in het blad. Bij Vrij 

11 Het betreft de volgende artikelen Beb Vuijk "Rice roots' met wortelrot' Hollands weekblad 11 — 11-1959 
(recensiee Amerikaans boek over Indonesië), Beb Vuijk 'Een Amerikaan over Indonesië' Hollands weekblad 27-
1-19600 (wederom recensie over Amerikaans boek over Indonesië ), Beb Vuijk 'Terug naar de bron' Hollands 
weekbladweekblad 17-2-1960 (recensie Tussen twee vaderlanden van Rob Nieuwenhuys), Beb Vuijk 'Roman uit donker 
Afrika'' Hollands weekblad6-4-1960 (recensie De nikkers van Piet van Aken), Beb Vuijk 'Meer 'Indisch' dan 
'Haags""  Hollands weekblad 13-6-1960 (recensie van Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan van Louis 
Couperuss ), Beb Vuijk 'Bij het scheiden van de markt' Hollands weekblad3-11-1960 (recensie van Bij het 
scheidenscheiden van de markt van Rob Nieuwenhuys), Beb Vuijk 'Verhalen van Vincent Mahieu' Hollands weekblad 
29-4-19611 (recensie van Tjoek van Vincent Mahieu) en Beb Vuijk 'Naar het oude patroon*  Hollands weekblad 
10-10-19622 (recensie van Bericht uit Hollandia van F. Springer). 
**  Beb Vuijk 'Een Amerikaan in Indonesië' Hollands weekblad 27-1-1960 
""  Rice roots van Arthur Goodfriend 
44 Beb Vuijk 'Een Amerikaan in Indonesië' Hollands weekblad 27-1-1960 
55 Zie bijvoorbeeld manuscripten van artikelen, door Beb Vuijk per jaar in een map gebundeld, in doos 2466 van 
dee ON 
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NederlandNederland ontmoet Beb wederom haar oude bekende Ivo Veenstra. Ook hij recenseert, maar 
figureertt ook als politiek commentator, in het bijzonder over de politieke ontwikkelingen in 
Indonesië.. Met het 'uitdijen' van de boekenrubriek wordt Beb vanaf 1963 één van de vele 
recensentenn van het weekblad. Andere boekbesprekingen komen van de hand van onder meer 
Antonn Koolhaas, Rein Bloem, Arthur Lehmann en Alain Teister. 

Recensiess vormen de hoofdmoot van Bebs publicitaire arbeid voor Vrij  Nederland, 
maarr er is, vooral in de beginjaren, ook ruimte voor andere publicaties en interessen. 
Beginn 1961 publiceert Beb in het weekblad de autobiografische jeugdschets 'Mijn 
grootmoeders',, een jaar later opgenomen in een herdruk van de verhalenbundel De wilde 
groenegroene geur. In grote lijnen volgt dit verhaal het twintig jaar daarvoor in De Indische courant 
verschenenn artikel 'Indië en mijn werk: de lachende klasse'. De inhoud van beide publicaties 
iss al aan de orde gekomen in het hoofdstuk over Bebs jeugd. Er is wel een accentverschil 
tussenn de artikelen: in De Indische courant vertelt ze meer over haarzelf, in Vrij  Nederland 
ligtt het accent op haar grootmoeders. In de vraaggesprekken die Beb vanaf de zeventiger jaren 
geeft,, zal ze één en andermaal teruggrijpen op beide artikelen, vooral op 'Mijn grootmoeders'. 
Waarschijnlijkk op expliciet aangeven van Beb worden in veel interviews niet zelden passages 
uitt het laatste artikel letterlijk overgenomen. Beb doet in 1961, na haar autobiografische 
schetsenn in 1941, wederom een bewuste stap in het creëren van haar eigen beeld in de 
geschiedenis. . 

Eenn tweede, al eerdergenoemde, vermeldenswaardige bijdrage van haar in Vrij 
NederlandNederland is 'Weekeinde met Richard Wright'.2 Het artikel is geen boekrecensie, maar 
opgenomenn in de uit sfeerimpressies bestaande rubriek 'Mensen en plaatsen', waarvoor Beb 
nogg enkele andere bijdragen zal schrijven. Evenals 'Mijn grootmoeders*  heeft 'Weekeinde 
mett Richard Wright' een autobiografisch karakter. Gelardeerd met uitgebreide typeringen van 
Bebss vrienden Mochtar Lubis en Takdir Alishabana, wordt een weinig geflatteerd beeld van 
dee zwarte Amerikaanse schrijver Richard Wright geschetst. Beb ontmoet de laatste in 1955 
tijdenss zijn bezoek aan de, op initiatief van Sukarno, voor het eerst georganiseerde top van 
allee niet-gebonden landen in Bandung, de zogenaamde Bandung-conferentie. In zijn 
ontmoetingenn met Indonesische intellectuelen wordt Richard Wright door Beb geschetst als 
iemandd bij wie de discriminatie blijvend sporen heeft nagelaten: hij is één en al achterdocht 
tenn opzichte van de blanken. Voor Richard Wright vindt de Bandung-conferentie zijn grond in 
hett feit dat gekleurde volkeren hun stem laten horen. Lubis en Alishabana, zo blijkt uit een 
doorr Beb weergegeven discussie, zijn van oordeel dat niet de blanke overheersing, maar het 
gedeeldee koloniale verleden de ratio is voor een gemeenschappelijke organisatie van landen in 
dee Derde Wereld. Ook in Bebs beleving hebben de Indonesische intellectuelen na het 
verkrijgenn van de onafhankelijkheid hun rancune tegen de blanken achter zich gelalen. 

Haarr opvatting van Wright als verwrongen persoonlijkheid wordt bevestigd wanneer 
zee enige tijd later zijn artikelen leest over het bezoek aan de conferentie in de tijdschriften 
EncouterEncouter en Der Monat. Wright legt daarin de door hem, niet bij naam, maar als "de meest 
bekendee Indonesische romanschrijver", aangeduide Alishabana het tegenovergestelde, 
namelijkk wantrouwen tegen blanken, in de mond van wat hij werkelijk gezegd heeft.3 

11 Beb Vuijk 'Mijn grootmoeders' Vrij  Nederland'3-2 en 10-2-1961 (twee afleveringen) 
:: Beb Vuijk 'Weekeinde met Richard Wright' Vrij  Nederland 19-11 en 26-11-1960 (twee afleveringen) 

Bebss weergave van Wrights opvattingen lijken een gTote mate van betrouwbaarheid te hebben. Wright bewerkt 
dee in Encounter en Der Monar anikeien om tol het in 1956 verschenen boek The colour curtain, dat in 1957 in 
heii  Nederlands wordt vertaald als De kleurbarrière. Wnghts preoccupatie met de positie van kleurlingen komt in 
dit.. nogal chaotisch samengestelde, boek nadrukkelijk naar voren (onder meer pag. 108-1! 1). 
Volledigheidshalvee moet wel worden vermeld dat Wright als factor voor de bijna onoverbrugbare klooftussen 
hett blanke Westen en de Derde Wereld, naast kleur, ook religie noemt (onder meer pag. 10-11 en pag. 132-133). 
ietss dat Beb onvermeld laat. De door Beb gewraakte passage over Alishabana treft men in het boek aan op pag, 
176.. Wright ontmoet in het boek ook Mochtar Lubis. die voor hem als een soort reisleider fungeert. De met 
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Inn 1962 toont Beb in Vrij  Nederland nog eens hoe haar hart uitgaat naar schepen. Ze verslaat 
inn Vrij  Nederland haar bezoek medio augustus 1962 aan de Tall Ships Race, een 
internationalee race voor zeilschepen waarop marinepersoneel wordt opgeleid. Met een schip 
vann de Nederlandse marine bezoekt ze buitengaats één van de aan de race deelnemende 
schepen.. Het artikel toont een laaiend enthousiaste Beb, die een lyrische zang aanheft op 
zeilschepen.. En passant geeft ze ook nog in beeldende bewoordingen een exposé over de 
ondergangg van het door haar bewonderde zeilschip in zijn strijd tegen de stoom- en 
motorboot: : 

Dee glorie van de clippers heeft slechts enkele tientallen jaren geduurd. Ze 
warenn te rank gebouwd, te hoog getuigd en bezaten te weinig laadvermogen 
voorr deugdzame en betrouwbare scheepvaart. Ze waren de bohémiens van de 
zee,, die onder commando van bezeten kapiteins met graan en thee, wol en 
goudzoekerss over de oceanen scheerden in tot mythen geworden races. Als alle 
bohémienss legden ze het aftegen betrouwbaarder typen.1 

Naarr het zich laat aanzien heeft Beb zich in beginjaren zestig aardig genesteld in literair en 
journalistiekk Nederland. Ook haar privé-leven loopt op rolletjes. Zoals vroeger in Indonesië 
speeltt Beb op de 'Almayer's Folly' graag de rol van gastvrouw. Regelmatig komt in het 
weekendd een schare bekenden op bezoek. In de vroegere laadruimte van het schip wordt dan 
gepraat,, gerookt en gedronken. De foto's ervan doen denken aan de beelden van 
existentialistischee intellectuelen in de rokerige cafés van het Parijs in de vijftiger en begin 
zestigerr jaren. Beb moet zich heerlijk hebben gevoeld in deze met intellectualisme 
bezwangerdee sfeer. 

DeParijsee sfeer gaat ze met Fernand zelf opsnuiven inde zomer van 1961, Parijs is 
éénn van de vele reisbestemmingen van de De Willigens in de komende jaren. Tot Bebs dood 
zall  het reisvirus in haar bloed blijven zitten: ze bezoekt onder meer Brussel en Boedapest en 
gaatt op vakantie in Oostenrijk en Portugal. Parijs bezoekt ze, zoals ze opmerkt in een 
impressiee van haar bezoek, niet als toerist maar als inwoner. Zodra de De Willigens hun 
kofferss uitpakken voelen ze zich Parijzenaars. Dat is "geen kwestie van officiële status, maar 
vann instelling [ . . . ] . We hoorden niet meer aan ons eigen verleden toe en hadden geen 
toekomst".22 Het romantisch levensgevoel heeft Beb nog niet verlaten, zoals ook blijkt uit de 
restt van de sfeerschets. Ze beschrijft de armoedige en rommelige buitenkant van het hotel, dat 
zee nooit uit zichzelf zou hebben uitgekozen. Maar binnen is het kraakhelder en geurend naar 
boenwas,, leuk ouderwets gemeubileerd en gezellig van sfeer. Beb woont er als een echte 
Parijzenaar.. Beb wil vooral niet, zoals de doorsnee toerist, in snel tempo alle attracties 
aflopen.. Ze slentert veel liever door het oude Parijs om de sfeer te proeven en te ondergaan. 
Hett lijk t of we met een twintigjarige in plaats van met een vrouw op oudere leeftijd te maken 
hebben.. Uit de bewaard gebleven foto's van het bezoek blijkt dat ze ook een Indonesische 
bekendee bezoekt, vermoedelijk Akky Djoehana, die op de vlucht voor de repressie in 
Indonesië,, domicilie in Parijs heeft gekozen. 

Lubiss weergegeven gesprekken in het boek doen reëel aan. Zijn anticommunisme en kritische houding jegens de 
regeringg komen goed tot uitdrukking. Curieus is dat naast foto's van Lubis en Alishabana, een (onbekende) foto 
vann Beb met de Indonesische dichteres Siti Nuraini het boek opsiert, terwijl Beb niet voorkomt in het boek, 
expliciett noch bedekt in de vorm van met initialen aangeduide personen. 
11 Beb Vuijk 'Vers twree van Piet Hein ging teven op de Gorch Fock: Rendez vous met een oud schip' Vrij 
Xederlarut25-%-\962 Xederlarut25-%-\962 
22 Beb Vuijk 'Een binnenplaatsje in Parijs' Vrij  Nederland 23-9-1961 
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2929 augustus 1961 

Naa de tegenslagen in de voorgaande jaren, lijk t het lot Beb nu goed gezind. Bijzonder 
verheugdd en trots zal ze geweest zijn met Ru's afstuderen als dierenarts in de zomer van 1961. 
Dee zo belangrijke universitaire graad is in de familie. Bovendien is Ru haar lieveling en 
oogappel,, niet in de laatste plaats doordat Ru in de loop van zijn jeugd dezelfde interessen 
ontwikkeltt als Beb. Hij is maatschappelijk en politiek sterk betrokken bij de situatie in 
Indonesië""  en voert hierover met zijn voornamelijk Indonesische vrienden urenlange 
discussies.. Ook heeft hij een grote literaire belangstelling. Zijn grote wens is terug te keren 
naarr Indonesië en zijn capaciteiten in dienst van het land te stellen. Na zijn afstuderen vertrekt 
hijj  niet direct in verband met de nog weinig rooskleurige politieke situatie. In afwachting van 
eenn geschikt moment terug te keren, wil hij na zijn afstuderen geen eigen dierenartspraktijk, 
maarr gaat hij praktijken waarnemen. 

Tijdenss zo'n waarneming in Brabant rijdt hij 28 augustus 1961 op een stille landweg 
opp onverklaarbare wijze tegen een boom. Hij wordt opgenomen in het ziekenhuis van Bergen 
opp Zoom. Geert van Oorschot brengt Beb 's avonds met de auto naar het ziekenhuis.1 

Aanvankelijkk laat de toestand van Ru zich redelijk aanzien. In het ziekenhuis, zo vertelt ze, 
doett hij "hele verhalen"." De dokter is optimistisch. Volgens hem is het een wonder dat Ru 
hett er zo goed heeft afgebracht. De volgende morgen gaat Beb tegen negen uur naar het 
ziekenhuis.. Daar aangekomen hoort ze dat Ru een paar minuten eerder aan een inwendige 
longbloedingg is overleden. 

Bebss wereld moet zijn ingestort. All e bekenden uit Bebs omgeving bevestigen dat de 
doodd van haar zoon een bijna onoverkomelijke slag voor haar is geweest. Tegen één van hen, 
H.G.. Surie, zegt ze: "Ik had er een eind aan gemaakt als Boet er niet was".3 Toch praat ze er 
dertigg jaar later in haar laatste radio-interviews zo op het oog afstandelijk over. Naar haar 
eigenn zeggen stort haar wereld niet in, omdat ze het op dat moment niet kan en wil geloven. 
Zee vertelt hoe zijn in doodskramp vertrokken gezicht en zijn opgetrokken knieën haar direct, 
heell  rationeel, doen herinneren aan het schilderij van de kruisaflegging van een Vlaamse 
schilder.. Beb beweert niet te hebben gehuild na Ru's dood. Ze huilt slechts uit woede of drift. 
Eenn bewering die op zich al onwaarschijnlijk is, maar bovendien onwaar. Een met Beb 
bevriendee woonbootbewoonster herinnert zich met Bebs betraande gezicht warmeer ze de 
woonbotenn langs gaat om Ru's dood mee te delen. Het persoonlijk de mensen verwittigen 
heeftt waarschijnlijk dezelfde functie gehad als de briefkaarten die ze daarna stuurt aan 
bekenden:: ze wil de dood van haar zoon bevestigd zien en erin gaan geloven. 

Hans,, met wie Beb na de kamptijd in toenemende mate een problematische 
verhoudingg heeft, krijgt onenigheid met zijn moeder over de toedracht van het ongeluk. Beb 
verteltt in interviews dat Ru per ongeluk het gas- en rempedaal heeft verwisseld wanneer hij 
moett uitwijken voor een paaltje. Haar oudste zoon wijt het ongeluk aan Ru's onvermogen tot 
autorijden,, het gevolg van een, volgens Hans ook bij Beb aanwezig, algemeen gebrek aan 
vaardigheidd om snelle visuele indrukken om te zetten in adequate handelingen. De visie van 
Hanss wordt door Beb in de jaren direct na het ongeluk niet geaccepteerd. Vermoedelijk om 
zichzelff  te overtuigen of gerust te stellen houdt Beb vast aan haar eigen verklaring. De relatie 
mett haar levende zoon komt op scherp te staan, zo blijkt uit een ten dele bewaard gebleven 

Hett hiernavolgende is gebaseerd op het Radio-inlerview en -portret Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een 
levenn lang' NOS 14-7-1989. Het deel in dit interview over Ru's dood komt ook voor in een radio-interview van 
dezelfdee interviewster een halfjaar later: Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Camera Obscura" 
KROO 18-12-89. 
""  Idem 
33 Gesprek auteur met H.G. Surie (Assen 8-8-2002) 
44 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 5-3-2003). Als voorbeeld van Bebs 
geringee motorische vaardigheid noemt Hans de weinig zekere manier waarop Beb de straat overstak. 
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briefinn de ON. De brief toont een emotioneel volstrekt ontregelde vrouw die haar zoon, met 
citatenn uit de Bijbel als adstructie, het ergste verwijt. Pas op het laatst van haar leven geeft ze 
impliciett toe dat Ru de kunst van het autorijden niet goed beheerste. In een radio-interview 
merktt ze op dat hij in het algemeen erg onhandig is en pas bij de vijfde keer zijn rijbewijs 
heeftt gehaald. 

Dee wijze waarop Beb de dood van haar zoon verwerkt, vertelt andermaal iets over haar 
persoonlijkheid.. Beb probeert een muur op te trekken voor dingen die haar raken. Ze lijk t dit 
pantserr van zelfbescherming zelden af te leggen, zeker niet publiekelijk. In het radio-
interview,, waaraan het voorgaande is ontleend, gebeurt dit toch even. De interviewster, onder 
dee indruk van Bebs afstandelijkheid, vraagt of ze altijd een sterke drang tot zelfbehoud heeft 
gehadd door de emotie uit haar leven te bannen. Beb antwoordt, heel zachtjes, bevestigend. Om 
diee reden komt ze nooit meer op het kerkhof waar haar zoon en man begraven liggen. Ze 
wordtt er alleen maar beroerd van. Op dat moment breekt haar stem even. Maar ze herstelt 
zichh direct daarna en ontkent vervolgens dat ze situaties die haar emotioneel raken, uit de weg 
gaat:: "Nee, ik zie ze onder ogen". Ze verwoordt emoties afstandelijk, dat is haar aanpak, 
merktt ze aan het eind van het interview op. Maar als deze strategie faalt, als de emoties niet 
meerr te controleren zijn, gaat elke vorm van zelfcontrole verloren. Er treedt een onbeheerste 
Bebb naar voren, los van zinnen. 

11 Radio-interview en -portret Beb Vuijk door.Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 18-7-1989 
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Dee theekoepel van Huize Medler lussen Vorden en Ruurlo waarin Beb en Fernand verblijven van mei tot 
medioo juni 1959 tijdens hun zwervend bestaan na hun terugkomst in Nederland eind 1958 
(bron:: eigen collectie) 

Dee woonboot 'Almayer's Folly' die in januari I960 het officiële 'verblijf*  wordt \an Beb en Fernand 

(bron:: familiearchief) 
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