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9.. BLOEIENDE NADAGEN 
(1962-1971) (1962-1971) 

Dee wilde groene geur 

Ru'ss dood heeft geen grote gevolgen voor Bebs literaire en journalistieke productie. Blijkbaar 
heeftt haar wil tot zelfcontrole vrij snel de overhand gekregen. Ruim twee maanden na de dood 
vann haar zoon verschijnt weer een publicatie in Vrij  Nederland. Het is een weinig bijzonder 
intervieww van Beb met haar vriend Rob Nieuwenhuys, het enige vraaggesprek in Bebs 
journalistiekee bestaan, naar aanleiding van het verschijnen van diens fotoboek Tempo doeloe} 
Bebb speelt haar vriend in het vraaggesprek op een aardige manier de bal toe. Een maand later 
bespreektt ze De eerste etappe van HJ. Friedericy, voor wiens verteltalent ze eerder, nogal 
bijzonder,, een zekere waardering heeft uitgesproken bij het verschijnen van zijn roman 
BontorioBontorio in 1948/ Voor het nieuwe boek, dat uit brieven bestaat van een jonge BB-ambtenaar 
aann zijn ouders, kan ze geen enkele waardering opbrengen. De brieven kunnen volgens haar 
bestt een autobiografische oorsprong hebben, maar authentiek zijn ze niet vanwege het hierin 
gebezigdee formele en ambtelijke taalgebruik, nogal ongebruikelijk voor een jongeman die aan 
zijnn ouders schrijft. Beb verklaart het gekunstelde taalgebruik uil het feit dat Friedericy vertelt 
overr de wederwaardigheden van zijn kameraden op Celebes. Dit belemmert hem in het open 
enn vrij schrijven over zijn ervaringen als jong bestuursambtenaar, op straffe van een breuk 
mett zijn oude vrienden. Hij snijdt zichzelf daarmee, zo luidt ook de titel van Bebs recensie, de 
pass af. Naar Bebs oordeel had Friedericy veel beter voor fictie kunnen kiezen, waarin aan de 
werkelijkheidd ontleende ervaringen en gebeurtenissen gearrangeerd kunnen worden. Beb 
betreurtt Friedericy's keuze voor een briefroman, want, zo merkt ze tot slot op, hij is een groot 
verteller. . 

Iss Bebs zeer kritische recensie voor Friedericy aanleiding geweest een oude discussie 
overr Het laatste huis van de wereld weer op te rakelen wanneer eind 1961 bij Van Oorschot 
eenn nieuwe druk van dit boek verschijnt? Of heeft voor hem alleen de inhoud van de kwestie 
eenn rol gespeeld? Hoe het ook zij, in april 1962 publiceert Friedericy in Tirade opnieuw zijn 
eerderr in 1940 in hei Koloniaal tijdschrift verschenen bezwaren tegen het in Het laatste huis 
vanvan de wereld expliciet vermelden van de resident Haga van de Molukken. de man door wiens 
toedoenn in Bebs ogen de De Willigens mede hun kajoe-poetihplantage hebben opgegeven.3 

Friedericy'ss hernieuwde aanval is de enige rimpeling in dat jaar. Een maand eerder 
krijgtt Beb voor haar gehele oeuvre de Marianne Philipsprijs toegekend, met een daaraan 
verbondenn bedrag van vijfhonderd gulden.4 Het is weliswaar geen prestigieuze prijs, maar 
tochh ook niet zonder betekenis. De jury bestaat uit Prof. dr. N.A. Donkersloot, H.J. Smeding 
enn Jeanne van Schaik- Wil ling. In het juryrapport wordt onder meer vermeld: "Haar werk 
getuigtt van soberheid en spanning, die voortdurend in haar navrante verhalen aanwezig zijn, 
terwijll  in het werk een stijgende lijn van perfectie is aan te wijzen".5 

Eindd 1962 vindt nog een verheugend feit plaats. Begin oktober verschijnt de derde 
drukk van De wilde groene geur. Vergeleken met de vorige uitgave zijn aan de bundel drie 

11 In 1982 zal Nieuwenhuys een veel uitgebreider driedelig, tot standaardwerk uitgegroeid, fotoboek over het 
oudee Nederlands-Indië publiceren, getiteld Tempo doeloe: een verzonken wereld, heruitgegeven in 1998. 
22 Beb Vuijk 'De eerste etappe: Friedericy sneed zich zelf de pas af als verteller' Vrij  Nederland 9-12-1961. Voor 
Bebss bespreking van Bontorio zie hoofdstuk 'Weer Holland'. 
?? Voor een uitgebreide bespreking van Friedericy's commentaar en de reactie van Beb Vuijk zie hoofdstuk 'Het 
avontuurr mislukt' 

Michaëll  1986, pag. 179. De Marianne Philipsprijs is ingesteld door S. Goudeket, de weduwnaar van de in 1951 
jongg overleden schrijfster Marianne Philips. De prijs is uitgereikt in de periode 1951-1975. ondermeer ook aan 
hett debuut van Cees Nooteboom, Philip en de anderen, dat nadien een cultstatus zal krijgen. 

NieuweNieuwe Rotterdamse courant 16-3-1962 (auteur onbekend). 
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nieuwee verhalen toegevoegd: het februari 1961 verschenen 'Mijn grootmoeders', het in april 
19622 in Tirade gepubliceerde 'De oudste waardigheid' (nadien verschenen als 'De laatste 
waardigheid')) en het geheel nieuwe 'De vervulling en de terugkeer'. Het laatste verhaal is in 
feitee een vervolg op haar autobiografische schets 'Mijn grootmoeders'. Het geeft in kort 
bestekk Bebs leven weer in Nederlands-Indië vanaf haar trouwen in 1932 tot haar vertrek 1958. 
Inn voorgaande hoofdstukken is al enkele malen verwezen naar dit verhaal. Opvallend is dat in 
dezee autobiografische schets slechts in één zinnetje wordt gerept over haar werk bij de SOG, 
enn op een nogal omfloerste wijze: "In Soekaboemi, waar ik twee jaar les gegeven had 
[[  . .. ]"". ' Vervolgens gaat Bebs relaas verder met het verblijf op de theeplantage Pagilaran. 
Waaromm wijdt Beb zo weinig woorden aan haar werkkring op de SOG? Behalve in een radio-
intervieww uit 1990, waarin ze opmerkt een leuke tijd op het instituut te hebben gehad, is ook 
inn latere interviews en artikelen nauwelijks wat terug te vinden over haar verblijf daar." Ook 
Bebss oud-pupillen op de SOG verbazen zich er over dat Beb zo weinig woorden heeft gewijd 
aann haar jaren op het internaat.3 Eigenlijk nemen ze het haar een beetje kwalijk. Is er sprake 
vann een onderdeel van Bebs leven, waaraan ze het nageslacht niet wil herinneren omdat het 
niett past in een door haar nagestreefd intellectueel zelfbeeld? Een dergelijke verklaring zou 
bevestigdd worden door het 'wissen' van andere activiteiten in haar leven zoals haar artikelen 
voorr het Maandblad voor de huisvrouw van Indië en het gezinsblad D 'Oriënt en haar 
jeugdboekk De kinderen van Boeteon Leon. Maar aan de andere kant heeft ze in haar 
herinneringenn in artikelen en interviews ook nooit melding gemaakt van bijvoorbeeld haar 
journalistiekee werk voor het Bataviaasch nieuwsblad en De Indische courant en van haar 
radiopraatjess voor de Nirom. 

Inn het verhaal 'De oudste waardigheid' grijpt Beb terug op haar verblijf begin 1948 op 
Oost-Sumatra,, waar ze met andere journalisten de oprichting van de federale deelstaat 
Negaraa Soemetara Timoer (ruwweg het vroegere plantagegebied Deli) heeft bijgewoond. Het 
doorr haar in De stem van Nederland en Vrije tribune beschreven verblijf4 vertoont grote 
gelijkeniss met het verhaal van de ikfiguur in 'De oudste waardigheid'. Of de geschiedenis van 
dee hoofdfiguren uit het verhaal gebaseerd is op Bebs eigen ervaring of dat het haar anderszins 
terr ore is gekomen, en ze het vervolgens met het verhaal over haar eigen verblijf tot een 
geheell  heeft geconstrueerd, is niet bekend. Hel verhaal begint met een uitvoerige beschrijving 
vann de tijdelijke inname van een dorp door Bennie Nambela, een Republikeins officier. 
Vervolgenss treedt de ikfiguur, een journalist, in het verhaal naar voren. Kort daarvoor heeft 
dezee Bennie's vader ontmoet, dokter Nambela, die lid is van de regeringsraad van de nieuwe 
slaatt Negara Soemetara Timoer. Voordat het verhaal over Nambela senior verder gaat, wordt 
dee turbulente geschiedenis van het gebied beschreven. Centrale factor hierin is het bezit van 
enn de strijd over de vruchtbare grond tussen verschillende stammen van de Bataks {de 
oorspronkelijkee bewoners), Maleiers, Javanen en Chinezen. Evenals op Java wordt na de 
Japansee tijd in dit gebied de roep om onafhankelijkheid gehoord. Maar het is niet veel meer 
dann een dekmantel voor een hernieuwde strijd om de grond en een vereffening van oude 
rekeningen: : 

Onderr de rood-witte vlag vocht men tegen de Hollanders en tegen elkaar. 
Batakss tegen Maleiers, Bataks tegen Bataks om oude stamveten en nieuwe 
grieven,, opstandige Maleiers tegen de vazallen van de sultan. Het werd een 

11 Beb Vuijk 'De vervulling en de terugkeer' in Verzameld werk 198!, pag. 434 
11 Radio-interview Beb Vuijk 'De tachtigers' NCRV 21-6-1990 (interviewster onbekend) 
11 Telefonisch gesprek auteur met dhr. F. Bakker (Zwiggehe 12-10-2002), Telefonisch gesprek auteur met mevr. 
F.K.. Aveling (Zeist 16-10-2002) en Gesprek auteur mei mevr. P. Cornfield en mevr. Leenders (Arnhem 23-10-
2002).. Deze gesprekken vonden plaats n.a.v. een oproep in Moessan oktober 2002. 
JJ Zie het hoofdstuk 'Journaliste en redactrice' 
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Congo-situatiee avant Ia lettre, waaraan de politionele acte van 1947 wel een 
eindee maakte, maar geen nieuw begin. De deelstaat Oost Sumatra werd 
gecreëerd,, met een 'volksregering' waarin de neefjes en kleinzoons van de 
vermoordee sultans domineerden. 

Tijdenss een door de nieuwe federale regering georganiseerde persbijeenkomst ziet de ikfiguur 
dokterr Nambela weer. Hij gaat het gezelschap af met een in een bijbel bewaarde foto van een 
stapell  lijken. In zo'n stapel, zo vertelt de dokter, heeft hij zijn vrouw en dochtertje gevonden, 
redenn voor hem over te lopen naar de Hollanders. Van een collega-journalist hoort de ikfiguur 
dee geschiedenis van de dokter. Hij heeft de STOVIA, de school voor inlandse artsen, gevolgd 
enn is daarna met een Hollandse vrouw getrouwd. Zijn vrouw en dochtertje zijn vermoord door 
eenn bende van een andere Batakstam. Bij een etentje een paar dagen later gaat de dokter bij de 
ikfiguurr zitten. Hij vertelt hoe hij door zijn zoon, luitenant in het Republikeinse leger, is gered 
opp het moment dat hij in een zak met een steen in de rivier zou worden gegooid. Hij is dan 
nogg nationalist, zoals iedereen die de STOVIA heeft gevolgd: 

Vann alle eilanden in Indonesië kwamen we daar op school en werden er 
nationalisten.. Het is verschrikkelijk inlander te zijn, automatisch de mindere 
vann iedere willekeurige Hollander. Dat gevoel vrat onder je huid, het vreet aan 
je,, het nationalisme gaf ons een nieuwe houding.2 

Vervolgenss vertelt de dokter vol trots over zijn adellijke Batakse en christelijke achtergrond 
enn hoe hij wordt gediscrimineerd door de Hollanders. 

Terugg in Djakarta vertelt de ikfiguur het verhaal aan een bekende, die eveneens de 
STOVIAA heeft gevolgd. Deze gematigde en tolerante Djoehardjo behoort tot de volgelingen 
vann Sjahrir, en, zo wordt meegedeeld, houdt zich niet bezig met de achterklap in de politiek 
vann Djakarta. Tijdens een bijeenkomst van jonge Sjahrir-aanhangers bij deze Djoehardjo 
wordtt Nambela weggeroepen voor een onderhoud bij de gouverneur-generaal Van Mook. Hij 
vertrektt met de, naar de titel van het verhaal verwijzende, woorden: "Mij n grootvader was een 
koningg en een menseneter. Ik ben een christen en een dokter, maar hij was meer dan ik. Hij 
wass vrij en ik ben alleen maar onafhankelijk". 

'Dee oudste waardigheid*  wijkt in een aantal opzichten af van Bebs andere vanaf de 
vijftigerr jaren geschreven verhalen. Allereerst verwerkt Beb veel sterker de feitelijke politieke 
situatiee in het naoorlogse Nederlands-Indie, in sommige passages bijna uitmondend in 
politiekee verslaggeving. Het te lang stilstaan bij de politieke constellatie doet afbreuk aan het 
literairee karakter van het verhaal. Vervolgens wisselt ze meer dan in andere verhalen van 
perspectieff  en context. En tenslotte komt er een veelheid aan figuren voorbij trekken, 
voornamelijk,, onder een andere naam vermomde, bekenden uit Bebs eigen omgeving. Zelfs 
dee oude taalgeleerde Van Der Tuuk wordt vermeld. Deze personages hebben vaak geen 
duidelijkee functie. Al deze factoren maken het verhaal nogal geconstrueerd, om maar niet te 
zeggenn verwarrend, zeker voor de niet met Indonesië bekende lezer. Beb heeft een te 
sophisticatedd verhaal willen maken. Nieuwenhuys heeft overigens een andere opvatting: hij 
spreektt over een schitterend gecomponeerd verhaal.4 Duidelijk is ook dal Beb geput heeft uit 
Fernandss STOVIA-verleden. Evenzeer autobiografisch én overbodig is de overduidelijke 
positievee beschrijving van de Sjahrir-aanhangers. 

!! Beb Vuijk 'De laatste waardigheid' in Verzameld werk 1981, pag. 450 
:: Idem. pag. 457 
'' Idem, pag, 461 
~~ Nieuwenhuys 1978. pag. 480-482 
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Bebss nieuwe boek wordt in de recensies weer goed ontvangen. Voor de bij de 
Gemeenschappelijkee Provinciale Dagbladpers aangesloten regionale kranten schrijft C.J.F. 
Dinauxx dat niemand de Indische atmosfeer, de natuur en de geest van het land zo zuiver heeft 
weergegevenn als Beb Vuijk. Volgens deze recensent schrijft ze met een beheerste 
gevoeligheidd en grote zwijgzaamheid, maar "wat er niet staat, is er, het is zelfs de essentie, het 
staatt gespannen russen de woorden".1 Hans Warren doel er nog een schepje bovenop: "Dit 
werkk is zo edel en ingetogen enerzijds, zo overrompelend anderzijds, dat men het steeds met 
eenn soort respect leest, respect voor de mens die achter die verbeelding schuilgaat"." Deze 
criticuss onderkent in Bebs eerste verhalen een mannelijke geest en intelligentie, die zich 
doorzettenn in "het krachtige en onversierd rechtlijnige" van het laatste verhaal 'De oudste 
waardigheid'.. Th. Govaart spreekt over Bebs lucide aandacht voor het wezenlijke, dat in 
"iederr geheel dat zij publiceert inderdaad een typisch eigentijdse ervaringswereld dekt en 
tegelijkk de indruk maakt tijdloos te zijn".3 Naar zijn oordeel is Beb een onopvallende 
schrijfsterr die al jaren tot de besten behoort. Volgens Fred Pfeifer toont zich Beb Vuijk in 
dezee bundel wederom een groot schrijfster. In het bijzonder is hij te spreken over het laatste 
verhaall  'De oudste waardigheid'. Zelden heeft hij een zo scherpe veroordeling gelezen van 
nationalistenn en Hollanders "om wat zij in hun vermeende gelijk hebben aangericht".4 Andere 
recensentenn als H. Gomperts, H.G. Surie en Rob Nieuwenhuys zijn in hun besprekingen meer 
beschrijvendd en analyserend, minder prijzend. Ze hebben oog voor de ontwikkeling van Bebs 
schrijverschapp zoals die tot uitdrukking komt in haar vroegste en latere verhalen. Gomperts 
oordeeltt dat Beb geen talent heeft voor de complexiteit van de roman. Haar kracht ligt in de 
observatiee en het zich inleven in, veelal verminkte, personages. Verder legt deze recensent de 
vingerr op de één op één relatie tussen Bebs persoonlijkheid en Bebs werk: "Een merkwaardig 
contactt met panische gevoelens, met angst en angstobsessies, maar ook met agressie, met 
wreedheidd en vernietiging. Het type mens, dat zij begrijpt, is de avonturier, de losgeslagene, 
diee bereid is risico's te lopen en anderen risico's te laten ondergaan". 

EenEen nieuwe activiteit: de kookrubriek 

Eindd 1962 publiceert Beb in Vrij  Nederland haar eerste aflevering in de kookrubriek van het 
blad.. Ogenschijnlijk een onbelangrijke gebeurtenis, die evenwel, naar later zal blijken, een 
duurzaamm effect heeft op Bebs bekendheid bij het lezerspubliek. De aanleiding is vrij 
prozaïsch,, zoals Beb in verschillende interviews heeft aangegeven. De 'VN-kok*  Hugh Jans 
kann in verband met ziekte zijn rubriek gedurende langere tijd niet vullen. Beb wordt gevraagd 
dee honneurs waar te nemen. Haar invalbeurt zal drie en een halfjaar duren. Vanaf eind 1962 
tott begin 1966 publiceert ze ruim dertig recepten in Vrij  Nederland, voornamelijk uit de 
Indonesischee keuken. Daarnaast recenseert ze regelmatig kookboeken. Op 24 november 1962 
verschijntt de eerste aflevering van de kookrubriek, getiteld 'Koken op z'n frans met de 
penguins',, twee weken later gevolgd door de boekbespreking van twee Chinese 
kookboeken.66 In de recensie geeft Beb met de inmiddels van haar bekende rechtlijnigheid een 
sociologischh statement af over hoe zij tegen het overnemen van de uitheemse keukenpraktijk 
aankijkt: : 

11 C.J.F. Dinaux "Herontmoeting met Beb Vuyk: Werk van het zuiverste gehalte' Haarlems dagblad27-10-1962 
22 Hans Warren 'De wilde groene geur1 Provinciale Zeeuwse courant 16-3-1963 

 Th. Govaart 'De wilde groene geur*  Kultuurleven 30 (1963). pag. 382 
44 Fred Pfeifer 'De hete hartstochten in na-oorlogse Indië: Beb Vuyk schreef bundel verhalen De wilde groene 
geur11 Detflsche courant 30-1-1963 
"""  H.A. Gomperts 'Avonturiers en slachtoffers' Hel parool 5-1-1963 
**  Beb Vuijk 'Chinees koken en chinees eten1 Vrij  Nederland 8-12-1962 
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Eetgewoontenn en kookkunst maken deel uit van een culturele traditie van een 
volk,, ze zijn daarvan niet af te scheiden. Het overnemen van gerechten uit een 
'anderee keuken', zonder dat men verder iets afweet van levens- en 
eetgewoontenn kan leiden tot een culinaire desintegratie: lot 'nasiballen', tot 
nasii  goreng met kaas en bami met kerrie.1 

Vanuitt deze opvatting zal Beb consequent haar kookrubriek schrijven. Bij vrijwel ieder recept 
datt Beb geeft, wordt ingegaan op de historische en culturele achtergronden van het gerecht en 
dee bereidingswijze. Altij d weer in haar bondige en eenvoudige stijl en aanpak, soms ook met 
onderkoeldee humor. Voor een kookrubriek is dat op dat moment uniek. Eén van haar eerste 
Indonesischee recepten geeft uitstekend weer hoe de doorsnee kookaflevering er bij Beb uit 
ziet.. Beb gaat in op de bereiding van goeleh, het gedeelte van het geitenvlees dat te goed is 
voorr de soep en niet goed genoeg voor de sateh. Voordat ze het feitelijke recept vermeldt, 
geeftt ze de volgende achtergrondinformatie over het gerecht: 

Goelehh is Arabisch van origine. Met uitzondering van Bali, waar de bevolking 
niett islamitisch is [.. . ], zijn de meeste varkensvleesgerechten in Indonesië 
vann Chinese oorsprong. Wat het varken is voor China, is het schaap voor 
Arabië.. Merkwaardig genoeg is de invloed van Arabië op culinair gebied veel 
minderr overheersend. De goeleh is nu zo'n Arabisch gerecht, dat na de nodige 
aanpassingg deel is gaan uitmaken van het Indonesische menu. Waarschijnlijk 
zall  het oorspronkelijke Arabische gerecht wel van schapevlees zijn bereid 
[ . . . ] .. Tussen schapevlees en geitevlees is het smaakverschil echter met veel 
kruiderijenn wel te overbruggen en goeleh wordt inderdaad en zeker in 
tegenstellingg tot geitesoep met verschillende kruiden bereid. In verschillende 
delenn van Indonesië wijkt de smaak nogal af. Op Temate waar ook cultureel 
veell  meer Arabische invloed overheerst dan op Java smaakt ze zoeter, terwijl 
menn op Java er meer koenir doorheen werkt. Cultuurinvloeden zijn zelfs in de 
keukenn naspeurbaar. De goeleh als feesteten is een Indonesisch gerecht 
geworden,, men krijgt het op alle eilanden van de archipel te eten. Het eten van 
eenn mengbevolking en van een mengcultuur." 

Eenn belangrijk deel van de winter 1962/1963 is Beb ziek, waarna ze in april wordt 
geopereerd.. Niet bekend is wat er aan de hand is geweest. Beb vermeldt de ziekte en operatie 
zonderr nadere aanduiding in een brief aan de eerdergenoemde Alice von Eugen-van Nahuys, 
diee inmiddels haar directeurs functie bij Querido heeft opgegeven. In de brief spuwt ze verder 
haarr woede over de huidige gang van zaken bij de uitgeverij. Het begint met de door de 
uitgeverr geschreven introductie bij De wilde groene geur, waarin wordt vermeld dat Bebs 
laatstee verhaal 'De oudste waardigheid' "tevens een afscheid werd aan Indonesië, dat zij lief 
hadd gekregen, maar waarin zij met haar illusies niet kon leven".3 Ze heeft tegen deze 
verkeerdee voorstelling van zaken zonder resultaat geprotesteerd bij de nieuwe directeur, onder 
verwijzingg naar wat zij heeft geschreven over haar vertrek in het verhaal 'De vervulling en de 
terugkeer':: "Onbegrip tot aan de grenzen van de onwil, gebrek aan indenken voortkomend uil 
dee traagheid van geest, zo alleen was [. . . ] de reactie te kwalificeren".4 Beb is helemaal 
laaiendd als ze merkt dat ze niet is uitgenodigd op een instuiffeestje van de uitgever, volgens 
haarr zonder meer met een vooropgezette bedoeling. 

'' Beb Vuijk 'Chinees koken en chinees eten' Prij  Nederland &-12-1962 
11 Beb Vuijk 'Goeleh schapenvlees op z'n Arabisch-Indonesisch' Vrij  Nederland 2*3-1963 
11 Brief Beb Vuijk aan A. von Eugen-van Nahuys (Loenen a/d Vecht 5-11-1963), ON (doos 2465) 
JJ Idem 
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Inn hetzelfde jaar speelt nog een ander conflict. Ditmaal is Beb niet de aanstichtster, maar 
iemandd die wat betreft karakter en het leven dat hij achter de rug heeft, enige overeenkomst 
heeftt met haar. Jef Last, een voormalige collega bij Vrij  Nederland, heeft een aantal 
aanleidingenn om in een brief aan Beb zijn gram te halen. Allereerst is hij op zijn zachtst 
gezegdd gepikeerd over wat Beb over hem in een radiolezing heeft verteld, in het bijzonder 
doorr haar verhaal dat hij in Nederlands-Indië een keer in zijn onderbroek naar de brievenbus 
iss gewandeld. Naar het oordeel van Last, die zich het voorval naar het schijnt niet herinnert, 
zouu hij dat nooit hebben gedaan. Mogelijk wel in pyjama of zwembroek, maar niet in zijn 
onderbroek,, daarvoor is hij te veel estheet. Beb heeft de anekdote bedacht om zijn "zekere 
spontanee natuurlijkheid en onverschilligheid voor burgerlijke conventies aan te duiden"." Last 
beschouwtt het besproken voorval als een poging tot legendevorming, waarmee een slechte 
dienstt wordt bewezen aan biografen. 

Bitterr wordt Last als hij begint over Bebs werk bij Vrij  Nederland. Hij suggereert dat 
doorr haar toedoen hem het brood bij het weekblad uit de mond is gestoten. Hoewel hij Bebs 
literairee oeuvre waardeert, vraagt hij zich af: 

Hoee men je als criticus ooit ernstig heeft kunnen nemen [ . . . ]  Jarenlang was 
hett slechts "Bep prijst Rob, en Rob prijst Bep, en Bep prijst Rob en wie niet 
meedoett krijgt op zijn kop". Nu is het Indische kringetje, waarbinnen men zich 
aann die "onderlinge bewieroking van middelmatigheden en minder" overgaf 
inmiddelss uitgebreid tot een Tirader-ex-PP, -Vrij Nederland-kringetje, en zou 
hett haast amusant zijn te zien hoe vlijti g je voor hun ketterverbrandingen 
brandstoff  helpt aanslepen, wanneer ook die anderen niet leven moesten.3 

Mett de laatste zinsnede doelt Last op Bebs scherpe bespreking van Lasts boek Meesters der 
JapanseJapanse vertelkunst in Vrij  Nederland. De titel van de recensie verraadt Bebs kritiek: 'Al te 
beperktee bloemlezing'.4 Volgens haar biedt de inleiding van Last onvoldoende inzicht in de 
zeerr gecompliceerde Japanse literatuur en in de wisselwerking tussen het literaire leven en de 
maatschappelijkee ontwikkeling van Japan. Verder is de bundel met vier schrijvers te beperkt 
enn de bekende Japanse schrijver Tanizaki Junichiro ontbreekt. De repliek van Last is evenmin 
mals.. Naar zijn oordeel verbeeldt Beb zich heel wat over haar kennis van de Japanse 
literatuur.. Volkomen ten onrechte, want, zo stelt hij, ze is nog geen acht dagen in Japan 
geweest,, kan geen Japans lezen en weet van de Japanse cultuur niet meer dan wat ze erover 
heeftt gelezen in twee of drie handboeken. Bovendien blijkt uit Bebs recensie dat ze zijn 
bloemlezingg niet eens geheel heeft gelezen. Ter verdediging van het niet opnemen van de 
doorr Beb genoemde Junichiro voert Last aan dat de uitgever zijn bloemlezing al te dik vond. 
Lastt eindigt zijn brief met de beschuldiging dat Bebs recensie uit kinnesinne is geschreven: ze 
kann het niet hebben dat hij Mochtar Lubis in Nederland heeft geïntroduceerd en vertaald. 

Hett lijk t weinig zinvol in de vraag te treden wie, Beb of Jef Last, de meeste 
deskundigheidd bezit op het terrein van de Japanse literatuur. Interessanter is Lasts 
beschuldigingg over het hoge coteriegehalte van de kring die schrijft over de Indisch-
Nederlandsee letterkunde. Er zit zonder meer een kern van waarheid in zijn bewering. Het is 
opmerkelijkk dat Rob Nieuwenhuys, Ivo Veenstra en Beb Vuijk én eikaars werk vrijwel altijd 
inn positieve zin bespreken én regelmatig met elkaar in vriendschappelijke sfeer verkeren. Een 
gezondee kritische toon, zoals Beb die bijvoorbeeld met meer dan gebruikelijke regelmaat 

11 Niet bekend is wanneer de radiolezing is uilgezonden. Wel is hel manuscript 'Lezing Vara over Jef Last', 
gedateerdd 29^-1963. in de ON (doos 2465) bewaard gebleven. 
-- Brief J. Lasl aan Beb Vuijk (Marseille 1-6-1963, geschreven van het schip MS Zaan kerk). ON doos (2465) 
11 Idem 

Bebb Vuijk 'Meesters der Japanse vertelkunst: Al te beperkte bloemlezing1 Vrij  Nederland 9-2-1963 
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bezigtt ten opzichte van andere schrijvers, wordt niet aangetroffen bij de 'recensies in eigen 
kring'.11 Vormt dit een onderdeel van het algemeen menselijke patroon dat vrienden en 
mensenn die door het verleden met elkaar zijn verbonden, elkaar niet willen of durven af te 
vallenn uit angst voor en op straffe van een vriendschapsbreuk? Opmerkelijk is ook, dat in de 
recensiess de koloniale belletrie als een fenomeen op zich wordt beschouwd. Nooit wordt een 
vergelijkingg getroffen met de Nederlandse letterkunde, Welk mechanisme maakt dat er sprake 
iss van onvergelijkbare grootheden? Misschien moet wel gesproken worden van kleinheden. 
Wantt Last heeft deels gelijk met zijn bewering dat het werk van Nieuwenhuys en Beb Vuijk 
niett tot het échte grote werk behoort. In zijn soort goed, maar 'after all' en 'overall' 
middelmatig. . 

Uitt de brief van Last blijkt dat Beb in 1963 weer radiolezingen houdt. Daarnaast 
verzorgtt ze lezingen voor publiek. Elke bijverdienste op het karige inkomen van Femand en 
opp haar eigen inkomsten uit royalty's van boeken is welkom. Zoals zoveel schrijvers, leeft 
Bebb op dat moment voor, niet van de literatuur. Haar lezingen voor een gehoor hebben haar 
eigenn werk als onderwerp, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een editie van de Schager courant, die 
eenn deel van de lezing letterlijk overneemt. Veel van wat hiervoor over haar werk aan de orde 
iss gekomen, komt in de lezing naar voren. Ook doet ze de niet verrassende, maar in haar 
artikelenn en vraaggesprekken slechts zelden aan te treffen uitspraak: "Au fond is het zo dat 
mijnn leven en mijn werk onscheidbaar zijn. Over wat me obsedeert schrijf ik"." 

Voorr de radio bespreekt ze voornamelijk boeken. Vanaf medio 1963 tot eind 1966 
verzorgtt ze voor de radio boekrecensies in Nederland én België. In Nederland werkt ze 
voornamelijkk voor de VARA, incidenteel voor de Humanistische Omroep en de 
Wereldomroep.. Het zijn weer in hoofdzaak recensies van boeken over Nederlands-Indië of 
overr Indisch-Nederlandse belletrie. Voor de Belgische radio bespreekt ze voornamelijk 
Japansee literatuur. Soms maakt Beb voor de radio gebruik van een eerder door haar in Vrij 
NederlandNederland gepubliceerde recensie. 

Voorr Beb moet 1964 een gedenkwaardig jaar zijn geweest. Haar broer Wilton, de 
vriendd en vijand uit haar jeugd, komt op bezoek in Nederland. Het is vermoedelijk de eerste 
maall  dat ze hem weer ziet sinds haar vertrek naar Nederlands-Indië in 1930. Voor beiden is 
hett jeugdideaal om naar verre oorden te vertrekken uitgekomen. Wilton gaat, zeven jaar na 
Bebss vertrek naar Nederlands-Indië, in 1937 als werknemer van Philips naar Brazilië. Hij 
blijf tt in dat land tot 1948 in dienst van Philips. Wanneer Wilton in 1948 hoort dat hij 
overgeplaatstt zal worden en om die reden zich bij het moederbedrijf in Eindhoven moet 
melden,, besluit hij een eigen onderneming op te richten, een toeleveringsbedrijf voor zijn 
oudee werkgever.4 Hij komt in 1948 naar Nederland om én de relatie van zijn onderneming 
mett Philips én de nalatenschap van zijn op 1 januari 1947 overleden vader te regelen. Zoals 
beschrevenn in het hoofdstuk 'Weer Holland' is Beb dan al weer, na een verblijf van een klein 
jaarr in Nederland, naar Indonesië vertrokken. 

11 Een voorbeeld hiervan is Bebs recensie van V eenstra's boek D 'Arlagnan contra Jan Fusetier. Deze bijna 
hagiografischee beschrijving van Du Perrons verblijf in Nederlands-Indie' in de jaren 1936-1939 is in 
compositorischh opzicht erg onsamenhangend. Beb noemt het "een zeer goede documentatie, met nauwkeurigheid 
enn grote bekwaamheid samengesteld, maar ook met een genegenheid die voortkomt uit een diep gevoel van 
verbondenheidd met de waarden waar Du Perron voor opkwam" (Beb Vuijk 'De Perrons Tweede Indische 
periode:: D'Artagnan contra Jan Fuseliervan J.H.W.Veenstra*  Vrij  Nederland 20-10-1962). Beb heeft slechts één 
kritiekpuntje:: Veenstra is voorbij gegaan aan de sterke europanisering van Nederlands-Indië in de jaren 1920-
1930.. die van grote invloed is geweest op de mislukking van Du Perrons tweede verblijf. 
11 Schager courant 29-1-1963 (auteur onbekend) 
33 De alinea is gebaseerd op de zich in de onverwerkte nalatenschap bevindende een map van manuscripten van 
dee radiolezingen. Over Bebs werk voor de Wereldomroep is vrijwel niets meer bekend. Zie veTdeT het hoofdstuk 
'Hollandsee doorstart'. 
44 Ten Dam 1997, pag. 304-305 
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Tussentijdss zijn in hun schrijfcontact, als we Beb moeten geloven, de stekeligheden uit hun 
jeugdd niet verdwenen.Wilton mag Beb graag schrijven hoe het hem in Brazilië in financieel 
opzichtt is vergaan. Beb schrijft terug dat zijn rijkdom haar niet imponeert, omdat ze "tijdens 
dee Indonesische revolutie te veel miljonairs vermoord voor hun brandende fabrieken had zien 
liggen".. Tijdens Wiltons verblijf wordt deze opmerking uitgepraat. Ze kunnen het, alweer 
volgenss Beb, verder goed met elkaar vinden, hoewel ze beiden op hun hoede blijven.2 

Meerr is niet bekend over het bezoek van Wilton, behoudens dan wat in de herinnering 
vann Bebs zoon Hans en op foto's resteert aan de vaartocht, die ter ere van Wiltons komst met 
dee 'Almayers Folly' op de Vecht wordt gehouden.3 Het uit de mottenballen halen van het 
schipp is niet zonder gevaar, omdat zonder lading de 'Almayers Folly*  moeilijk op koers is te 
houden.. Bovendien staat tijdens de tocht een tamelijk onervaren anachonda, Bebs zoon Hans, 
aann het roer. Naar eigen zeggen heeft laatstgenoemde toen peentjes gezweet. 

ActievoerderActievoerder avant la lettre 

Tenn tijde van Wiltons komst is Beb aardig ingeburgerd in het 'Loenense'. Haar belangrijkste 
kennissenn in het dorp behoren tot het semi-artistieke milieu. Zij trekt veel op met Bertus 
Sondaarr en Meike Rueter. Beiden beeldhouwen en wonen al jarenlang in het dorp. In die jaren 
bestaatt bij een deel van de artistieke en economische elite uit de grote steden nog niet de trend 
omm hun woon- en leefgenot in kleine historische dorpjes te zoeken. Loenen kent in beginjaren 
zestigg een voornamelijk autochtone bevolking. Pas later is sprake van 'import', die in 
cultureell  opzicht en economische welstand sterk verschilt van de oorspronkelijke bevolking. 
Bertuss Sondaar is een telg uit een vooraanstaande familie in het dorp en laat zich, naar het 
schijnt,, daar ook wel op voorstaan4 Met Sondaars vrouw heeft Beb aanzienlijk minder op 
vanwegee haar nogal excentrieke gedrag. Wanneer ze op bezoek gaat, kleedt ze zich 
bijvoorbeeldd in een grote stoffen doek, die met touw en spelden bij elkaar wordt gehouden.5 

Ookk Bebs algemene terughoudendheid in de omgang met vrouwen is mogelijk debet geweest 
aann een minder goede relatie met Sondaars vrouw. De kring waarin Beb zich in het Loenense 
beweegt,, frequenteert vermoedelijk ook de door de uitgever Van Oorschot in een plaatselijk 
caféé te Loenersloot opgerichte literaire sociëteit. Beb gaat er in ieder geval wel naar toe. Een 
langg leven schijnt de soos niet te zijn beschoren.6 

Bebb toont in de plaatselijke gemeenschap van Loenen haar strijdbare karakter. Ze gaat 
deell  uit maken van een, door de artistieke en intellectuele bovenlaag van de 
dorpsgemeenschap,, opgericht actiecomité, dat streeft naar het behoud van de historische kern 
vann het dorpje. Het moet in die tijd één van de weinige actiecomités in Nederland zijn 
geweest.. Pas in de loop van de jaren zestig worden actiegroepen een vrij gebruikelijk 
verschijnsel.. Evenzeer bijzonder is dat de verontruste Loenense burgers zich richten op het 
behoudd van het plaatselijke culturele erfgoed omdat het behoud van monumenten en 
historischee dorps- en stadskernen dan nauwelijks de politieke en publieke aandacht heeft. 
Overr de strijd van de Loenense actievoerders zijn in het gemeentearchief geen stukken 
bewaardd gebleven (bijvoorbeeld exemplaren van het plaatselijk krantje).7 Het enige dat 

Bebb Vuijk 1983, pag. 13. Beb schrijn over haar correspondentie met Wilton en diens bezoek aan Nederland in 
haarr reisverhaal over haar 'tegenbezoek' aan Wilton in Brazilië in 1969. Dit Een broer m Brazilië wordt 
behandeldd in hoofdstuk 'Bebs tegenbezoek aan Wilton*. 
""  Idem. pag. 14 
11 Gesprek auteur met II . de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 5-3-20031. alsmede Fotoalbum Beb 
Vuijkk 1958-1967. familiearchief. 
44 Gesprek auteur met H. en F. Sillevis (Loenen a/d Vecht 18-3-2003) 
55 Telefonisch gesprek auteur met Wilma Lekkerkerker (Loenen a/d Vecht 22-4-2002) 
**  Gesprek auteur met H. en E. Sillevis (Loenen a/d Vecht 18-3-2003) 

Brieff  J. Berghoef (streekarchivaris) aan auteur (Loenen a/d Vecht 25-6-2001) 
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resteertt is een eigen verslag van Beb. Ze gebruikt namelijk haar lijfblad Vrij  Nederland om 
aandachtt te vragen voor de sloopwoede van het Loenense gemeentebestuur. Dit gebeurt in de 
all  eerder genoemde rubriek 'Mensen en plaatsen', onder de pakkende kop 'Binnenkort zal 
Loenenss kern in puin liggen'.1 De zaak wordt in het artikel grondig aangepakt door het hele 
gemeentelijkk beleid op het terrein van de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting van de 
voorgaandee jaren onderde loep te nemen. Allereerst gaat ze in op het enkele jaren daarvoor 
doorr het gelobby van de plaatselijke ondernemersvereniging 'Vereniging van handel, 
Ambachtt en Nijverheid' doorgedrukte uitbreidingsplan Driehoven, dat is gepresenteerd is als 
oplossingg voor de verkrotte arbeiderswoningen in de kern van Loenen. Naar Bebs oordeel is 
hett door de vereniging aangedragen motief echter pure misleiding omdat de nieuwe wijk maar 
488 woningwetwoningen telt, met welk luttel aantal de arbeidersbevolking in Loenen niets 
opschiet.. Feitelijk doel is een wijk voor forensen te creëren die de plaatselijke middenstand 
moett verzekeren van een blijvende klandizie. Veel beter was het geweest, zo stelt Beb, 
wanneerr de gemeente de in het dorp gelegen vervallen arbeiderswoningen door 
samentrekkingg en renovatie had verbeterd. 

Watt er nu echter dreigt te gebeuren in Loenen is volgens Beb nog een graadje erger. 
Dee gemeente heeft een komplan ontwikkeld voor het centraal gelegen gebied rond de uit de 
veertiendee eeuw daterende kerk, dat onder meer de sloop van een viertal markante huizen aan 
hett plein en de aanleg van een weg direct aan het kerkplein behelst. Beb staat stil bij de 
historischee betekenis en de onderhoudssituatie van vrijwel ieder huis aan het plein. Het 
merendeell  van de woningen verkeert in miserabele staat, te wijten aan het totale gebrek aan 
historischh besef van het gemeentebestuur. Het komplan zal handenvol geld kosten omdat de 
gemeentee de grond en huizen moet aankopen, maar, zo vervolgt Beb: 

Ergerr dan het verspilde geld - de grondprijzen blijven oplopen - is het verlies 
aann wat niet meer te herstellen zal zijn aan unieke en intieme dorpsschoonheid. 
Hett is of het grootste deel van de gemeenteraad niet meer tevreden met het 
langzamee verval van het dorp is en daarom de mokerhamers en bulldozers aan 
hett werk wil zetten. De sfeer waarin het plan werd besproken, wordt getypeerd 
doorr de bewoordingen daarin gebezigd; 'De mokerhamer moet erin, liever 
vandaagg dan morgen, en uitdrukkingen als 'de bouwvallen van 
monumentenzorg'} } 

Inn de herinnering van bekenden van Beb uit Loenen zijn in de strijd om het behoud van 
Loenenss kern tussen gemeente en actiecomité harde woorden gevallen. Het is niet een geschil 
geweestt dat keurige dames en heren aan een vergadertafel met een redelijk compromis tot een 
oplossingg proberen te brengen. Integendeel, de polarisatie is niet geschuwd. Dit blijkt ook uit 
eenn adres van 36 bewoners uit Loenen bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarin de 
gemeentesecretariss en een wethouder worden verweten de grenzen van behoorlijk bestuur te 
hebbenn overschreden. De wethouder heeft een vergunning gegeven voor de bouw van een 
huiss in een gebied waar al jaren niet mag worden gebouwd en de gemeentesecretaris woont 
voorr een habbekrats in een gemeentewoning.3 Niet bekend is of Beb tot de ondertekenaars 
vann het adres heeft behoord. Het protestschrift is vernietigd, omdat Gedeputeerde Staten er 
geenn gevolg aan hebben gegeven.4 Maar het lijk t bijna vanzelfsprekend dat Beb heeft 
getekend.. In de actiegroep toont ze, zo blijkt uit de woorden van Bertus Sondaar, haar 
strijdlustigee karakter. De omgang met haar is echter wel eens moeilijk, "want het is Beb die 

'' Beb Vuijk 'Binnenkort zal Loenens kern in puin liggen' Vrij  Nederland 22-2-1964 
:: Idem 
33 Algemeen handelsblad 1-6-1965 (auteur onbekend) 
JJ Telefonische informatie Provinciaal Archief (Utrecht 27-11-2002) 
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altijdd aan het woord is".1 Hij voelt zich wel eens een klein jongetje dat in de klas zijn vinger 
moett opsteken om te vragen of hij ook wat mag zeggen. En wanneer hij dan iets zegt, heeft 
Bebb weer een nieuw argument. Maar, zo voegt Sondaar er aan toe, luisteren kan ze ook goed. 

Werptt Beb zich bij de dreigende sloop van Loenens kern in Vrij  Nederland op als 
spreekbuiss van het 'recalcitrante' deel van de burgerij, bij de beschuldigingen aan het adres 
vann het Loenense gemeentebestuur houdt ze zich stil in dit weekblad. Haar collega bij Vrij 
Nederland,Nederland, Joop van Thijn, zoon van Bebs vriend Bernard van Thijn, neemt de honneurs 
waar.. Van zijn hand verschijnen in die tijd twee artikelen over de al of niet vermeende 
misstandenn in de Loenense politiek. De 'inner circle' van Vrij  Nederland ontkomt blijkbaar 
niett aan de menselijke zwakheid elkaar zo af en toe een handje toe te steken. 

WederomWederom de Molukken 

Behalvee aandacht voor de lokale politiek blijf t Beb ook nationale en internationale 
ontwikkelingenn volgen. Dat geldt zeker als de Molukken in het nieuws zijn. Eind 1963 wordt 
dee zich in de oerwouden van Seram verbergende president Soumokil van de Zuid-Molukse 
Republiekk door het Indonesische leger gearresteerd. Begin 1964 organiseert de stichting Door 
dee Eeuwen Trouw, spreekbuis van voormalige voorstanders van het behoud van Nederlands-
Indië,, een advertentiecampagne 'Redt SoumokiP in de Nederlandse dagbladpers. Het is voor 
Bebb aanleiding een poging te ondernemen de in haar ogen verkeerde beeldvorming over de 
opstandd in de Zuid-Molukken te corrigeren. Ongebruikelijk voor haar is dat de drie in juni 
19644 in Vrij  Nederland verschenen artikelen over de Zuid-Molukken niet haar naam dragen.2 

Hett weekblad meldt dat ze afkomstig zijn "van een speciale medewerker".3 Ongetwijfeld 
heeftt Beb uil vrees voor represailles uit de Zuid-Molukse gemeenschap in Nederland er voor 
gekozenn niet onder eigen naam te publiceren. Hoewel het onbehagen onder de Zuid-
Molukkerss over de Nederlandse houding jegens hen nog niet zo hoog opgelopen is als in de 
jarenn zeventig, zou een reactie uit deze gemeenschap niet denkbeeldig zijn geweest. Want Beb 
laatt andermaal blijken geen enkele sympathie te hebben voor de Zuid-Molukse opstand. Veel 
vann wat Beb te melden heeft, vooral in het tweede artikel, is ontleend aan haar eerdere in 1950 
verschenenn publicaties in De vlam.4 Hel eerste en derde artikel bevatten ook nieuwe 
informatie,, een teken dat Beb blijvende interesse heeft gehad voor de politieke situatie op de 
eilanden.. In het eerste artikel gaat ze veel meer in op de drijvende kracht achter de opstand, de 
rodee en groene Ambonese baretten van het Korps Speciale Troepen van Westerling. Met 
nietsontziendee terreur hebben deze militairen gematigde wapenbroeders en de Zuid-Molukse 
bevolkingg gedwongen zich achter de rebellie te scharen. In het tweede artikel geeft ze met 
eerderr beschreven voorbeelden aan hoe de opstand in feite alleen gedragen wordt door het 
christelijkee Ambonese deel van de Zuid-Molukken, dat veelal de belangrijkere functies op de 
anderee eilanden bekleedt en vanwege zijn superieure houding daar niet erg populair is. Het 
derdee artikel heeft geen politieke strekking. Hierin behandelt Beb de nog steeds belangrijke 
roll  van de traditionele taal, magie en voorouderverering in het leven van Molukkers. In hun 
religieuzee beleving worden "magische bezweringen en bijbelteksten [. .. ] tot één geheel 

11 Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 8-3-1983 
'' Het betreft de artikelen Beb Vuijk 'De eerste dagen van de 'Republiek der Zuid-Molukken'\ "Republiek der 
Zuid-Molukken'' was zuiver Ambonese affaire' en 'Christendom en islam op de Zuid-Molukken'. 
achtereenvolgenss in Vrij  Nederland 13-6, 20-6 en 27-6-1964 
""  Dat de artikelen van Bebs hand zijn blijkt uit de aangetroffen manuscripten ervan in de ON. De twee andere 
doorr haar niei gesigneerde artikelen zijn: 'Van kolonie naar wingewest' Boekenmolen 1 (3. 1973), pag. 33-34 
(artikell  over de Surinaamse en Antilliaanse literatuur) en 'Een Rotterdams kind en andere ontmoetingen" Vrij 
NederlandNederland 17-11-1962 (recensie van een boek van Clara Eggink). 
ii Zie hoofdstuk 'Grote reizen, vele verhalen' 
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gesmeed".. Van de ontvankelijkheid voor magie weet, zo zet Beb uiteen, de leiding van de 
opstandd handig gebruik te maken in de propaganda. 

Buitenn de artikelen over de Zuid-Molukken publiceert Beb weinig opzienbarends. In 
19644 is haar aandacht vooral gericht op de kookrubriek. Tweederde van haar bijdragen aan 
VrijVrij  Nederland bestaat uit recepten en recensies van kookboeken. De literaire 
boekbesprekingenn zijn op één hand te tellen. Richt Beb zich op de wat makkelijke activiteiten 
omdatt het actiewerk in Loenen haar teveel in beslag neemt? Of is het vanwege een andere, 
voorr haar bijzondere, activiteit? In 1964 vertaalt ze namelijk twee boeken: van Peter 
Matthiessenn Under the mountain wall; a chronicle of two seasons in the stone age en van J.G. 
Neihardtt Black Elk speaks. Het eerste boek geeft een beschrijving van Matthiessens verblijf 
onderr Papoea-stammen in het binnenland van Nieuw-Guinea. Bebs vertaling verschijnt als De 
zonenzonen van Nopoe: een kroniek uit het stenen tijdperk bij Boom in Meppel. Het andere boek 
wordtt onder de titel Zwarte eland spreekt: een Sioux-medicijnman vertelt zijn leven door De 
Tijdstroomm in Lochem uitgegeven. Het is het levensverhaal en de wereldbeschouwing van de 
laatstee grote ziener en medicijnman van het indianenvolk Ogala-Sioux in Noord Amerika. 
Vanwegee het hoge New Age-gehalte van de levensfilosofie van Zwarte Eland zal het boek in 
dee jaren negentig opnieuw in de belangstelling komen. Waarom Beb het vertalen ter hand 
heeftt genomen is niet duidelijk. Het moet voor haar een vrij vermoeiende bezigheid zijn 
geweestt omdat ze geen gekwalificeerde opleiding in de Engelse taal heeft gevolgd. Heeft Beb 
hett gedaan om wat meer inkomsten te krijgen? 

SedentairSedentair burger van Loenen 

Symbolischh sluitstuk van Bebs volledige opname in het burgerlijke leven in Loenen en het 
literairee leven in Nederland is de keuze voor een sedentair bestaan begin 1965. Van zwerver 
wordenn de De Willigens, via de tijdelijke status van woonbootbewoner, huisbezitter. Ze 
blijvenn in het pittoreske Loenen aan de Vecht. Bij het zoeken naar een woning is er maar één 
keus,, een huis aan het water. Nou huis? Het is een onbewoonbaar verklaarde woning, met het 
inn die jaren bekende bordje aan de voorgevel. De woning is gelegen aan de Dorpsstraat, de 
straatt die vrijwel parallel aan de Vecht door het uitgestrekte dorp Loenen loopt. Aan de 
achterkantt loopt de kleine tuin langzaam af naar de Vecht, waar een klein vlondertje ligt voor 
hett aanleggen van een bootje. De Dorpsstraat loopt onder meer langs het kerkplein en de oude 
dorpskerkk en kent een bebouwing met vrijwel allemaal historische huizen in een grote 
variëteitt van stijl, datering en grootte: kleine buitenhuizen, oude patriciërshuizen uit de 
negentiendee eeuw en kleine huizen uit de zestiende eeuw. De uit de achttiende eeuw 
stammendee woning van de De Willigens wordt opgeknapt en verbouwd door de architect J.W. 
Blok3,, de overbuurman van Beb aan de andere kant van het weggetje dat langs haar boot 
loopt.. Maar ook de vereende krachten van vrienden en bekenden worden ingeschakeld, 
meestall  in een weekend. Voor- en achtergevel, alsmede de bekapping van de woning worden 
vervangen.. Vanuit het oogpunt van monumentenzorg gebeurt dit op nogal drastische wijze: 
vann het oude karakter van hel huis blijf t aan de buitenkant weinig over. De gezellige, oude 
hokkerigee indeling van het huis blijf t wel onaangetast. Bij de inrichting van het huis loochent 
zichh de Indonesische achtergrond van de bewoners niet: kains bekleden de banken en in Bebs 
werkkamerr staat een oude betaaltafel van een theeplantage, waaraan de koelies hun loon 
ontvingen.44 De oude djahti-kist waarin de De Willigens bij hun vertrek uit Indonesië spullen 
naarr Nederland hebben vervoerd, vindt een nieuwe bestemming als deur. 

11 Beb Vuijk 'Christendom en islam op de Zuid-Molukken' Vrij  Nederland 27-6-1964 
:: In 1967 verschijnt deze vertaling ook in België bij de uitgever D.A.P. Reinaert Uitgaven in Brussel 
11 Voorlener onbekend 
44 Zikken 2000. pag. 54 
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Opp 25 januari 1965 laten de De Willigens zich bij de burgerlijke stand registreren als de 
nieuwee bewoners van Dorpsstraat 92. Tot het eind van hun leven blijven ze er wonen. Al die 
tijdd zullen zij niet de enige bewoners van het huis zijn. Als aanvulling op Bebs en Fernands 
beperktee 'reguliere' inkomen wordt de voorkamer verhuurd. In de eerste jaren hebben Beb en 
Fernandd inwoning van het echtpaar Padmi en Karel Strik, bekenden uit Indonesië,1 en van 
Bebss vriendin, de schrijfster Aya Zikken. Beb biedt aan Aya Zikken een kamer te huur aan als 
dee laatste, naar ze zich meent te herinneren, haar eigen woning in de Jordaan moet verlaten 
omdatt die door eigen getimmer en dat van Gerard Reve in puin is vervallen.2 Ze maakt er 
kenniss met Bebs snel ontvlambare karakter. Op een keer ziet ze Beb met een bijl over een 
schouderr haar ergernis uitschreeuwen over een verkeerd bezorgde bestelling van de 
plaatselijkee slager. Het samenwonen tussen de twee wordt geen succes. Volgens Aya Zikken, 
diee overigens overwegend plezierige herinneringen heeft aan haar verblijf bij Beb, komt dit 
onderr meer vanwege de gemeenschappelijke vrienden die ze hebben. Als Rob Nieuwenhuys 
bijvoorbeeldd op bezoek komt, rijst de vraag of hij bij Beb dan wel bij Aya de koffie of de 
borrell  komt drinken. Over elke onnozele kwestie kan tussen de twee een stormwind opsteken. 
Bebss moeilijke karakter is er de oorzaak van dat er nog vele wisselingen in kamerbewoners 
zullenn volgen. Na een bepaalde tijd, meestal zo'n anderhalfjaar, hebben hoofdbewoner en 
huurderr genoeg van elkaar.3 Wellicht dat huurders ook zijn vertrokken omdat men in het 
kleinee huis op eikaars lip zit. 

Tweee weken nadat zij geregistreerd zijn als bewoners van hun nieuwe huis viert Beb 
haarr zestigste verjaardag. Voor de Nieuwe Rotterdamse courant is het reden met enige 
bewonderingg bij haar werk en leven stil te staan.4 Het goede begin van het jaar zet zich door 
inn het verschijnen dat voorjaar bij de Arbeiderspers van Eet een beetje heet: Indonesische 
gerechtengerechten in Holland bereid, een bundeling van haar kookrecepten in Vrij  Nederland. Beb 
merktt in het voorwoord op dat alle hoofdstukken eerder als artikel in het weekblad zijn 
verschenen.. Dit is wat overdreven. Van de achttien recepten zijn er vier niet eerder 
gepubliceerd.. Het voorwoord onthult ook iets over de ontwikkeling van Bebs eigen 
kooktalent.. Onvermeld blijf t - maar dat zal geen verbazing meer wekken - de expliciete 
vermeldingg dat de basis voor haar kookkwaliteiten is gelegd op de middelbare 
huishoudschool.. Beb verdoezelt haar opleiding achter de opmerking dat ze in eerste aanleg 
hett koken heeft geleerd van "bevoegde autoriteiten", waarna haar kookkwaliteiten verder zijn 
ontwikkeldd met behulp "van onopgeleide natuurtalenten, kokkies en vriendinnen en vooral de 
laatstee jaren hier in Nederland van de vrienden van mijn zoons1'.5 Pram Sutikno, een vriend 
vann Ru, bevestigt de 'helpende hand' van Ru's vrienden. Wanneer de De Willigens op de 
Almayer'ss Folly wonen, brengt Ru vaak met zijn studievrienden de weekends door bij zijn 
ouders.. De boot fungeert dan als een gastvrije 'zoete inval' voor de jongelui. Sutikno, die Ru 
all  in Indonesië kent, is één van hen. Tijdens deze samenkomsten wordt de Indonesische 
rijsttafelrijsttafel bereid. Bij het koken vraagt Beb nogal eens advies aan hem en andere vrienden van 
Ru.. Bebs eigen kookkunst wordt door Sutikno in die tijd niet al ie hoog aangeslagen. Fernand 
iss zelfs beter op dit punt.6 Sutikno's rol bij de ontwikkeling van Bebs kwaliteiten wordt 
bevestigdd door de dank die ze aan zijn adres uitspreekt in het voorwoord van een Eet een 
beetjebeetje heet. Anderen die door Beb worden bedankt zijn de vrouw van Soetinjo 

11 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 5-3-2003) 
11 Zikken 2000, pag. 54 
11 Gesprek auteur met H. en M. Bal (Loenen a/d Vechl 23-2-2003) 
\\ 'Bij de 60™ verjaardag van Beb Vuyk' Nieuwe Rotterdamse courant 11-2-1965 (auteur onbekend) 
?? Beb Vuijk 1965, pag. 6 
66 Gesprek auteur met P. Sutikno (Utrecht 2-10-2001). Op Bebs verzoek blijf t Pram na Ru's dood de De 
Willigenss bezoeken, in het bijzonder om Femand te helpen bij het verwerken van het verlies van zijn zoon. 
Femandd heeft behoefte aan troost van iemand met eenzelfde Indonesische achtergrond. Het contact met Beb en 
Femandd is tol het laatst toe gebleven. 
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Mangoenkoesomoo {tante Tis), Walravens vrouw Itih en Joke Moeljono, allen uit Indonesië 
vertrokkenn en woonachtig in Nederland. Bijzonder is ook dat Beb Fernand noemt "die 
keurendd en een enkele maal ook mengend - sambals zijn zijn bijdrage - als inspirerend 
proefkonijnn heeft meegewerkt".' Het is een van de spaarzame keren dat Beb haar man 
bedanktt voor zijn bijdrage aan haar publicaties. Of Femands hulp inderdaad zo bescheiden is 
geweestt als Beb suggereert lijk t twijfelachtig. 

Inn Eet een beetje heet meldt Beb zeer regelmatig dat ze haar inkopen ten behoeve de 
maaltijdenn doet op de markt in de Albert Cuypstraat. Niet alleen omdat daar de specifieke 
voorr de Indonesische keuken benodigde kruiden en ingrediënten zijn te verkrijgen, maar ook 
vanwegee de lage prijzen. Een andere keer raadt ze met het oog op de kosten aan kip uit de 
diepvriess in de supermarkt te kopen. Beb komt naar voren als een huisvrouw die voor de 
eerstee levensbehoeften niet meer wil betalen dan strikt noodzakelijk: Beb is 'op de penning'. 
Haarr directe omgeving bevestigt dat. Een andere aanwijzing hiervoor vinden we tijdens haar 
verblijff  in Komeliamünster. Wanneer Rob Nieuwenhuys haar daar komt opzoeken, vraagt ze 
hemm koffie, thee en sigaretten mee te nemen want die zijn in Duitsland "gruwelijk duur1'.3 

Err is nog iets opvallends. Als Beb in het eerste recept over de bereiding van nasi 
gorengg schrijft, heeft ze het over 'onze rijsttafel1 en 'bij ons', daarmee aangevend dat 
Indonesiëë haar vaderland is. In de volgende recepten gebruikt ze overigens de meervoudige 
persoonsvorm,, op één uitzondering na, niet meer. 

Naarr aanleiding van het verschijnen van Een beetje heet wordt Beb voor de tweede 
maall  in dat jaar geïnterviewd. In de jaren ervoor hebben de media nauwelijks aandacht voor 
haar.. Beb is op dat moment geen bekende publieke persoonlijkheid. De interviewster is 
Margarethaa Ferguson, dan een beginnend schrijfster die een deel van haar jeugd heeft 
doorgebrachtt in Nederlands-Indië. Haar eerste roman is door Beb een paar jaar daarvoor 
afgekraakt.. In het vraaggesprek is op dat moment niets te merken van enige wrijving tussen 
beidee vrouwen. Toch heeft Beb nooit een goede verstandhouding gehad met deze collega. In 
hett interview vertelt Beb nog eens door wie ze in de culinaire geheimen is ingewijd: 'kokki's' 
opp Boeroe en Java en Indonesische studenten. Ru's vrienden hebben, naar Bebs zeggen, haar 
voorall  geholpen bij het bereiden van de eenvoudige rijsttafel. Beb geeft in het interview ook 
aann dat ze de basale dingen juist niet kan: het goed koken van rijst en aardappelen. Het lijk t 
geenn verzinsel te zijn. Wanneer één van haar buren later Beb eens advies vraagt hoe je het 
bestt rijst kunt koken antwoordt Beb: "O, dat weet ik niet hoor, dat moet je maar aan Femand 
vragen"." " 

Hett is één van eerste vraaggesprekken, waarin de interviewer, op een aardige manier, 
ietss van Bebs persoonlijkheid onthult. Volgens Ferguson heeft Beb felle ogen en een niet met 
haarr leeftijd te rijmen, kwajongensachtige persoonlijkheid. Het laatste komt tot uitdrukking in 
hett genoegen dat ze schept in het zeggen van boosaardige dingen. Beb bekent ook dat ze veel 
beterr met mannen dan met vrouwen kan omgaan omdat ze "nu eenmaal erg rechtuit" is.6 Dit 
lijk tt niet de enige verklaring. Haar sterke neiging tot intellectualisme en rationaliteit die 
eerderr een voedingsbodem vinden in de mannelijke dan de vrouwelijke ervaringswereld, 
moetenn ook debet zijn geweest aan haar voorkeur voor mannen. Cru uitgedrukt vindt Beb 
vrouwenn een beetje dom. Haar omgeving bevestigt dat Beb in het algemeen weinig op heeft 

'Bebb Vuijk 1965, pag. 6 
22 Brief Beb Vuijk aan P.J. Koets (Korneliaünster 14-7-1958) 
'Bebb Vuijk 1965, pag. 9-10 
44 Beb Vuijk 'Onmogelijke mensen in een kolderrijk boek: Margaretha Fergusons eerste roman1 Vrij  Nederland 
8-9-1962 2 
55 Gesprek auteur met H.en M. Bal (Loenen a/d Vecht 23-2-2003) 
66 Interview Beb Vuijk door Margaretha Ferguson Het vrije volk (het betreffende ongedateerde krantenknipsel 
bevindtt zich in de ON, doos ) 
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mett vrouwen. Eén van de bekenden merkt op: "Meestal ziet ze vrouwen niet staan". Het lijk t 
tee passen bij haar, in hel hoofdstuk 'Avontuurlijk kind' beschreven, wens als kind een jongen 
tee willen zijn. In latere interviews wordt dikwijl s Bebs mannelijke voorkomen, manier van 
optredenn en stem gesignaleerd, bijvoorbeeld in een interview met het lifestyle blad Avenue: 
"Zi jj  is een grote vierkante vrouw, ze heeft iets mannelijks, ze loopt wat zwaar, met grote 
passen"." " 

Overigenss moet Bebs 'moeilijke' verhouding tot vrouwen niet overdreven worden. 
Mett een aantal vrouwen heeft Beb levenslang een goede verstandhouding gehad, onder meer 
mett Anja Dik, de vrouw van Jan Eijkelboom, de zojuist genoemde Aya Zikken en Walravens 
dochterr Lies.3 In de fotoalbums van haar latere Indonesiè'-reizen is ze vaak te zien in 
gezelschapp van bevriende Indonesische vrouwen. Op haar 'oude' dag krijgt ze een goede 
verstandhoudingg met Loes Timmers in Loenen aan de Vecht, die haar later behulpzaam is bij 
hett uitwerken en typen van Kampdagboeken. Het lijk t erop dat Beb in haar hang naar 
theatraall  effect haar minder grote voorkeur voor vrouwen sterk heeft geaccentueerd. 

Wanneerr in het voorjaar van 1965 Een beetje heet verschijnt, heeft Beb gedurende drie 
jaarr geen nieuw literair werk gepubliceerd. Behoudens een enkel uitstapje naar een andere 
krantt of blad, is ze voornamelijk werkzaam voor Vrij  Nederland. Dat blijf t zo tot eind 1966. 
Laterr heeft Beb haar geringe literaire productie in die jaren verklaard uit de schok die Ru's 
doodd bij haar veroorzaakt, waardoor haar creatieve inspiratie is geblokkeerd. Eind 1966 
publiceertt ze in Tirade weer een nieuwe novelle, het eerder behandelde verhaal Huize Sonja, 
waarinn ze teruggrijpt op haar ervaringen in de periode rondom de Japanse verovering van 
Nederlands-Indië.. In hetzelfde jaar verschijnt de laatste aflevering van haar kookrubriek. Ook 
haarr journalistieke productie droogt daarna op. In 1967 verschijnen nog slechts vijf bijdragen 
vann haar hand in Vrij  Nederland. Uit een brief van Beb uit begin 1970 aan de hoofdredacteur 
vann Vrij  Nederland rijst het vermoeden dat Beb in toenemende mate onvrede heeft met het 
doorr het blad gevoerde redactiebeleid ten aanzien van Indonesië.4 In 1965 heeft in 
laatstgenoemdd land een staatsgreep van generaal Suharto tegen Sukarno plaatsgevonden, 
waarnaa een slachting onder werkelijke of vermeende aanhangers van de Indonesische 
communistischee partij plaatsvindt. In Vrij  Nederland worÓX in het algemeen scherp stelling 
genomenn tegen het nieuwe regime van Suharto. Dit lol ergernis van Beb, die van oordeel is 
datt de tegenstanders voorbij gaan aan het door Sukarno gevoerde wanbeleid. De onvrede die 
Bebb heeft met het Indonesië-beleid van Vrij  Nederland kan een reden zijn geweest minder te 
publicerenn voor het blad. Ze wil immers in de lijn van Marsman 'rechtop staan als een recht 
mann op een recht schip'. 

Maarr ook andere, meer praktische redenen hebben vermoedelijk ten grondslag gelegen 
aann haar geringe journalistieke arbeid. In 1967 werkt ze met de hoogleraar A.Teeuw aan de 
bundell  Moderne Indonesische verhalen, die november 1967 verschijnt bij de uitgever Polak & 
Vann Gennep te Amsterdam.5 Het boek bevat dertien door Beb en Teeuw vertaalde verhalen 

11 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Wiltigen-Rickerk (Nuenen 5-3-2003). Ook Wilma Lekkerkerker, 
diee vanaf 1980 als secretaresse en huishoudster werkzaam is geweest bij Beb Vuijk, bevestigt Bebs moeilijke 
relatiee met vrouwen (Telefonisch gesprek auteur mei W. Lekkerkerker (Loenen a/d Vecht 6-4-2002)). 
:: Interview Beb Vuijk door Friso EndX Avenue 2 (3, 1967), pag. 106-110 
?? Haar warme genegenheid voor Anja Dik blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat zij bij het ontstaan van problemen in 
dee relatie tussen Anja Dik en Jan Eijkelboom resoluut de zijde van eerstgenoemde kiest (Gesprek auteur met J. 
dee Willigen-Riekcrk (Nuenen 8-5-2002)). Het leidt tot een blijvend conflict met Jan Eijkelboom. In haar laatste 
levensjarenn heeft Beb nog overwogen met Anja Dik te gaan samenwonen (Gesprek auteur met H. de Willigen 
enn J. de Wiltigen-Riekerk (Nuenen 5-3-2003)) 
44 Brief Beb Vuijk aan R. Ferdinandusse Loenen a/d Vecht 22-4-1970 ON (doos 2465) 
?? Vlak voor het verschijnen van deze bundel wordt door Teeuw bij het KITLV Modern Indonesian Literature 
gepubliceerd,, de eerste samenvattende studie over de Indonesische literatuur, een uitgebreide bewerking van zijn 
eerderee gelijknamige boek uit 1952. Opvallend is dat een Nederlander de eerste literair-historische studie over de 
Indonesischee letterkunde schrijft. In twee recensies wordt de studie van Teeuw en het gezamenlijke boek van 
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vann moderne Indonesische schrijvers, die tot de naoorlogse Angkatan '45 beweging behoren. 
Teeuww en Beb voorzien het boek van een inleiding, waarin de Indonesische letterkunde wordt 
geplaatstt binnen de algemene opbloei die de Aziatische literatuur in de twintigste eeuw 
doormaakt.. In niet geringe mate, zo stellen ze, is deze, in een proces van nationale 
bewustwording,, ingebedde opleving gestimuleerd door beïnvloeding van de westerse cultuur. 
Naa een historisch overzicht van de ontwikkeling van de Indonesische literatuur worden de 
schrijverss van wie verhalen in de bundel zijn bijeengebracht, zoals Idroes, Mochtar Loebis, 
Asroell  Sani, Pramoedya Ananta Toer en Soebagio Sastrowardojo, kort geïntroduceerd bij de 
lezer.. Vrijwel zonder uitzondering hebben de verhalen betrekking op revolutie, geweld en 
socialee verandering, waarin de hoofdpersonen zoeken naar hun eigen identiteit in de botsing 
tussenn westerse en oosterse cultuur. 

Inn de inleiding pretenderen Teeuw en Beb niet hoogstaande literatuur te presenteren: 

Dee kennismaking met een dergelijke 'moderne literatuur' uit een andere 
beschavingg [betekent] voor de westerse lezers niet in de eerste plaats een 
literairee belevenis. Wel de kennismaking met een voor hem vreemde 
menselijkee situatie, een worsteling om nieuwe vormen, een nieuwe inhoud en 
eenn nieuwe persoonlijkheid, veel ingrijpender dan welke strijd ook binnen 
elkaarr opvolgende generaties.2 

Dee critici sluiten in koor aan op de relativering van de samenstellers. In Het vaderland wordt 
dee bundel meer van belang geacht om zijn literair-historische waarde dan om zijn literaire 
mérites.. Het Utrechts nieuwsblad, de Provinciale Zeeuwse courant en De groene 
AmsterdammerAmsterdammer achten de verhalen ook van beperkte betekenis, uitgezonderd misschien de 
novellee van de sociaal-realistische schrijver Pramoedaya Ananta Toer.4 Toch noemt het 
merendeell  van de recensenten de bundel boeiend of interessant vanwege de kennis die het 
biedtt over Indonesische literatuur. De recensent van Elseviers weekblad is eigenlijk de enige 
diee vraagtekens zet bij uitgeven van het boek, gelet op de geringe literaire waarde van de 
verhalen.. Een duidelijk afwijkend geluid laat C.H. Schaap in de Helderse courant horen. Hij 
iss alleszins tevreden over de literaire kwaliteit, maar uitermate kritisch over de vertaling van 
dee verhalen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de auteurs niet een vlot lezende vertaling hebben 
kunnenn afleveren, hoewel hij onderkent dat Indonesisch een moeilijke taal is om te vertalen.5 

Dezee criticus is wel tevreden over de inleiding, die ook door andere recensenten unaniem 
wordtt geprezen. De recensent van Het vaderland meent in de schrijfstijl van inleiding en 
vertalingg vooral de hand van Beb te herkennen. Dat lijk t niet ver bezijden de waarheid, want 
inn de inleiding komen zinsneden over de Japanse en Aziatische literatuur voor, die frappante 
gelijkeniss vertonen met passages in Bebs eerdere artikelen over de Japanse literatuur. 

Teeuww en Beb Vuijk tegelijk besproken, te weten in H.G. Surie 'Maleis: meer dan taaiachtig hulpmiddel: 
Modernee Indonesische literatuur in twee boeken belicht' Vrij  Nederland20-1 -1968 en W.G. Wolters 
'Vertellingenn over een revolutie' De groene Amsterdamme 18-11-1967. 
11 Zie hoofdstuk 'Journaliste en redactrice' 
22 Vuijk en Teeuw 1967, pag. 8 
33 W.A.Braasem 'Uit dromeland naar stof en zweet' Het vaderland 22-\2-\961 

Willemm G. van Maanen 'Regen van verhalen in Nederland' Utrechts nieuwsblad2-12-1967', Hans Warren 
'Modernee Indonesische verhalen: Signalementen van vernieuwing' Provinciale Zeeuwse courant 2-12-1967 en 
W.G.. Wolters 'Vertellingen over en revolutie' De groene Amsterdammer 18-11-1967 
""  C.H. Schaap 'Moderne Indonesische verhalen' Helderse courant 23-1-1968 
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BebsBebs bezoek aan broer Wilton 

Dee belangrijkste reden voor Bebs geringe productiviteit in 1967 moet haar reis naar Brazilië 
zijnn geweest. Op oudere leeftijd verlaat de reislust Beb niet. Met Fernand gaat ze in 1967 
gedurendee ongeveer drie maanden naar Brazilië om haar broer te bezoeken en het land te zien, 
vermoedelijkk van half mei tot half augustus. Behoudens wat Beb over haar reis in haar in 
maartt 1971 verschenen boek Een broer in Brazilië heeft geschreven, bestaan er geen 
documentenn over haar bezoek aan Wilton. De periode waarin ze het land bezoekt moet 
wordenn afgeleid uit de in het boek vermelde tijdsaanduidingen.1 

Hett verslag dat ze in Een broer in Brazilië geeft van haar verblijf is geen reisverhaal in 
dee traditionele betekenis. In haar beschrijving van natuur, landschap, steden, en sociale 
situatiee in Brazilië duikt voortdurend een ander thema op, haar verhouding met Wilton, de 
broerr die altijd wil domineren, in haar jeugd, maar ook tijdens haar bezoek. Wellicht dal het 
bockk het best aangemerkt kan worden met de weinig fraaie term 'documentair autobiografisch 
reisverhaal'.. Het woordje documentair is toegevoegd omdat Beb de lezer vergast op 
uitgebreide,, bijna wetenschappelijke verhalen over de geschiedenis van en de sociale 
verhoudingenn in Brazilië. De lezer krijgt het vermoeden dat ze zich zeer goed op haar reis 
heeftt voorbereid. Heeft ze dat werkelijk gedaan, en zich niet pas achteraf, na de reis, 
gedocumenteerd?? En waarom? Is het werkelijke interesse geweest voor het land? Speelt ze 
dann al met de gedachte om een boek over de reis te publiceren? Of wil ze zich wapenen tegen 
mogelijkee discussies met Wilton, met wie ze, zoals eerder vermeld,2 al een dispuut heeft 
gehadd over de weinig rooskleurige sociale situatie in het land? 

Niett zozeer met Brazilië, maar met het Zuid-Amerikaanse continent heeft Beb, zoals 
inn het begin van Een broer in Brazilië vermeldt, een bijzondere, uit haar jeugd daterende, 
band.. De broer van haar vader, Johan Adolf Vuijk, is eind negentiende eeuw, wanneer het in 
maatschappelijkk opzicht mis met hem dreigt te gaan, naar Paraquay vertrokken om daar zijn 
fortuinn te zoeken. Als geslaagd man bezoekt hij met zijn vrouw en zes kinderen later zijn 
familiee in Nederland. Beb herinnert zich het bezoek als de dag van gisteren. In het bijzonder 
haarr fraai uitgedoste nichtjes uit het verre land maken indruk op haar. Door dit bezoek wordt 
dee toch al niet geringe fantasie van Wilton en Beb verder geprikkeld: "Met die kinderen is het 
eerstee romantische verlangen opgeroepen"/ Zij willen ook hun geluk in den vreemde zoeken, 
Wiltonn in Latijns-Amerika, Beb in Nederlands-Indië. 

Alss boot- en waterliefhebbers lijk t het bijna vanzelfsprekend dat de De Willigens de 
overtochtt per schip maken. Het is inmiddels bijna traditie dat de afvaart plaatsvindt in Italië, 
inn Genua. Beb moet deze havenstad inmiddels op haar duimpje kennen. Via Cannes, 
Barcelona,, Lissabon komen Beb en Fernand 12 dagen na hun vertrek in Rio de Janeiro aan.4 

Wanneerr Beb beschrijft hoe de boot de zeer fraaie baai bij deze stad binnenvaart, doet Beb 
eenn nogal merkwaardige uitspraak over haar man. Wanneer Femand oordeelt dat de sterk op 
Bebss humeur werkende zware mist boven het water spoedig zal optrekken, merkt ze op dat hij 
''altijdd op een onverantwoordelijke manier optimistisch [is], één van zijn irriterende 
eigenschappen".55 Het is, zo zal nog blijken, een vrij gebruikelijke manier van onaangenaam 
optredenn tegen haar echtgenoot. 

'' In Een broer in Brazilië vermeldt Beb slechts eenmaal een nadere tijdsaanduiding. Op pag. 102 noemt ze 
'beginn jufi' . Voor en na deze datering wordt in de tekst globaal (meestal in weken) aangegeven hoe lang ze 
ergenss verblijft zodat ongeveer kan worden ingeschat in welke periode de reis is gemaakt. Beb heeft in haar 
eigenn uit april 1974 daterende 'Lezing over eigen werk' aangegeven dat de reis in 1967 heeft plaatsgevonden. 
'' Zie hoofdstuk *De wilde groene geur' 
'Bebb Vuijk 1983. pag. 104 
44 Idem. pag, 20 

Idem,, pag. 7 
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Wiltonn haalt zijn zuster en zwager afin de haven en brengt hen vervolgens naar zijn riante 
onderkomenn in Niteroi, een voorstad van Rio de Janeiro. Tijdens de rit vinden al enige 
irritatiess tussen broer en zus plaats. Wilton vertelt vol trots over wat in Brazilië is bereikt, 
daarbijj  nonchalant voorbijgaand aan de sociale problematiek die Beb vanuit de auto overal 
signaleert.. Wanneer Beb vraagt wat voor de, door de politie van het centrale plein in Niteroi 
verdreven,, straathandelaren is gedaan, antwoordt Wilton geïrriteerd: 

Jee kunt hier niet dezelfde maatstaven aanleggen als in Holland. In zo'n 
piepkleinn landje kan daar voor [de straathandelaren] gezorgd worden. Hier kan 
datt niet! Brazilië is een enorm land met enorme problemen. Je bent hier niet in 
Europa.' ' 

Voortdurendd vinden er gedurende Bebs verblijf over en weer dit soort stekeligheden plaats, 
somss escalerend tot hoogoplopende ruzie. Gaandeweg maakt Beb duidelijk waarom broer en 
zusterr regelmatig botsen. Wilton heeft zich, zoals zoveel emigTés uit de jaren dertig en 
veertig,, opgewerkt tot lid van de maatschappelijke geslaagde bovenlaag. Ze noemt het woord 
niet,, maar hij behoort tot de nouveaux riches, de parvenu's. Door hard werken hebben de 
hoofdzakelijkk uit Europa afkomstige emigranten bereikt wat in hun land van herkomst nooit 
zouu zijn gelukt. Ten opzichte van hun nieuwe vaderland nemen ze een ambivalente positie in; 
zelff  vol ongenoegen over de inefficiëntie en traagheid in het maatschappelijk leven, verdragen 
zee geen kritiek van de buitenstaander op de Braziliaanse samenleving omdat daarmee het met 
hunn maatschappelijke positie opgebouwde zelfbeeld wordt aangetast. Elke sociale kritiek 
wordtt verder verbonden met communistische sympathieën. Vermoedelijk zal Wilton Beb ook 
inn de communistische hoek hebben geplaatst, want Beb stoort zich, ja ze voelt zich zelfs 
schuldigg aan de enorme ellende die ze ziet, in het bijzonder in de favela's, de met miljoenen 
bevolktee sloppenwijken. Hoe verschillend hun kijk op de situatie in Brazilië doorwerkt in de 
onderlingee verhouding verwoordt ze met: "Hij bewonderde de bloei, voor mij bleef daaronder 
altijdd de verziekte stam zichtbaar. De armoede in Brazilië, bijzonder afzichtelijk en totalitair, 
gaff  mij de onschuldige toerist, een hinderlijk gevoel van schuld".2 Volgens Beb is Wilton de 
exponentt van de neokoloniaal, die altijd vreemdeling is gebleven in zijn nieuwe thuisland. 

Bebb verblijft vermoedelijk drie a vier weken bij haar broer. In niet aflatend 
enthousiasmee laat Wilton zijn zuster Rio de Janeiro en omgeving zien. In alle vroegte bonst 
hijj  op de deur van Beb en Fernand om het nieuwe reisdoel van die dag bulderend mee te 
delen.. Gedetailleerder dan ze ruim tien jaar daarvoor heeft gedaan bij Tokyo, beschrijft Beb 
Rioo de Janeiro en het conglomeraat van voorsteden er om heen. Tot haar verdriet ziet ze 
overall  de oude Portugese barokstijl van de oorspronkelijke koloniale nederzettingen 
overwoekerdd worden door de massale moderne stadsuitleg en architectuur. 

Opvallendd is dat Beb voortdurend bij wat ze ziet een vergelijking trekt met Indonesië. 
Landschap,, natuur en plantengroei doen haar sterk denken aan het land waar ze bijna dertig 
jaarr heeft gewoond, steeds evenwel met een sterk gevoel van ambivalentie: 

Laterr toen we het binnenland introkken, reisden we door streken waarin we 
Boeroee herkenden [ . . . ] , de heuvels van Batoeboi. Overal was de herkenning, 
schokkend,, verheugend en teleurstellend. De teleurstelling bleef nawerken. Dit 
wass Indonesië, maar het was nooit echt. Er was alleen maar die gelijkenis voor 
enkelee ogenblikken. Het maakte ons ongerust en onzeker, een gevoel verwant 

'' BebVuijk 1983, pag. 25 
:: Idem, pag. 39 
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aann dat in die dromen waarin je je doden terugziet, je verheugt en dan weet dat 
zee dood zijn.1 

Eénn aspect van de sociale situatie in Brazilië fascineert Beb in het bijzonder: de raciale 
verhoudingen.. Eerder heeft ze daarvoor ook al een bijzondere interesse getoond." In Brazilië 
heeft,, evenals in andere voormalige Spaanse en Portugese koloniën, rasvermenging veel 
sterkerr plaatsgevonden dan in Nederlands-Indië. Volgens Beb heeft dit vooral een religieuze 
achtergrond.. Bij de kolonisatie in Latijns-Amerika en delen van Afrika is de bekering van de 
oorspronkelijkee bevolking tot het rooms-katholicisme een belangrijk doel geweest. Eenmaal 
katholiekk is men deel van dezelfde gemeenschap en bestaan er geen belemmeringen meer om 
onderlingg met elkaar te huwen, ook niet bij een verschillende etnische afkomst. Volgens Beb 
belevenn de Brazilianen hun gemengde afstamming als een nationaal credo. Toch constateert 
Bebb dat het door zo velen publiekelijk beleden non-discriminatie beginsel ten dele schijn is 
omdatt in de hogere functies het zwart gekleurde deel van de bevolking vrijwel ontbreekt. 

Bebb signaleert de bij blanken aanwezige onderhuidse en openlijke afkeer van het 
negroïdee volksdeel ook tijdens haar tien dagen durende bezoek aan de tweeduizend kilometer 
tenn noorden van Rio de Janeiro gelegen havenplaats Salvador, in de eerste tweehonderd jaar 
vann de Portugese aanwezigheid de hoofdplaats van de kolonie en aanvoerhaven van slaven uit 
Afrikaa voor de in het omliggende gebied van de stad bloeiende suikerrietteelt. De plaats heeft 
haarr 'donkere' uiterlijk tot op de dag van vandaag bewaard, waarschijnlijk de reden dat Beb 
perséé Salvador wil bezoeken. Ze gaat er samen met Wilton naar toe, ieder op eigen kosten, 
waardoorr je, zoals Beb opmerkt, "onafhankelijker" van elkaar blijft.3 Veel sterker dan in de 
anderee grote steden is het oude koloniale karakter van de plaats bewaard gebleven. Beb 
bezoektt monumentale bezienswaardigheden als kerken en kloosters. Frappant is dat bij een 
bezoekk van een klooster, annex museum voor kerkelijke kunst, het in haar literaire werk 
regelmatigg optredende thema van de verminking ook weer optreedt. Ze ontmoet er een 
Nederlandsee pater, die al als achttienjarige als seminarist naar Brazilië is gezonden. Beb heeft 
nooitt geweten dat uitzending naar missiegebieden al op zo'n jonge leeftijd plaatsvindt, 
aanleidingg voor haar over hem te noteren: 

Ookk nog zo'n ingreep op jeugdige leeftijd, dacht ik, deze keer geestelijk. Zijn 
verminkingg was hem niet dadelijk aan te zien. [ . . . ] . Deze pater was de eerste 
niet-verminktee mens die wij in Brazilië ontmoetten. Een onaangepast man, dat 
wel,, onaangepast aan de Braziliaanse situatie. De onverschilligheid voor de 
menselijkee ellende, in dat land zo overvloedig aanwezig, had hij zich niet eigen 
kunnenn maken.4 

Opp de terugweg naar Rio de Janeiro laat Beb in haar boek zien dat ze het mooi en zuiver 
schetsenn van landschappen nog niet is verleerd. Het volgende reisdoel is Sao Paulo, de stad 
waarinn Wiltons fabriek staat en waarin hij een pied a terre heeft. Vanuit die stad gaan Beb, 
Wiltonn en hun wederhelften een achterneef van oom Johan Adolf in Paraguay opzoeken. Met 

'' BebVuijk 1983. pag. 33 
'' Genoemd kunnen worden het artikel Beb Vuijk 'Rassenstrijd: 'Opinies over negers en blanken" Socialisme en 
democratiedemocratie 22 (1965), pag. 747-753, haar recensies van boeken over Afrika ('Roman uit donker Afrika' 
HollandsHollands weekblad 6-4-1960 en 'Het andere Afrika' Vrij  Nederland 24-6-1961) en over 'negerliteratuur' 
('Negerverhalen'' Haags dagblad 29-4-1961 en 'Het negerprobleem bemoeide zich mei James Baldwin' Vrij 
NederlandNederland 15-5-1965). Ook uit de frequente besprekingen van Surinaamse en Antilliaanse literatuur en uit haar 
inn 1963 voor de Wereldomroep gehouden lezing 'West-Indische schrijvers' blijkt Beb Vuijks inleresse in de 
racialee verhoudingen tussen zwart en blank. 
"BebVuijkk 1983, pag. 65 
44 Idem, pag. 76 
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diee oom Johan is het overigens, zo vertelt Beb, in de jaren twintig van de twintigste eeuw 
gegaann zoals de familie in Daums roman 'Ups' en 'downs ' in het Indische leven: na de 
voorspoedd volgen jaren in armoede. De reis naar Paraguay lijk t geen doorgang te vinden 
omdatt Wilton problemen heeft met het verkrijgen van visa voor hemzelf en zijn vrouw. 
Tussenn broer en zuster ontstaan irritaties, mede omdat Beb ongeduldig wordt door het 
naderendee tijdstip van de terugreis. Wilton laat overduidelijk blijken dat het bezoek aan de 
Vuijkenn in Paraguay zijn zaak is: zonder hem geen bezoek. Naar zijn oordeel kunnen Beb en 
Fernandd zich daar ook niet redden omdat ze het Spaans niet machtig zijn. De kou in Sao Paulo 
verslechtertt Bebs humeur verder. Door een ongeluk van Wilton en strenge kou op de 
hoogvlakte,, waarover Wiltons auto hen zal voeren, dreigt alles op niets uit te lopen. Wanneer 
Bebb zegt dan maar alleen te gaan, ontstaat er weer een daverende ruzie, die door Beb wordt 
beslotenn met: "Ik ga, ik ga in ieder geval, al zou ik moeten kruipen".1 Zover komt het niet 
omdatt Wiltons vrouw voor buskaartjes naar Asuncion zorgt. Beb en Fernand vertrekken, vijf 
dagenn later zal Wilton volgen. Het boek eindigt met een beschrijving van de bustocht. In 
Asuncionn blijkt Beb zich in het hotel te kunnen redden met Nederlands. Ze neemt zich voor 
ditt haar broer in te peperen. Het boek eindigt met:"Wilton, mijn dominerende broer van wie ik 
dertigg uur was bevrijd, hoe verlangde ik weer naar hem".2 

Alss Beb in Een broer in Brazilië voortdurend een vergelijking treft tussen Brazilië en 
Indonesië,, ligt het voor de hand ook haar publicaties over beide landen naast elkaar te leggen. 
Err vallen dan twee dingen op. In haar boek over Brazilië schrijft ze op een veel indringender 
enn uitgebreidere manier over de sociale ellende dan ze ooit heeft gedaan in haar journalistieke 
enn literaire werk over Indonesië. Een mogelijke verklaring is dat de armoede in het immense 
Latijns-Amerikaansee land door de snelle urbanisatie in de vijftiger en zestiger jaren van de 
vorigee eeuw veel massaler en daardoor zichtbaarder is dan in Indonesië Maar dat lijk t niet de 
enigee reden zijn. Beb maakt in de kolonie, evenzeer als Wilton in Brazilië, deel uit van een 
beslotenn en bevoorrechte gemeenschap. Gewend aan de omringende maatschappelijke 
constellatiee wordt het voor haar moeilijk op een afstandelijke en neutrale manier naar het 
eigenn land te kijken. In Brazilië is Beb buitenstaander, waardoor het veel eenvoudiger wordt 
dee rol van criticaster te spelen. Deze rol gaat haar bovendien des te makkelijker af omdat ze 
zich,, door haar problematische verhouding met Wilton, bijna reflexmatig afzet tegen alles wat 
'bijj  hem hoort'. Het feit, dat Beb met een andere bril naar beide landen kijkt, is mogelijk ook 
dee verklaring voor een tweede verschil tussen haar werk over Brazilië en Indonesië. Beb 
belichtt in extenso het besloten en conservatieve emigrantenmilieu waartoe Wilton behoort. 
Nooitt heeft zij dat op dezelfde wijze gedaan voor haar eigen milieu in het Indonesië van na de 
onafhankelijkheid.. Verschilt dat werkelijk fundamenteel met dat van de Braziliaanse emigres? 
Watt betreft de erin heersende politieke opvatting wel. Maar van een wezenlijk verschil in 
levensstijll  tussen de Braziliaanse en Indonesische maatschappelijk geslaagde groeperingen 
lijk tt geen sprake. Hebben bijvoorbeeld Mochtar Lubis en Takdir Alishabana contacten met de 
armee massa zoals de hierboven vermelde Nederlandse pater? 

Eenn paar jaar na haar reis verschijnt in 1971 Een broer in Brazilië, nadat er een aantal 
voorpublicatiess in 1968, 1969 en 1970 zijn verschenen.3 Met het in het boek publiekelijk aan 
dee grote klok hangen van haar verstandhouding met Wilton haalt ze zich niet alleen de woede 
opp de hals van haar broer,"1 maar krijgt ze heibel met de hele familie/ Vrijwel unaniem 

'' Beb Vuijk 1983, pag. 109 
22 Idem, pag. 119 

Achtereenvolgenss Beb Vuijk 'Brazilië is binnen, maar er staan er veel buiten' Vrij  Nederland 18-5-1968, Beb 
Vuijkk 'Triomf der verovering' Raster 3 (1969). pag. 284-295 en Beb Vuijk'Een wederzien in Brazilië' Raster 4 
(1970),, pag. 173-186 
**  Radio-imerview Beb Vuijk 'De hoge C' TROS 5-2-1980 (interviewster onbekend) 
55 Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 8-3-1980. 
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zwaaienn de recensenten haar weer lof toe. Kees Fens en Rico Bulthuis prijzen de 
onderliggendee structuur van het boek, waaruit een verfijnd compositie vermogen spreekt. Ze 
doelenn daarbij onder meer op de in Bebs reisverslag verweven relatie met Wilton en de aan 
hett begin en het einde van het boek ten tonele gevoerde figuur van oom Johan Adolf, die 
impliciett de betrokkenheid van Wilton en Beb bij het Zuid-Amerikaanse continent heeft 
bepaald.. Andere critici leggen de nadruk op de indringende verbeeldingskracht waarmee Beb 
dee sociale en raciale problematiek aan de orde stelt. Er is één dissident, Hans Warren, degene 
diee bijna traditioneel veel waardering heeft voor Bebs boeken, In afwijking van zijn collega's 
vindtt hij de relatie tussen Beb en Wilton een verwarrende tweeslachtigheid in het boek 
scheppen. . 

HetHet laatste literaire werk: De eigen wereld en die andere 

Voorr en na haar reis naar Brazilië werkt Beb vermoedelijk aan de Nederlandse vertaling van 
eenn dagboek van de Indonesische student Yozar Anwar, dat in 1968 onder de titel Dagboek 
vanvan een KAMl-student bij de uitgeverij Boom in Meppel verschijnt. In het boek geeft Anwar 
eenn verslag van de acties van de studentenorganisatie KAMI begin 1966 tegen Sukarno. Na 
eenn poging tot staatsgreep van linkse officieren, die door Suharto in de kiem wordt gesmoord, 
iss de positie van de president wankel geworden. Hij probeert met zijn charismatische gaven en 
zijnn gebruikelijke verdeel en heers tactiek de situatie nog te redden. De president overspeelt 
echterr zijn hand en wordt uiteindelijk afgezet. In niet geringe mate is dat een gevolg van de 
actiess van de KAMI . Zoals in veel ontwikkelingslanden zijn in Indonesië de 
studentenorganisatiess in diffuse politieke situaties een richtinggevende factor van betekenis. 
Hett heftige verzet van de KAMI tegen Sukarno's socialistische politiek geldt niet zozeer de 
inhoudd van het beleid, maar veeleer het niet in praktijk brengen ervan. Studenten willen een 
eindee van de door en door corrupte politiek, die tot een verregaande armoede van de 
bevolkingg heeft geleid. Het door Beb vertaalde dagboek wordt ingeleid en van commentaar 
voorzienn door de in Indonesië woonachtige antropoloog Jacob Vredenbregt, die eind jaren 
tachtigg als romanschrijver zal debuteren. Beb zal tijdens haar latere bezoeken aan Indonesië 
eenn goede band met hem krijgen. In zijn inleiding laat Vredenbregt er geen misverstand over 
bestaann aan wiens kant hij staat. Zijn afkeer van het Sukarno-regime is mogelijk nog groter 
dann dat van de studenten. 

Beginn 1968 breekt voor Beb een moeilijke periode aan, Ze wordt ernstig ziek. Haar 
bewaardd gebleven agenda van 1968 vermeldt dat Beb op 10 mei wordt geopereerd aan 
borstkanker.. In de periode daama wordt ze 16 maal bestraald, op 26 juni voor het laatst. Haar 
agendaa blijft , behoudens de vermeldingen van een aantal bezoeken van Rob Nieuwenhuys, 
leeg.. Agenda's van voorgaande jaren en de volgende elf jaar heeft Beb weggegooid. Alle 
agenda'ss van 1980 en volgende jaren zijn bewaard, altijd druk gevuld met afspraken. Het feit 

11 Kees Fens 'Een broer in Brazilië' De volkskrant 20-3-1971 en Rico Bulthuis 'Beb Vuyks herinneringen in 
verrott paradijs' Rotterdamsch nieuwsblad 9-4-1971. 
22 Hans Warren 'Beb Vuyk: Een brier in Brazilië' Provinciale Zeeuwse courant 15-5-71 
11 De in 1926 te Schiedam als zoon van een fabrikant geboren Vredenbregt vertrekt na de Tweede Wereldoorlog 
vrijwilli gg als militair naar Neder! ands-Indië. Teruggekeerd in Nederland breekt hij in 1951 zijn rechtenstudie af 
omm in Indonesië op een plantage in Oost-Java te gaan werken. In 1957 moet hij weer vertrekken in verband met 
dee door de Nieuw-Guinea kwestie verbroken diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. In 
Nederlandd voltooit hij zijn studie antropologie in vier jaar en keen als één van de eerste Nederlanders naar 
Indonesiëë terug na de oplossing van het Nieuw-Guinea conflict. Hij ontwikkelt zich daar tot 'liaison officer' 
tussenn de Universiteit van Indonesia in Jakarta en de Universiteit van Leiden. In de jaren zeventig en tachtig 
wordtt hij een vermogend man en verkeert in 'de' kringen van Jakarta. De corruptie onder Suharto, die in niets 
onderdoett voor die van Soekamo's bewind, is blijkbaar voor hem geen steen des aanstoots. In 1988 debuteert hij 
mett de verhalenbundel De deftige kolonie (zie Van Olm 1991. pag. 74-75) 
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datt Beb haar agenda van 1968 heeft bewaard, lijk t een aanwijzing te zijn voor de emotionele 
betekeniss die de borsttumor voor haar heeft gehad. Slechts eenmaal heeft ze er publiekelijk 
meldingg van gemaakt. In een vraaggesprek met het tijdschrift Sara/aan vertelt ze na het 
ontwakenn uit de narcose voor de borstamputatie niet meer te hebben geweten wie ze is. Direct 
daarnaa herkent ze zich aan een moedervlek op haar hand.1 Vervolgens zet ze in dit interview 
dee waarheid naar haar hand. Wanneer Beb beweert deze ervaring te hebben verwerkt in het 
verhaall  'Huize Sonja', waarin de hoofdfiguur Etta zich, na de tocht met kinderen terug naar 
huis,, zich ook herkent aan een moedervlek op haar voet,2 is dat onjuist omdat dit verhaal twee 
jaarr voor de borstoperatie is geschreven. In familiekring of bij goede bekenden praat Beb niet 
overr haar ziekte. Haar vriendin Lies Walraven komt deze bijvoorbeeld door toeval te weten. 
Volgenss Bebs schoondochter moet het haar hevig hebben geëmotioneerd en "over alles wat 
haarr hevig aangreep, praatte ze niet"4 

Bebss ziekte heeft mede tot gevolg dat ze in dat jaar slechts twee artikelen voor dag- en 
weekbladenn schrijft. Daarnaast wordt haar jeugdverhaal 'Vaders huis' opnieuw gepubliceerd 
inn een bloemlezing die uitgeverij Querido uitbrengt van bij haar verschijnende auteurs. 
Behalvee de ziekte, is er vermoedelijk nog een andere reden voor haar minimale journalistieke 
productie.. Beb werkt aan haar laatste literaire verhaal 'Ngawang', dat april 1969, samen met 
hett eerder gepubliceerde 'Huize Sonja', verschijnt in de bij de uitgeverij Querido uitgegeven 
bundell  De eigen wereld en die andere. Ze draagt het boek op aan haar overleden zoon Ru, 
mett als motto: 'Eenzaam, buiten bereik van elk erbarmen, maar in uiteindelijke 
onkwetsbaarheid?'' De titel en motto dekken volledig de thematiek die in de bundel centraal 
staat:: vrouwen die teruggeworpen worden op zichzelf door de bijna onoverbrugbare kloof die 
racialee verschillen trekken. 'Huize Sonja' en 'Ngawang' hebben een aantal dingen 
gemeenschappelijk.. In beide verhalen zijn de hoofdpersonen in Soekaboemi woonachtige 
vrouwen,, die alleen komen te staan vanwege het vertrek van hun man door de 
oorlogshandelingenn met Japan. Het terug geworpen worden op zichzelf en de confronterende 
Japansee bezetting fungeren bij de vrouwen als katalysator voor een bewustwording van hun, 
doorr etnische achtergrond bepaalde, isolement ten opzichte van hun man of kinderen; de 
vrouwenn leven in een eigen etnische wereld, die wezenlijk verschilt van de andere etnische 
wereldd van hun directe naasten. Er zijn ook verschillen tussen de verhalen. In 'Huize Sonja' is 
dee vrouwelijke hoofdpersoon blank, in 'Ngawang' een Indo-europese. In het eerste verhaal 
komtt de vervreemding, die geleidelijk en bijna onopgemerkt tussen de moeder en haar Indo-
europesee kinderen ontstaat, aan het einde van het verhaal tot een climax. In 'Ngawang' wordt 
dee raciale scheidslijn al vrij spoedig zichtbaar. Omdat 'Huize 'Sonja' al eerder is behandeld, 
wordtt alleen stilgestaan bij 'Ngawang'. 

Inn dit verhaal blijf t de Indo-europese Ernie alleen achter nadat haar man Jaap met zijn 
schipp Indië moet verlaten in verband met de Japanse aanval op Singapore in 1941. Haar 
zoontjee is al bij haar schoonouders in Nederland. Tijdens de laatste wandeling met haar man 
wordtt ze vanwege zijn aanstaande vertrek door een bijna panische angst overvallen: 

Dee paniek die haar onverwacht in het donker besprong stelde de 
normalee ongerustheid over het lot van haar man en zoontje buiten 
werking.. [ . . . ] . Ze leefde, want er was adem in haar neusholten, haar 
bloedd stroomde en haar lichaam gaf warmte af, maar ze leefde alleen in 

11 Interview Beb Vuijk door ElmaDrayer en Marjo van Soest Sarafaan 1 (1. 1985/1986), pag. 3-12 
:: Voor hei verhaal 'Huize Sonja' zie hoofdstuk 'De inval* 
11 Gesprek auteur met L. Walraven (Noordwijk aan Zee 27-10-2001) 
44 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 27-2-2002) 
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haarr angst, een bandjir van angsten die haar losgeslagen hadden van wat 
zee was en altijd geweest was. 

Zee werkt even bij het vrouwelijke vrijwilligerscorps, maar besluit dan bij haar oude 
Indonesischee moeder te gaan, die in een oud huis in de dessa Ngawang vlakbij Soekaboemi 
woont.. Haar moeder bezoekt ze altijd trouw als ze in de buurt is. Ernie's man en zuster komen 
lieverr niet bij de moeder. Jaap acht zijn inlandse schoonmoeder beneden zijn waardigheid als 
totok.. Ernie's zuster, de mondaine Deetje die zich Daisy laat noemen, schaamt zich voor haar 
Indonesischee afstamming, zij wil vooral 'Europees' zijn. Als Ernie bij haar moeder woont, 
capituleertt het Nederlandse leger. Vanuit het huis ziet ze de eerder beschreven plundering van 
dee Chinese toko. Haar langs komende zwager vertelt haar over het weinig heldhaftige 
optredenn van het Nederlandse leger en zijn officieren in de strijd tegen de Japanners. Na de 
capitulatiee neemt het leven van Emie en haar moeder zijn gewone gang in de afgelegen dessa. 
Hett eenvoudige huis van haar moeder en het eentonige leven dat ze leidt, geeft Ernie een 
gevoell  van tijdeloosheid. Steeds sterker wordt ze zich bewust van haar Indonesische wortels, 
eenn achtergrond die ze vroeger niet volledig heeft geaccepteerd, 's Morgens werkt ze in de 
tuin,, 's middags drinkt ze zwarte koffie met haar moeder op de zijgalerij, meestal zwijgend 
"watt voor Indonesiërs het bewijs is van een goede verstandhouding, het gemeenzaam zijn in 
hett zwijgen". Daarnaast leest ze veel, boeken van Dickens, die ze vindt in een kist van haar 
vaderr en nog afkomstig zijn uit het huis van haar grootmoeder in Velp, bij welke laatste ze als 
kindd kort heeft verbleven. De boeken dragen verder bij aan Emie's innerlijke verstilling. Van 
dee Japanse bezetting merkt ze slechts incidenteel iets. Op een keer wanneer ze naar de stad 
moett om haar pendaftaran (persoonsbewijs) in orde te maken, ontmoet ze een Japanse 
schildwacht.. Ze buigt voor hem, zoals haar is gezegd en geleerd door de bediende Simin van 
haarr moeder. Ze ervaart het als "een niet in woorden te formuleren, diep inslaande, 
vernederendee shoe kbehan del ing",4 De volgende confrontatie met de Japanse bezetting vindt 
eenn maand later plaats als ze een reispas in Soekaboemi haalt voor een bezoek aan Deetje in 
Batavia.. Op het politiebureau waar het document wordt afgegeven, ziet ze twee vrouwen die 
gevangenn zijn genomen door de Kempeitai omdat ze naar de radio hebben geluisterd, Eén is 
halff  kaalgeknipt, een teken, zo hoort Emie, dat ze "des doods schuldig [wordt] geacht".5 In 
Bataviaa treft ze Deetje in belabberde omstandigheden aan. Haar zuster heeft geprobeerd in het 
kampp te komen, waarin ook haar vriendinnen van het vrijwilligerscorps zitten. Maar alleen 
vrouwenn met minder dan 50% Indonesisch bloed 'mogen' het kamp in. Deetje woont bij haar 
vriendinn Rosa, die, zoals even later blijkt, een verhouding heeft met een Japanner. Ze loopt de 
Japansee kantoren af om in ieder geval haar zoontje Freddie, die wel aan het vereiste 
bloedcriteriumm voldoet, opgenomen te krijgen. Op Ernie's vraag waarom ze zo graag naar het 
kampp wil , antwoordt Deetje: "Het zijn beschermingskampen. Inlanders worden met de dag 
brutaler".66 Ernie dringt er bij Deetje op aan ook bij haar moeder te gaan wonen, zonder 
resultaat.. Ondanks de wanhoop waaraan Deetje ten prooi is, wil ze niet naar Ngawang: "Daar 
wonenn helemaal geen mensen, alleen maar inlanders".7 In een daaropvolgende 
woordenwisselingg blijkt dat Deetje altijd jaloers is geweest op Emie. Hun vader heeft Emie 
eenn 'totokopvoeding' gegeven, terwijl Deetje door de slechtere financiële 
gezinsomstandighedenn moet omgaan met inlandse en Indo-europese kinderen. Het is de 

11 Beb Vuijk 'Ngawang'. in Verzameld werk 1981. pag. 491-492 
:: Zie hoofdstuk 'De dessa Ngawang' 
'' Beb Vuijk 'Ngawang in Verzameld werk 1981. pag. 500 
44 Idem. pag. 502 
ss Idem, pag. 504 
bb Idem, pag. 506 

Idem,, pag.508 
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laatstee keer dat Ernie Deetje bezoekt, omdat ze bang is voor een hernieuwde confrontatie met 
haarr felle en emotionele zuster. Terug in Ngawang beseft ze nog sterker de geborgenheid en 
veiligheidd in het huis van haar moeder. Wel stuurt ze met enige regelmaat levensmiddelen 
naarr Deetje, ondanks het feit dat Ernie en haar moeder het zelf ook steeds slechter krijgen. 
Emiee verkoopt noodgedwongen groente en fruit uit haar tuin op de markt. Uit de spaarzame 
woordenn van Simin maakt Ernie op dat het Deetje steeds slechter gaat, maar ze doet verder 
geenn navraag. Haar moeder vraagt ook niet naar het lot van Deetje, maar lijk t wel alles te 
weten.. De maanden gaan voorbij. Door de Japanse bezetting verpaupert Soekaboemi steeds 
meer,, veel huizen staan leeg of zijn vervallen, bedelaars sterven op straat, het vuil wordt nog 
maarr incidenteel opgehaald. Op een dag ziet ze een aan oedeem lijdend neefje van Simin 
kapmessenn slijpen. Haar moeder zegt dat er die nacht wacht moet worden gelopen omdat in 
dee buurt de oogst uit de tuinen wordt gestolen. Dezelfde dag brengt Simin het zoontje Freddie 
meee van zijn bezoek aan Deetje. Emie herinnert zich Deetje's woorden: "Al s alles verloren is 
enn ik geen raad meer weet, zal ik hem naar je toesturen".1 's Nachts wordt Ernie wakker door 
dee roep van de boeroeng maling, een vogel die waarschuwt bij naderend onraad. Emie ziet 
eenn man met een kapmes op het huis afkomen, echter dichterbij gekomen is het gezicht van de 
mann helemaal niet afschrikwekkend: veeleer lijk t hij op een "domme, verbaasde boer".2 's 
Morgenss blijkt dat er geen maïs uit de tuin is gestolen. Bij het koffiedrinken op de 
keukengalerijj  de ochtend daarna hoort Ernie's moeder dat de verderop wonende Javaanse 
gezinnenn 'gewoon' bidden, terwijl drie dagen ervoor een voor een "tijd van grote rampen" 
bedoeldd gebed is uitgesproken/ Een paar regels verder eindigt het verhaal met "Dit was de 
Nieuwjaarsmorgenn van het jaar 1945".4 

Mett haar laatste verhaal 'Ngawang' heeft Beb haar meest 'Indische' verhaal 
geschreven.. Ze doet dat op eenn knappe wijze door vorm en inhoud van het verhaal naadloos 
opp elkaar aan te laten sluiten. Het verhaal ontrolt zich op een voor Beb ongebruikelijk 
langzame,, bijna trage wijze. In voorgaande verhalen schept Beb vaak dynamiek door gebruik 
tee maken van wisseling van plaats, tijd en perspectief. Beb schept in 'Ngawang' niet de 
gebeurtenissenn met taal, maar het omgekeerde vindt als het ware plaats: taal wordt 
opgeroepenn en volgt de gebeurtenissen. Het verhaal van Ernie deint als het ware mee op het 
levenn in de afgelegen dessa. Tegelijk is Bebs woord- en taalgebruik minder verklarend en 
analyserendd dan in voorgaande verhalen, meer beschrijvend en evocerend, passend bij de 
schitterendee sfeertekening van huis, dessa en het samenleven van Emie en haar moeder in het 
huis. . 

Inn het verhaal zitten zoals gebruikelijk weer veel autobiografische elementen: het 
alleenn komen staan van een vrouw in verband met een dreigende oorlog, de angst die hierdoor 
ontstaat,, het lidmaatschap van het vrouwelijke vrijwilligerscorps, het wonen in Ngawang, het 
werkenn in de tuin van het huis en het verkopen van de tuingroenten. Ook de passage waarin 
Emiee de twee door de Kempeitai opgepakte vrouwen op het politiebureau ziet, zal 
geïnspireerdd zijn geweest op wat ze zelfheeft meegemaakt. Maar deze autobiografische 
onderdelenn worden verweven met passages die niet op eigen ervaring zijn gebaseerd zoals het 
verloopp van de Japanse bezetting in Soekaboemi en de hiermee gepaard gaande verpaupering 
vann de stad. Beb heeft zich er nooit over uitgelaten of het centrale thema in het verhaal, de 
geheell  tegenstrijdige oriëntatie van de twee zusters op hun biologische en culturele oorsprong, 
zichh in haar nabije omgeving heeft afgespeeld. 

Inn 'Ngawang' geeft Beb verder in literaire zin gestalte aan haar politieke keuze voor 
Indonesië.. Overduidelijk blijkt dit uit de sympathie waarmee ze de intieme, weinig woorden 

11 Beb Vuijk 'Ngawang in Verzameld werk 1981, pag. 515 
""  Idem, pag. 517 

Idem,, pag. 519 
44 Idem 
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behoevende,, relatie tussen Indo-europese Ernie en haar Indonesische moeder beschrijft. In 
contrastt hiermee staat de beschrijving van Ernie's verhouding tot haar zuster Deetje, die haar 
Indonesischee achtergrond verloochent. Op meer subtiele wijze brengt Beb haar voorkeur voor 
Indonesiëë tot uitdrukking in de rol van de Indonesische bediende Simin. De laatste biedt een 
aantall  malen op bescheiden, maar besliste en bijna vanzelfsprekende wijze bescherming aan 
Erniee en haar moeder. Dit gebeurt ook in het andere verhaal 'Huize Sonja*  in De eigen wereld 
enen die andere. Hierin zorgt de bediende Simon voor de veiligheid van Etty en haar kinderen. 
Opvallendd is dat Beb de Indonesische wereld van de bedienden en Ernie's moeder niet 
probeertt te verklaren of'binnen te treden', wellicht vanuit de overtuiging daarmee voor een 
onmogelijkee taak te staan. Door louter te beschrijven en daarbij de nadruk te leggen op stille 
aanwezigheidd van de hoofdfiguren weet ze de Indonesische sfeer op te roepen. De vraag is 
daarbijj  overigens of ze niet in de valkuil van stereotypering is gevallen. 

Bebb is niet helemaal consequent in haar stijl en aanpak. Een paar maal stapt ze uit het 
ritmeritme en de sfeer van het verhaal, bijvoorbeeld bij de beschrijving van de verpaupering in en 
hett verval van Soekaboemi en bij een dialoog tussen Ernie en Deetje over hun Indonesische 
moeder.. Bij het laatste nauw aan Bebs hart liggende onderwerp kan ze het niet laten vrij 
plotselingg een analyserende passage in het verhaal op te nemen: 

Eenn inlandse vrouw als moeder, die erkende je niet. Je legde een rookgordijn 
overr je afstamming, waardoor je moeder of soms je grootmoeder deformeerde 
tott een Spaanse of Italiaanse of minstens tot een prinses van een vorstelijke 
Javaansee moeder. Inlandse moeders bestonden, want haar kinderen bestonden, 
diee haar vervalsten, wegmoffelden, verzwegen en verloochenden, 
gehoorzamendd aan de ongeschreven maar onverbiddelijke code van de 
samenleving.' ' 

Evenalss als deze stijlwisseling is ook het einde plotseling, en daardoor onbevredigend. Door 
inn het verhaal het accent te leggen op één thema in combinatie met de nadruk op sfeertekening 
lijk tt Beb moeite te hebben gehad met een 'ontknoping'. 

Bebss nieuwe boek wordt in het algemeen goed tot zeer goed ontvangen in de literaire 
kritiek.. Sommige critici zijn bijna lyrisch. Anne Wadman bewondert "de meesterlijke met 
vrouwelijkee intuïtie en mannelijke scherpte gepeilde wijze waarop zij het ontwortelings- en 
ontvreemdingsprocess heeft weergegeven", D. Hüwel noemt het boek imponerend en met 
mathematischee precisie geschreven en K.L. Poll is van oordeel dat de verhalen uitzonderlijk 
goedd zijn geschreven.2 Ook in Engelstalige literaire tijdschriften wordt Bebs boek lovend 
besproken.. Books abroad bijvoorbeeld spreekt over fascinerende verhalen met ongewone 
diepte.33 Er zijn enkele recensenten die minder positief zijn. Bebs fan Hans Warren vindt de 
verhalenn tegenvallen omdat de hoofdpersonen in de verhalen niet goed uit de verf komen. 
Ookk Wam de Moor oordeelt de verhalen beneden Bebs gebruikelijke niveau, vooral vanwege 
hett kroniekachtig gehalte van de verhalen, waardoor ze te traag worden en weinig spanning 
hebben.. Kees Fens vindt daarentegen, dat de wijze waarop de historische gebeurtenissen 
rondomm de problematiek van de hoofdfiguren zijn gecomponeerd, buitengewoon knap en van 
eenn bedrieglijke natuurlijkheid. Vanzelfsprekend komt in de recensies ook een verschillende 

11 Beb Vuijk 'Ngawang' in Verzameld werk 1981. pag. 509 
""  Achtereenvolgens ; Anne Wadman 'Twee novellen van Beb Vuijk: geen mensen maar inlanders' Leeuwarder 
courantcourant 10-1-1970, D. Hüwel 'Imponerende novellen van Beb Vuyk' Accent 21-6-1969 en K.L. Poll Tn de 
verbeeldingg toont zich de meester' Algemeen handelsblad 12-4-1969. 

Franciss Bulhof'Beb Vuyk. De eigen wereld en die andere' Books abroad 44 (1970), pag. 320-321 
44 Achtereenvolgens; Henk Buurman 'Een sfeer van angst en dreiging' Nieuwe Rotterdamse courant 17-5-1969 
enn Wam De Moor 'Eigen werkelijkheid en die van aneren: proza van Baeyens, Pauwels, Vuyk en Kossman' De 
tijdtijd  10-5-1969. 
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appreciatiee van de verhalen tot uitdrukking, waarbij de scherpte in psychologische typering 
vann de hoofdpersoon, de in het verhaal opgeroepen sfeer en het kroniekgehalte van de 
verhalenn tegen elkaar worden afgewogen. 

Vanwegee de bijzondere duiding van de onderliggende thematiek in de verhalen 
verdientt de eerder genoemde recensie van K.L. Poll bijzondere vermelding. Deze criticus gaat 
geheell  voorbij aan het etnische verschil tussen de eigen wereld en die andere als het 
bepalendee gegeven in het verhaal. De andere wereld staat bij hem voor de 
oorlogsgebeurtenissenn die de eigen wereld van de vrouwen grondig verstoort en overhoop 
haalt.. Tevens laat hij de eigen wereld en de andere corresponderen met het door de Engelse 
schrijverr W.H. Auden gemaakt onderscheid tussen primaire en secundaire wereld. De 
primairee wereld is die van de dagelijkse directe ervaring en emotie van mensen, de secundaire 
wereldd die van "ordening en herinnering [.. . ] van het toegeëigende, begrijpelijk gemaakte 
verleden".11 Met de secundaire wereld weet het individu de primaire wereld beheersbaar te 
houden.. In de verhalen 'Huize Sonja' en 'Ngawang' heeft bij de vrouwelijke hoofdfiguren de 
herinneringg aan de eigen jeugd, de secundaire andere wereld, als functie de directe, door de 
oorlogg veroorzaakte, verstoring van hun privé-bestaan op orde te houden. 

Waaroverr geen der recensenten rept, is de betekenis die in beide verhalen aan het huis 
wordtt gehecht. In één van de twee verhalen komt dit zelfs tot uitdrukking in de titel, 'Huize 
Sonja',, In hetzelfde jaar dat De eigen werelden die andere verschijnt wijst Beb zelf tweemaal 
opp de belangrijke rol van hel huis in haar literaire werk. Dat gebeurt in een interview met de 
NieuweNieuwe Rotterdamse courant, dat hierna nog uitgebreider aan de orde komt en in haar 
verhaaltjee 'Huizen en tuinen' in het blad Avenue. Naar Bebs zeggen fungeren in haar werk 
huizenn niet alleen als achtergrond voor personages, maar vervullen dikwijl s eveneens een 
zelfstandigee functie, bij uitstek in Het laatste huis van de wereld. De emotionele waarde die 
eenn huis voor Beb bezit, verklaart ze uit een jeugdervaring. Wanneer het gezin Vuijk in Bebs 
vierdee levensjaar door de stadsuitbreiding van Rotterdam gedwongen wordt uit de ouderlijke 
woningg in Delfshaven te vertrekken, heeft dat een bijna traumatisch effect op haar. Huizen 
zijn,, zo merkt Beb op, "de eerste en de laatste veiligheid, een vrijplaats waar men de gevaren 
vann het leven ontkomt, waar men zichzelf kan zijn, soms verloren en voorgoed verwoest".2 

Veertienn jaar later lijk t ze deze uitspraak weer enigszins af te zwakken als ze de betekenis van 
huizenn en tuinen met elkaar vergelijkt. Een tuin is dan belangrijker voor haar omdat een huis 
kann worden herbouwd.3 

DeDe 'professorale' beoordeling van het literaire werk 

Naa de verschijning van De eigen wereld en die andere in het voorjaar van 1969 verschijnt 
Bebss naam nog maar weinig in de publiciteit. Haar journalistieke en literaire productie komt 
nagenoegg tot stilstaand, en de kranten zelf benaderen haar ook weinig. Als schrijfster wordt 
Bebb in het algemeen gerespecteerd en gewaardeerd, een publieke persoonlijkheid is ze niet. 
Eindd 1969 wordt ze voor het eerst sinds twee jaar weer geïnterviewd. Vermoedelijk heeft 
Bebss laatste verhalenbundel toch de aandacht op haar gevestigd, want het interview opent 
ermee.. Beb vermeldt in het vraaggesprek dat een aantal, nog niet eerder vermelde, eigen 
ervaringenn in het verhaal 'Ngawang' zijn verwerkt. De reis die Emie naar Batavia maakt om 
Deetjee te bezoeken is gebaseerd op Bebs eigen reis met Anne Brandt Buys naar de familie van 
dee laatste, vlak voordat beiden het kamp in moeten.4 Wanneer Beb in Ngawang in de woning 
vann Anne Brandt Buys verblijft, zijn de vrouwen ook bezocht door een dief. Het islamitisch 

11 K.L. Poll 'In de verbeelding toont zich de meester' Algemeen handelsblad 12^-1969 
:: Beb Vuijk 'Huizen en tuinen' Avenue A (11,1969). pag. 93 
]] Beb Vuijk 1983, pag. 28-29 
44 Zie hoofdstuk 'De internering' 
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gebedd aan het einde van het verhaal heeft Beb gehoord in een kleine moskee naast het kamp 
waarinn ze eind 1944 verbleef (Kota Paris). 

Hett interview is in meerdere opzichten interessant. Zo noemt ze hierin als mogelijke 
redenn voor haar ambivalente houding ten opzichte van Nederland: "Dat is misschien wel weer 
tee verklaren uit het feit dat ik op school een uitzonderingspositie heb ingenomen. Door mijn 
karakterstructuur,, maar voor de andere partij was ik dan weer zo'n kind van Indisch bloed. 
Hett was geen rassendiscriminatie, eerder een soort vervreemding, van mijn kant, dat moet ik 
erbijj  zeggen, natuurlijk zwaar romantisch aangezet".1 Verder komt een aspect aan de orde 
waaraann tot nu toe geen aandacht is besteed, maar waarop in de literatuurkritiek wel vaak is 
gewezen.. Het betreft het veelvuldig voorkomen in Bebs werk van de kleur groen, zoals bij de 
beschrijvingg van de tropische flora en van kajoe-poetiholie. Andere voorbeelden zijn te 
vindenn in de titel van de verhalenbundel 'De wilde groene geur van het avontuur' en in het 
verhaall  'Mijn grootmoeders', waarin Beb het bij de beschrijving van het grootmoederlijk huis 
heeftt over "behang van een vreemde groene kleur". Beb antwoordt de interviewer zich nooit 
zoo bewust te zijn geweest van het frequente gebruik van groen. Ze is het zich pas zeer recent 
bewustt geworden bij het schrijven van het zojuist genoemde verhaaltje 'Huizen en tuinen' 
voorr Avenue. Dit maandblad heeft verschillende schrijvers gevraagd iets te vertellen over 
jeugdimpressiess die een blijvende invloed hebben gehad op hun literaire werk. Voor Beb is 
dat,, zo blijkt ook uit de titel van het artikel, het ouderlijk huis aan de Rochussenstraat, waarin 
zee tol en met haar vierdejaar heeft gewoond, en de bij het huis gelegen tuin. Bij de 
beschrijvingg van het ouderlijk huis, het interieur en de omringende tuin komt inderdaad met 
meerr dan gebruikelijke regelmaat, soms ook wel gezocht, de kleur groen voor. Gesproken 
wordtt over: "schemeringen van groen" in het huis, "groen kroos" in de sloot, het "zachte 
groenee licht onder de kastanje boom" in de tuin, even later aangeduid als "groene 
schemering",, en "groen bloed" van wormen in de fantasiewereld van kinderen. Bij Bebs 
herinneringenn aan het ouderlijk huis en tuin als vierjarige, kunnen overigens de nodige 
vraagtekenss gezet. Volgens de huidige wetenschappelijke inzichten kunnen volwassenen niet 
eenn dergelijk coherent en uitgebreid reëel herinneringsbeeld van ervaringen op vierjarige 
leeftijdd hebben: het verleden wordt op latere leeftijd geconstrueerd op zodanige wijze dat het 
pastt binnen het ontwikkelde zelfbeeld en 'teruggeprojecteerd1 naar de jeugdjaren. 

Mett haar opmerking dat ze zichzelf ook bewust is geworden van de belangrijke plaats 
diee de kleur groen in haar werk inneemt, lijk t Beb de interviewer op dat moment een beetje 
naarr de mond te praten. Althans als wordt afgegaan op een later interview uit 1985 in 
Sarafaan,Sarafaan, waarin ze in algemene zin ingaat op de interpretaties van haar werk door 
literatoren.. Beb laat weten weinig op te hebben met letterkundigen die op de stoel van de 
psychiaterr gaan zitten om de auteur te laten weten door welke onbewuste drijfveren hij is 
geleid:: "Maar ja, die geleerden in de letteren kunnen het niet laten om alles te duiden en 
overall  symbolen te zien"." Ze adstrueert dat met een opmerking over de opvattingen van 
Prof.. E.M. Beekman uil Massachusetts: "Die professor ook. Hij noemt de krokodillen in mijn 
werkk symbool voor het Nederlandse bestuur. Dat is zwaar overdreven. Ze waren er, vooral op 
Boeroe,, maar dat is dan ook alles [ , . . ] . Ik was hysterisch bang voor die walgelijke, stiekeme 
beesten".3 3 

11 Interview Beb Vuijk door Martin Hartkamp Nieuwe Rotterdamse courant 29-11 -1969 
**  Interview Beb Vuijk door Elma Draver en Marjo van SoesL Sarafaan 1(1, 1985/1986). pag. 3-12 
"'' Idem. Beb Vuijk vermeldt niet waar Beekman zijn uitspraak over de krokodillen doet, maar ongetwijfeld doelt 
zee daarbij op zijn ruim twintig pagina's tellende inleiding op een Engelse vertaling van Het laatste huis van de 
wereld,wereld, dat samen met een vertaling van De raadsman van 1I.F.J. Friedericy in 1983 als Two tales of the East 
IndieIndie is verschenen bij de University of Massachucettes Press. Zijn analyse over de krokodil is te vinden op 
paginaa 9-11. De inleiding neemt hij later grotendeels over in zijn hierna nog aan de orde komende 
overzichtswerkk van de koloniale literatuur Troubles pleasures: Dutch colonial literature from the East Indies 



264 4 

Vervolgenss komt ze op een scriptie over haar werk, getiteld De natuur bij Beb Vuyk, waarin 
wordtt aangegeven welke betekenissen verschillende kleuren voor haar hebben. Rood en 
blauww zijn volgens de door Beb niet nader aangeduide auteur bij haar de kleuren van het 
gevaar,, groen echter staat voor vredig en bruin voor veiligheid. In Bebs commentaar op de 
symbolischee duiding spreekt vooral nuchterheid: 

Dee zaak is: ik schrijf over wat mijn ogen zien [ . . . ] . Het groen is bij mij 
vanzelff  kalmerend, want ik heb altijd slechte ogen gehad en dat felle licht, dat 
brandendd blauwe licht van die Molukse zee deed me pijn aan de ogen [ . . . ] , 
bruinn was het huis in Namlea op Boeroe. Maar ik heb dat huis niet bruin 
gemaakt,, dat huis was bruin. 

Dee eerdergenoemde Beekman interpreteert in zijn in 1996 verschenen overzichtswerk van de 
kolonialee literatuur de kleur groen in haar werk zo alomvattend, dat geen tegenstrijdigheid 
onverklaardd behoeft te blijven: 

Groenn is de kleur van de zintuiglijkheid, en dat is waar het voor Beb Vuyk bij 
hett avontuur allemaal om draait. Maar de kleur had ook een persoonlijke 
betekeniss voor haar. Hoewel ze in haar jeugd het groen in verband had 
gebrachtt met een beangstigende sfeer [. .. ] en op Java had gemerkt dat het 
neerdrukkendd kon zijn, wordt het op Boeroe uitbundig positief. Het geneest, 
hett heelt, het is energie en belofte, en, in laatste instantie, is het de kleur van 
hett geluk omdat het verband houdt met de natuur en met het destillaat van de 
kajoepoetih-bladerenn [ . . . ] . Als ze over een latere reis naar Brazilië schrijft, 
dann wordt vrij duidelijk dat de kleur groen altijd haar toetssteen is geweest 
voorr de kwaliteit van leven. En dus schokt de armoede van Brazilië haar meer 
omdatt zij grauw is.1 

Beekmann lijk t voorbij te gaan aan het meest basale. In grote delen van de tropen, in casu de 
Moluksee eilanden, is groen de allesoverheersende kleur, waardoor bij elke natuurbeschrijving 
logischerwijss een belangrijke plaats voor deze kleur is weggelegd.2 Hetzelfde geldt voor Bebs 
beschrijvingg van de hierboven genoemde tuin van het ouderlijk huis. 

Bebss verhaaltje 'Huizen en tuinen' is één van haar twee journalistieke artikelen in 
1969.. Het tweede is een weinig opvallend overzichtsartikel in het recensieblad Boekengids 
overr de Indisch-Nederlandse literatuur na 1945.3 De oorzaak is waarschijnlijk dat ze haar tijd 
voornamelijkk heeft besteed aan het schrijven van Een broer in Brazilië. 

Vermoedelijkk is dit boek ook debet aan haar geringe journalistieke productie in het 
jaarr 1970. Het is het jaar waarin ze definitief breekt met Vrij  Nederland. Aanleiding is, zoals 
eerderr opgemerkt, het redactiebeleid van het weekblad ten aanzien van Indonesië. In Bebs 
brieff  aan de hoofdredacteur, waarin ze de medewerking opzegt, stroomt haar gemoed weer 
eenss vol. Naar Bebs oordeel wordt, onder invloed van de anti-Suharto campagne van haar 
vroegeree vriend Wertheim, het lezerspubliek van het weekblad slecht geïnformeerd over de 
situatiee in Indonesië. Dat komt door de gemakzucht van de redactie, die weer symptomatisch 

1600-1950.1600-1950. Zie voor Beekmans interpretatie van Beb Vuijks werk ook nog de laatste pagina van het hoofdstuk 
'Dee laatste maal Indonesië'. 
11 Beekman 1998. pag. 465-466; het betreft de Nederlandse vertaling van Troubled pleasures: Dutch colonial 
literatureliterature j'rom the East Indies 1600-1950. Massachusetts University Press, 1996. 
""  Ook bij andere 'Indische" auteurs als Hella Haasse en Rudy Kousbroek is de kleur groen een belangrijk 
gegeven. . 

Bebb Vuijk 'Achteraf bekeken' Boekengids 7 (1969). pag. 22-23 
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iss voor het gebrek aan interesse bij het Nederlandse volk voor de voormalige kolonie. 
Hierdoorr wordt hel 'Voor de Wertheim-groep met zijn bezeten activiteit gemakkelijk [. . . ] 
gemaaktt in de linkse pers luide het woord te voeren'1.1 De reden dat Beb naar de pen grijpt, 
vindtt zijn grond echter in een ernstiger beschuldiging dan het verwijt van gemakzucht, 
namelijkk gebrek aan integriteit. Aanleiding tot haar aantijging dat het weekblad sjoemelt met 
dee journalistieke code, vormt de enkele dagen daarvoor in het weekblad, via tussenkomst van 
dee journalist Willem Oltmans, gepubliceerde open brief van Sukarno's uit Japan afkomstige 
vierdee en laatste officiële echtgenote Dewi. De vrouw van de niet lang daarvoor overleden 
president,, door Beb aangemerkt als de Japanse Christine Keeler, uit hierin allerlei 
beschuldigingenn aan het adres van Suharto.2 Sukarno heeft, zo stelt Beb in haar reactie, ten 
behoevee van deze vrouw uitgaven gedaan "die alle geldverspilling van hem zelf en van zijn 
talrijkee corrupte paladijnen vele malen overtrof'.3 Na enkele uitspraken van Dewi op de hak 
tee hebben genomen, meldt ze dat de brief niet, zoals door Oltmans gesuggereerd, exclusief 
voorr Vrij  Nederland is gepubliceerd, maar eerder is verschenen in Indonesia raya, waarvan 
Mochtarr Lubis weer hoofdredacteur is geworden. Als blijk van ironie is dat zonder 
commentaarr gebeurd, omdat in Indonesië de zeer slechte reputatie van Dewi alom bekend is. 
Eigenlijkk nog woedender dan over de publicatie van Dewi's briefis Beb over hel feit dal Vrij 
NederlandNederland gebruik maakt van de diensten van de in haar ogen journalistieke nitwit Oltmans, 
wienss "on-kwaliteiten", zo stelt ze, nota bene door hel weekblad zelf enkele jaren daarvoor 
aann de kaak zijn gesteld.4 De maat is vol bij Beb. Ze eindigt de brief aan de hoofdredacteur 
met:: "Via Jan Eykelboom vernam ik datje mij graag als medewerkster terugzag bij N.V. Ik 
voeldee daar toen wel voor, maar nu niet meer. Voor mij is Vrij Nederland met deze publicatie 
eenn onfatsoenlijk blad geworden".5 

IndonesiëIndonesië revisited 

Uitt de brief blijkt dat Beb de ontwikkelingen in Indonesië blijf t volgen. Opvallend is hoe zij 
hett nieuwe regime in Indonesië in bescherming neemt tegen de, vooral in Nederland 
aanwezige,, kritiek op het massaal vermoorden van leden en vermeende leden van de 
communistischee partij direct na de staatsgreep door Suharto. Internationaal trekt de 
slachtpartijj  nauwelijks enige aandacht. Het Amerikaanse tijdschrift Time bijvoorbeeld schrijft, 
wanneerr de moord tot het buitenland doordringt, dat dit het beste nieuws sinds jaren uit 
Indonesiëë is.6 Vergeleken met andere westerse landen wordt in Nederland, in weerwil van 
Bebss opmerking in haar brief aan Vrij  Nederland, veel aandacht besteed aan de 
ontwikkelingenn in de voormalige kolonie.7 Beb erkent, maar relativeert tegelijk, de massale 
slachtpartij,, zo blijkt uit het hiervoor aangehaalde interview uit 1969: 

11 Brief Beb Vuijk aan Hoofdredacteur van Vrij  Nederland R. Ferdinandusse (Loenen a/d Vecht 22-4-1970), ON 
(dooss 2465) 
""  Christine Keeler was de spil in een netwerk van Engelse prostitués waarvan hoge Engelse politici gebruik 
maaktenn en verantwoordelijk voor de val van de Engelse minister van Defensie John Profumo. Soekamo 
ontmoett Dewi op zijn tweede wereldreis in 1959 in de nachtclub Copacabana. waar zij hosless is (Giebels 2001, 
pag.. 202) 
11 Brief Beb Vuijk aan Hoofdredacteur van Vrij  NederlandR. Ferdinandusse (Loenen a/d Vecht 22-4-1970), ON 
(dooss 2465). Over de weinig verheffende, respectievelijk corrupte levenswandel van Dewi, die na de staatsgreep 
vann Soeharto bij de nieuwe machthebbers in hei gevlei probeert te komen, zie Giebels 2001, pag. 369-371 en 
pag.482-483 3 
44 Idem 
""  Idem 
**  Giebels 2001, pag. 446 

Nederlandd wijkt indit opzicht niet af van andere voormalige koloniale mogendheden: ook daar blijf t de 
interessee voor de kolonie na de onafhankelijkheid relatief grooi. 
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Datt is heel tragisch. Maar ik sta per se niet aan de kant van Wertheim en dat 
actiecomité.. Want die hebben nu wel kritiek op de huidige Indonesische 
regering,, maar als de communisten aan het bewind waren geweest, waren er 
ookk honderdduizend moorden geweest. De toestand in Indonesië is zeker niet 
ideaal.. Maar er is geen alternatief. En het is van Wertheim demagogie om te 
zeggenn dat er geen verschil is tussen Indonesië' en Griekenland.1 

Omm het verschil met Griekenland aan te geven vertelt ze dat er Indonesië wel degelijk kritiek 
opp het regime mogelijk is zoals blijkt uit de door Mochtar Lubis geschreven kritische 
artikelenn in Indonesia raya. Dat heeft Beb, zo merkt ze op, van "horen zeggen" want zelf leest 
zee geen Indonesische kranten.2 Ze beroept zich voor haar kennis op een oude bekende: "Rob 
Nieuwenhuyss die op het Instituut voor taal en volkenkunde in Leiden zit en daar geregeld 
Indonesischee kranten leest, vertelde me dat er enorm veel kritiek is".3 

Inn het interview spreekt een wel buitengewoon relativerende Beb. Niet 
honderdduizendd doden, maar minimaal tweehonderdduizend vermoorde 'communisten' 
kunnenn op het conto van het Suharto-regime worden geschreven, een aantal dat door de 
Indonesischee minister van Buitenlandse Zaken Adam Malik al in 1966 wordt toegegeven.4 

Vermoedelijkk ligt het aantal vermoorden aanzienlijk hoger. In Bebs ogen zijn de slachtoffers 
eenn onvermijdelijk gevolg van de loop der geschiedenis. Blijkbaar geldt dat ook voor de 
enkelee tienduizenden politieke gevangenen die na 1967 nog vele jaren zonder vorm van 
process zijn geïnterneerd. Met haar opvatting dat een vergelijking met het regime in 
Griekenlandd buiten de orde is, vertoont ze evenzeer een blinde vlek: het aantal vermoorde of 
geïnterneerdee slachtoffers van de dictatuur in dat land verdwijnt in het niet bij dat in 
Indonesië.. Beb maakt ook geen vergelijking met de situatie onder Sukarno. Ook dat zou niet 
misplaatstt zijn geweest. Immers, deze president zet wel politieke tegenstanders vast, maar dat 
gebeurtt echter wel, zo geeft ook Beb in 1967 niet zonder ironie toe, onder relatief 
comfortabelee omstandigheden.5 

Waaromm neemt Beb zo'n coulante houding aan ten opzichte van het Suharto-regime? 
Vermoedelijkk moet de reden worden gezocht in haar, in hetzelfde vraaggesprek gedane, 
uitspraakk dat het haar emotioneel enorm veel heeft gekost het land in 1958 te verlaten. Het 
gedwongenn vertrek is haar aangedaan door Sukarno cum suis, de belichaming van het kwaad. 
Enn al het kwaad dat Beb wordt aangedaan, roept bij haar heftige, van elke nuance verstoken, 
reactiess op. Is Suharto de verlosser van dat kwaad, en daardoor boven alle kritiek verheven? 

Bebb meldt ook te overwegen een paar maanden naar Indonesië te gaan. Mochtar Lubis 
heeftt haar uitgenodigd voor een bezoek. Het enige dat haar nog doet twijfelen, is een 
emotionelee barrière. Maar in de loop van 1970 wint toch het heimwee. Half november 1970, 
zoo blijkt uit een interview met haar in Het parool, vertrekken Beb en Femand met een 
stipendiumm van het Fonds voor de Letteren voor vier maanden naar Indonesië. Nog steeds is 
zee bang voor de emotie die het zetten van voet op Indonesische bodem bij haar zal oproepen. 
Paradoxaall  genoeg trekt Wertheim haar uiteindelijk over de drempel: "Al s ik het hysterische 
geschreeuww van Wertheim hoorde, wist ik dat het goed was. Dat heeft me een duw gegeven 
omm over mijn angst heen te komen".6 

11 Interview Beb Vuijk door Martin Hartkamp Nieuwe Rotterdamse courant 29-11-1969 
**  Idem 

Idem m 
44 Giebels 2001. pag. 446 
'' Interview Beb Vuijk door Friso EnéxAvenue 2 (3. 1967). pag. 106-110. Gedoeld wordt op de gevangenneming 
vann Mochlar Lubis, die. naast zijn woonverblijf, een atelier in de gevangenis heeft. 
66 Max Nord Het parool 31 -10-1970 
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Hett feit dat Beb met een beurs van het Fonds voor de Letteren naar Indonesië' vertrekt, 
betekentt naar alle waarschijnlijkheid dat ze een aantal lezingen in Indonesië heeft verzorgd. 
Informatiee hierover bestaat echter niet. Het zou wel afgeleid kunnen worden uit de brief die ze 
eindd november aan Rob Nieuwenhuys schrijft, waarin ze vertelt over de eerste week van haar 
verblijff  in Djakarta. Beb meldt reeds de derde dag een afspraak met de culturele attaché van 
dee ambassade te hebben gehad. Daarvoor heeft ze al met de ambassadeur geluncht, een 
bijeenkomstt die Beb met enige kritiek en ironie beschrijft. Beb lijk t niet zo maar een toerist 
diee Indonesië komt bezoeken. Wellicht wordt zij met haar brede contacten in het 
'Indonesische'' door het corps diplomatique van enige importantie geacht bij de verdere 
ontwikkelingg van de culturele betrekkingen tussen Nederland en Indonesië, die onder het 
Sukarno-bewindd tot een absoluut dieptepunt zijn gezakt. 

Dee Indonesische regering is in ieder geval blij met de komst van landgenote Beb 
Vuijk.. Ter ere van haar komst wordt op het Ministerie van Voorlichting een feestelijk 
aangekledee receptie gehouden, waar Beb wordt ontvangen door minister Budiardjo van het 
departement.. Op de bijeenkomst zijn ook Mochtar Lubis en Takdir Alisjabana aanwezig. Haar 
oude,, onder Sukarno in ongenade gevallen, vrienden zijn onder Suharto weer salonfahig 
geworden.. Beb krijgt een mooi uit hout gesneden Indonesisch beeld.1 

Bebb rolt direct in een 'Djakartaanse intrige'. Uit haar brief aan Nieuwenhuys blijkt dat 
dee dichter Resink, die, in tegenstelling tot Beb, altijd in Indonesië is gebleven, in brieven naar 
Nederlandd heeft geprobeerd te voorkomen dat Garmt Stuiveling naar Indonesië komt, omdat 
dee laatste, een Multatul i-kenner bij uitstek, in Resinks beleving een bedreiging is voor zijn 
statuss als deskundige van de Nederlandse literatuur. In deze intrige speelt ook een vijand van 
Resinkk in Indonesië, de schrijver Jacob Vredenbregt, een rol. Beb vertelt, bijna gloriërend, 
hoee zij, geheel tegen de Indonesische gewoonte in, Resink in gezelschap van haar 
Indonesischee vrienden, tot tweemaal toe de les leest over zijn houding.' Bij een volgend 
bezoekk aan Indonesië zal ze opnieuw hevige onmin met hem krijgen. 

Mogelijkk dat aan de toekenning van de beurs ook de voorwaarde is verbonden haar 
reiservaringenn op papier te stellen. Al of niet hiertoe verplicht, schrijft ze een reisindruk in 
zevenn afleveringen voor De volkskrant? Dat doet ze overigens na terugkomst in Nederland, 
hoewell  de dagtekening van de reportages in de krant anders doet vermoeden. In de aanhef van 
dee eerste aflevering op 27 maart 1971 staat 'Djakarta, maart', maar Beb vertoeft dan al weer 
hoogg en droog in Loenen aan de Vecht. Bebs eeuwige geworstel met de pen maakt het ook 
onwaarschijnlijkk dat ze in Indonesië haar ervaringen op papier heeft gesteld. Omdat de 
afleveringenn in de krant niet de chronologie van haar verblijf in Indonesië hebben gevolgd en 
anderee informatie over haar reis ontbreekt, is niet meer te achterhalen hoe haar verblijf precies 
iss verlopen. 

11 Fotoreportage Indonesië-reis 1970-1971 Beb Vuijk, familiearchief. Uit het fotoalbum blijkt dat ze ook andere 
oudee bekenden opzoekt, zoals bijvoorbeeld Hazil Tanzil. 
:: Zie voor het voorgaande Brief Beb Vuijk aan Rob Nieuwenhuys (Djakarta 29-11-1970), ON (doos 2465). Beb 
belooftt Rob Nieuwenhuys, "bij wijze van dagboek", geregeld ie schrijven. Hoewel ze zelf "copie aanhoudt", 
vraagtt ze Nieuwenhuys de brieven ook te bewaren. Geen der overige brieven zijn evenwel bewaard gebleven. 
33 De reiservaringen worden onder de tilel 'Indonesië zoekt nieuw evenwicht' gepubliceerd in De volkskrant, 27-
3.3-4,, 10-4. 17 T̂ 1-5. 8-5 en 29-5-1971 



Dee renovatie van de onbewoonbaar verklaarde woning aan de Dorpsstraat 92 te Loenen a/d Vecht die 
januarii  l%5 het eigendom wordt van Beb en Fernand (bron: familiearchief) 

Gezichtt op de Vecht vanaf de ophaalbrug te Loenen a/d Vecht: het huis van Beb en Fernand ligt achter de 
woningg met het volledig zichtbare dak links op de foto (bron: eigen collectie) 
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