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// 0. INDONESISCHE REIZEN EN KOOKKUNST 
(1971-1983) (1971-1983) 

UitUit  evenwicht 

Dee reportage die Beb in 1971 onderde titel 'Indonesië zoekt nieuw evenwicht' publiceert, 
brengtt veel beroering teweeg in vooral linkse kringen. Beb moet een voldoend ontwikkelde 
fijnefijne neus hebben gehad om te weten dat haar opvattingen over het nieuwe Indonesië 
weerstandenn zouden oproepen onder de linkse critici in Nederland van het Suharto-regime. Ze 
komtt in de eerste aflevering vol uit de startblokken, wanneer het Sukarno-tijdperk onder de 
loepp wordt genomen. Onder zijn bewind zijn oppositiebladen en -partijen verboden en een 
honderdtall  politieke leiders zonder vorm van proces gevangen gezet. Er is sprake van een 
economischh wanbeleid, dat verder verslechtert door de toenemende communistische invloed. 
Hett economisch verkeer wordt lam gelegd door stakingen van communistische 
boerenvakbonden,, die exuberante looneisen stellen. De laatste maanden voor de staatsgreep 
tegenn Sukarno ontstaat, met name op Oost- en Midden-Java, door vechtpartijen tussen 
communistischee en islamitische studenten- en jongerenorganisaties een sfeer van angst en 
terreur.. Beb lijk t bijzonder gebeten op de terreur van de LEKRA, de communistische 
verenigingg van kunstenaars. Vanuit deze spanning en onzekerheid onder de bevolking zijn 
tijdenss het gezagsvacuüm na de staatsgreep de moorden op communisten te verklaren. De 
slachtpartijj  is voortgekomen uit een angstpsychose, een collectieve bewustzijnsvernauwing 
"waarinn men doodde om zelf niet gedood te worden".' Beb vergelijkt de bij het Indonesische 
volkk levende gevoelens tegenover de communisten met de houding van Nederlanders ten 
opzichtee van de NSB'ers in de jaren 1945-1946. In Nederland wordt een bijltjesdag 
voorkomen,, in Indonesië is dat niet gelukt omdat het een land is zonder democratische traditie 
enn met een slecht functionerend bestuurs- en gezagsapparaat. Nergens in haar verhaal geeft ze 
evenwell  in concreto aan wat de aard en omvang van de communistische wandaden is geweest. 
Dee legitimatie voor haar visie lijk t ze te vinden in de opvattingen van haar vroegere PSI-
vrienden.. Bebs partij is ook onder het Suharto-regime verboden, maar voormalige coryfeeën 
eruitt kunnen wel kritiek geven op de regering in oppositiebladen. En "hun analyse van de 
[.. .. ] coup en wat daaraan voorafging, stemt in grote lijnen overeen met het officiële 
standpunt".2 2 

Aann het einde van de eerste aflevering gaat ze in op situatie van de politieke 
gevangenen.. De moeilijkste categorie vormt de zogenaamde B-groep, gevangenen die worden 
vastgehoudenn zonder dat er voldoende bewijsmateriaal is voor berechting. In de loop van 
19699 en 1970 zijn 7500 personen uit deze categorie, waaronder ook LEKRA-Ieden, van wie 
Bebb er enkelen persoonlijk kent, overgebracht naar Boeroe. Ze worden te werk gesteld in 
landbouwkolonies,, die zijn gevestigd in het gebied rond de rivier Wai Apoe. De regering 
spreektt over 'resettlement projects' op Boeroe, waarmee wordt aangegeven dat het onderdeel 
vormtt van een breder transmigratiebeleid van de regering: het herhuisvesten van de bevolking 
vann het overbevolkte Java in andere delen van de archipel. Beb bezoekt, naar eigen zeggen als 
eerstee journalist daartoe in staat gesteld door de regering, het haar zo bekende eiland in de 
periodee van 8 tot 17 februari. Haar beoordeling valt, alles overziende, gunstig uit: "Het 
Boeroe-resettlementsprojectt is geen arcadische idylle, maar Boeroe is evenmin een 
Duivelseiland,, zoals in Nederland wel wordt voorgesteld [ . . . ] . Boeroe is een groots 
opgezettee en tot nu toe bijzonder goed geslaagde transmigratiepoging, een onvrijwillige 
transmigratiee dat wel". Femand heeft, zo merkt Beb bijna terloops op voordat ze haar 

'' Beb Vuijk 'Indonesië zoekt nieuw evenwicht' De volkskrant 27-3-1971 
""  Idem 
""  Beb Vuijk 'Indonesië zoekt nieuw evenwicht: Deskundigen leiden Boeroe-kampen' De volkskrant 1CM-1971 
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bevindingenn weergeeft waarop haar eindoordeel is gebaseerd, al in 1939 het Binnenlands 
Bestuurr erop gewezen dat het gebied waarin de gevangenen zijn gehuisvest, uitstekend 
geschiktt is voor de rijstbouw. Een naar aanleiding van Femands hint ingesteld 
regeringsonderzoekk leidt tot het voornemen kleine Indo-europese landbouwers uit Java een 
nieuww bestaan op Boeroe te laten opbouwen, waaraan evenwel door het uitbreken van de 
oorlogg met Japan verder geen gevolg is gegeven. 

Bijj  wat Beb in de kampen - zelf spreekt ze liever over de minder beladen term 
complexenn - aantreft, trekt ze regelmatig een parallel met de situatie die ze zelf aan den lijve 
heeftt ondervonden in de Japanse kampen. Dat gebeurt direct al bij de beschrijving van de 
barakkenn van de gevangenen, die, naar Bebs oordeel, minder beroerd zijn dan haar eigen 
huisvestingg in Kampong Makassar. Ook, zo vervolgt Beb, verschilt de voormalige pondok 
vann de De Willigens op Batoeboi waarin ze zoveel dagen heeft doorgebracht, niet veel van 
hett onderdak van de gevangenen. Ze is bepaald niet zo geschokt over de achter prikkeldraad 
gelegenn barakken als buitenlandse journalisten. Bovendien ligt het aan de maatstaf die je 
hanteert:: "Met West Europa waar iedereen in stenen huizen woont of Indonesië waar nog 
geenn tien procent van de mensen een stenen woning kan betalen en miljoenen in hutten 
ellendigerr dan deze barakken".1 Voor vele gevangenen is de huisvesting in barakken 
bovendienn tijdelijk. Wanneer hun vrouwen en kinderen zich op afzienbare tijd bij hen voegen, 
zullenn ze naar mooie, elektrisch verlichte eengezinswoningen verhuizen. 

Verderr constateert ze dat de gevangenen er gezond en goed gevoed uitzien, 
waarschijnlijkk mede te danken aan de, naar Indonesische begrippen, in de kampen aanwezige 
bovengemiddeldee medische zorg. Voor de gevangenen is een heel scala aan recreatieve 
voorzieningenn aanwezig: van voetbalvelden tot kunstavonden met de grote K. Minder 
overtuigdd is Beb van de getoonde opgewektheid van de gevangenen als ze met Femand over 
hett terrein van het complex loopt. Een punt tot nadenken vormt voorts het feit dat ze geen 
gelegenheidd krijgt om onder vier ogen met de gevangenen te praten; bij de bezichtiging 
wordenn de De Willigens voortdurend vergezeld door de kampleiding. Aan de andere kant 
lijkenn de verhoudingen tussen militairen en kampbewoners goed. Er is de gebruikelijke 
afstandd tussenbewaker en bewaakte, "maar menselijk".2 

Bebb is onder de indruk van de landbouwkundige prestaties in het project. Waar 
vroegerr Femand heeft gejaagd in een woest gebied met moerassen, oerbos en alang-alang-
vlakte,, ontplooit zich nu een Javaans landschap met sawah's waarop de rijst volop groeit, 
doorsnedenn met vele wegen en irrigatiekanalen. De ontginning van het gebied moet zware 
arbeidd hebben gevergd. Toch maken de gevangenen op haar geen afgebeulde indruk. Dat ze in 
redelijkee omstandigheden verkeren, leidt Beb ook af uit de creativiteit en het perfectionisme 
waarmeee het werk door hen wordt uitgevoerd. Onder een dwangregime, zo spreekt Beb weer 
uitt eigen kampervaring, zal dit niet gebeuren. Ze verklaart de relatieve motivatie van de 
gevangenenn ook uit de uitzichtloze interneringssituatie, waarin ze op Java verkeerden. 

Zo'nn zeventig procent van de kampbewoners wordt volgens Beb gevormd door 
Javaansee boeren. Onder de rest zullen ook mensen met een (semiintellectueel beroep zitten. 
Maar,, zoals Beb opmerkt, de "echte intellectuelen" als academici, hoogleraren en kunstenaars 
vann de LEKRA, zijn ondergebracht in een apart klein kamp, wat ze alleszins begrijpelijk vindt 
omdatt ze "de harde kern van de communistische beweging" zijn.3 Bijkomend voordeel is dat 
dee intellectuelen voor elkaar een onderlinge stimulans kunnen betekenen, zo heeft wederom 
Bebss eigen kampervaring geleerd. Wel moet het voor hen een enorm gemis zijn geen kranten 
enn tijdschriften te kunnen lezen of radio te kunnen beluisteren. Voor de gemiddelde Javaanse 

11 Beb Vuijk 'Indonesië zoeki nieuw evenwicht: Bezoek aan gevangenen op Boeroe" De volkskrant 3-4-1971 
:: Idem 
'' Beb Vuijk 'Indonesië zoekl nieuw evenwicht: Deskundigen leiden Boeroe-kampenn De volkskrant 10-4-1971 
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boerr acht Beb dal veel minder een probleem. Het is Beb niet toegestaan dit bijzondere kamp 
tee bezoeken, "een psychologische blunder" volgens haar.1 

Bebb gaat in haar verslag over Boeroe slechts summier in op de privé-aspecten van haar 
bezoek,, waarvan het hoofdbestanddeel is het weerzien van de familie Limba na twintig jaar. 
Dee Limba's vormen het uitgebreide nageslacht van Heintje, die altijd zo nauw met Fernands 
kajoe-poetihondernemingg verbonden is geweest. Femand maakt van de gelegenheid gebruik 
zichh op de hoogte te stellen van de situatie van zijn onderneming die, zoals eerder opgemerkt, 
sindss 1957 onder toezicht valt van het bestuur van het Gewest Midden-Molukken.2 Tijdens 
hett bezoek schenkt Femand op 11 februari 1971 bij notariële akte de kajoe-poetihketels aan 
Johanness Limba. De beslissing hiertoe zal waarschijnlijk al in Nederland zijn genomen, 
vanuitt de verwachting nooit meer terug te zullen naar Boeroe. Hoogstwaarschijnlijk hebben 
Femandd en Johannes Limba ook van gedachten hebben gewisseld over mogelijkheden de 
onderr toezicht stelling van het bedrijf door het gewestelijk bestuur ongedaan te maken. Enige 
jarenn later zal het feitelijke initiatief tot het terugkrijgen van de onderneming worden 
genomen. . 

Behalvee het hartelijk weerzien met de Limba's is er voor Beb ook een droevig aspect 
aann de hernieuwde kennismaking met Boeroe. Ze wordt bijzonder getroffen door het feit, dat 
dee klapperbomen rondom hun voormalige huis volledig zijn weggekapt. Tijdens haar bezoek 
vann ruim twintig jaar daarvoor heeft ze op Ambon onttopte bomen gezien als gevolg van een 
Amerikaanss bombardement, een gegeven dat ze verwerkt in het 'Verhaal van een 
toeschouwer'.. In deze novelle ontbreekt de hoofdfiguur Hermans de psychische moed terug te 
kerenn naar zijn huis waarvan de klappertuin is verwoest.4 Nu 'Bebs*  bomen op Boeroe zijn 
verdwenen,, heeft ze voor haar gevoel voorgoed afscheid genomen van het eiland.5 

Bebb vervolgt haar reisreportage met afleveringen over Djakarta en over de situatie op 
West-,, Midden- en Oost-Java, waar ze voor haar bezoek aan Boeroe heeft rondgereisd.6 

Voortdurendd maakt ze in haar beschrijving een vergelijking met de toestand onder Sukarno, in 
hett bijzonder met de periode van vlak voor haar vertrek, die altijd ten faveure van het nieuwe 
regimee uitpakt. Het hectische Djakarta is nog drukker en voller geworden. De onder Sukamo 
voll  kuilen en gaten zittende wegen in de stad zijn nu aanzienlijk verbeterd en het 
vervoerssysteem,, waarin bus, betjak (fietstaxi) en taxi complementair aan elkaar zijn, 
functioneertt prima. Zoals in elke metropool zijn overal moderne gebouwen verschenen. De 
Loenensee burgeres die zich zo'n zeven jaar geleden teweer stelt tegen elke ingreep die het 
historischee karakter van haar dorp aantast, is van oordeel dat de moderne hoogbouw Djakarta 
eenn allure heeft gegeven die de stad vroeger niet had. Ze verontschuldigt zich bijna voor haar 
opvattingg met de woorden: "'"Een facade met daarachter de kampong en bamboehutten" denk 
jee dan vanuit een andere, welvarender, levenssfeer. Alsof niet iedere grote stad, ook die uit de 
welvaartsstaatt een facade heeft".7 

Dee stad lijk t één grote pasar. Vanwege de enorme werkloosheid vluchten bewoners 
vann de metropool in de straathandel om nog wat te kunnen verdienen. Maar ook mensen met 
eenn baan kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen. Ze proberen op allerlei manieren wat bij 

'' Beb Vuijk 'Indonesië zoekt nieuw evenwicht: Deskundigen leiden Boeroe-kampen' De volkskrant 10-4-1971 
""  Zie hoofdstuk 'Het vertrek uit Indonesië" 
Ziee Surat Pemberian Hak Mili k ketel dusun kajuputih Batuboy dd 11-2-1971, ON (doos 2464). Al eerder, op 27 

septemberr 1967 heeft Femand een volmacht afgegeven om Johannes en Heintje Limba als mede-eigenaar van de 
ondernemingg aan te merken. 
44 Ze hoofdstuk 'Een literaire wending: De novelle 'Verhaal van een toeschouwer' 

 Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 
Tijdenss haar verblijf in Djakarta en reis over Java logeert ze bijna voortdurend bij vrienden (Radio-interview 

Bebb Vuijk door Betty van der Laan en Joop Groesz 'Stoomradio' VARA 26-3-1975) 
'' Beb Vuijk 'Indonesië' zoekt nieuw evenwicht: achter Djakarta's moderne facade krioelt het paupensme*  De 
volkskrantvolkskrant 17-4-1971 
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tee verdienen. Legaal door 's avonds taxi te rijden, semi-legaal door tijdens de werktijd een 
eigenn zaakje te runnen of gewoon door corrupt gedrag in de vorm van het aannemen van 
steekpenningenn of door smokkel en afpersing. Corruptie is inmiddels een bijna endemische 
ziektee geworden. Voor de oorzaak hoeft Beb niet lang te zoeken: Sukarno is de drager 
geweestt van het virus van deze nationale kwaal. Ook vrouwen helpen mee bij het verkrijgen 
vann het gezinsinkomen. Ze bieden zich aan als naaister, bloemiste of lerares in bijlessen, 
voorall  aan de, na de val van Sukarno toegestroomde, buitenlanders in Djakarta. Hoewel de 
titell  van haar tweede artikel over Djakarta ('Achter Djakarta's moderne facade krioelt het 
pauperisme')) dat wel suggereert, ontbreekt een beschrijving van de échte onderkant van de 
samenleving.. Zijn er in de stad geen Indonesische favela's, bestaat er in Djakarta geen, zoals 
inn Brazilië, hemeltergende armoede, waardoor Beb zich ellendig en schuldig voelt? 

Bebss optimisme over de situatie in het nieuwe Indonesië komt in het bijzonder tot 
uitdrukkingg in de beschrijving van het platteland op Java. Het eerste dat haar opvalt is dat men 
weerr veilig kan reizen. Onder Sukarno durft niemand zich 's avonds op de wegen buiten 
Djakartaa te bewegen vanwege de daar opererende benden. In West- en Oost-Java ziet ze de 
plantagess weer volop in productie. In 1958 zijn de plantageondernemingen genationaliseerd 
enn in een houdgreep van de communistische vakbond gekomen. Bebs logeerpartij op de 
theeondernemingg Sinoembra en Rantjasoeni ten zuidwesten van Bandung resulteert in een 
bijnaa juichende constatering: "Tussen opgeleiden, administrateur, assistenten, mandoers en 
werkvolkk heerste een teamgeest die hartverwarmend was, met als resultaat een 
modelondememing,\'' Voormalige Nederlandse administrateurs van plantages verklaren, zo 
merktt Beb op, "zich gelukkig te voelen omdat un werk zo voortreffelijk was voortgezet".2 

Aanzienlijkk minder te spreken is Beb over de opkomst van het orthodoxe islamisme op 
Oost-Java.. Deze godsdienstige stroming heeft in het gebied waar de massamoorden op 
communistenn het meest massaal hebben plaatsgevonden, de wind in de zeilen gekregen. In 
veell  dessa's is volgens Beb de communistische terreur vervangen door de terreur van de 
oelama'ss (schriftgeleerden). Om aan de dwang van de orthodoxie te ontkomen bekeren veel 
gematigdee moslims zich tot het christendom of hindoeïsme. 

Inn haar slotaflevering komt Beb terug op de algemene politieke en maatschappelijke 
situatie.. Ze constateert dat in formele zin weliswaar is afgerekend met Sukarno, maar zijn 
politiekee erfgoed heeft duidelijk sporen achtergelaten. Zo is er nog steeds sprake van een 
geleidee democratie. Mensen met kritiek op Suharto's ondemocratische regime vergeten 
volgenss haar echter dat de basis hiervoor is gelegd in het beleid van Sukarno. De westers 
georiënteerdee intellectuelen in Indonesië zien, zo stelt Beb, geen alternatief voor het huidige 
bewindd vanwege het gevaar van communistische of islamitische staat. De intellectuelen 
kunnenn hun kritische stem laten horen, zij het voorzichtig. Ze voelen zich nu vrijer. Beb haalt 
eenn bevriende Indonesische intellectueel aan, die opmerkt datje onder Sukarno, wil je niet 
verdachtt zijn, luidruchtig kenbaar moest maken datje hem steunde. Onder het huidige regime 
iss het echter voldoende te zwijgen. 

Haarr laatste alinea's wijt Beb aan de positie van de vrouw, die naar haar oordeel een 
aanzienlijkee verslechtering heeft ondergaan. Alweer is de oorzaak Sukarno. Door zijn 
meerderee gelijktijdige huwelijken is hij er debet aan dat het voorheen vrijwel niet meer 
bestaandee verschijnsel van een tweede vrouw weer in zwang is geraakt bij islamitische 
mannen,, ook bij intellectuelen. 

Dee eerste reactie op Bebs artikelenreeks is een uitvoerig artikel van Joop Morriën in 
DeDe waarheid: In een met klassiek marxistisch jargon doortrokken tirade wordt ingehakt op 
Bebss opvattingen. Hij citeert Beb uit haar artikel in De groene Amsterdammer van ruim 

11 Beb Vuijk 'Indonesië zoeki nieuw evenwicht: Plantages op Java goed verzorgd" De valkskrant 8-5-1971 
""  Idem 
11 Joop Morriën 'In de Vuyk van het generaalsbewind' De waarheid9-4-1971 
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twintigg jaar daarvoor, waaruit blijkt dat de bevolking van Boeroe toentertijd, vanwege het 
hogee aantal framboesia-1 en malariapatiënten, in miserabele gezondheidssituatie heeft 
verkeerd.22 Thans doet zij volgens Morriën voorkomen alsof Boeroe een vakantieoord is. Maar 
dee vrijheidsstrijders die gevangen zitten op het eiland hebben hetzelfde moreel als de politieke 
gevangenenn onder het Nederlandse bewind op Boven-Digoel. Hun wil is ongebroken en ze 
blijvenn politiek actiefin eigen scholingsclubs. 

Eenn wat betreft toon en stijl volstrekt andere reactie komt een paar dagen later van de 
handd van de voorzitter H.A. Geuns van Amnesty International afdeling Nederland. Hij merkt 
droogjess op dat hem niets bekend is van processen, zoals door Beb gemeld, die gaande zijn 
tegenn gevangenen uit de zogenaamde A-categorie, de mensen tegen wie voldoende 
bewijsmateriaall  voorhanden is om een strafzaak te beginnen. Hij rekent verder nauwkeurig 
voorr dat de door Beb gesuggereerde korte termijn waarbinnen deze processen kunnen worden 
afgerond,, volstrekt onhaalbaar is, Vanwege de beperkte rechterlijke capaciteit kunnen de 
processenn tegen deze categorie op zijn vroegst in 1980 zijn afgerond. Daarna gaat Geuns in op 
dee B-categorie, die grotendeels naar Boeroe is gebracht. Hij sluit zeker niet uit dat deze 
gevangenenn in betere omstandigheden verkeren dan grote delen van de Indonesische 
bevolking,, maar Beb had daarbij wel kunnen vermelden dat hun gevangenneming en 
behandelingg in flagrante strijd zijn met de Verklaring van de Rechten van de Mens en de 
minimumm regels die de VN heeft gesteld aan de behandeling van de gevangenen. Hij eindigt 
zijnn ingezonden brief aldus: 

Mett mevrouw Vuyk ben ik overigens wel van mening, dat er voor de grote 
groepp politieke gevangenen niets valt te bereiken met naar anti-Indonesische 
hetzee ruikende sensatieberichtgeving. Het is echter evenmin juist de indruk te 
wekkenn dat het "allemaal nog al meevalt" met de politieke gevangenen in 
Indonesië.3 3 

Err volgen nog twee ingezonden brieven in De volkskrant, één pro en één contra Beb, maar de 
echtee polemiek vindt plaats naar aanleiding van het artikel dat Ernst Utrecht in De nieuwe 
linielinie plaatst.5 Deze is tot 1966 hoogleraar in Indonesië, vervult, als lid van de linkervleugel 
vann Sukarno's partij PNI, een aantal politieke functies onder Sukarno, en vlucht in 1969 naar 
Nederland,, waar hij vroeger aan de Universiteit van Leiden heeft gestudeerd. De kern van 
Utrechtss verwijt aan het adres van Beb is dat haar artikel over Boeroe vooral een politieke 
bedoelingg heeft: het verdedigen van het Suharto-regime en het in een kwaad daglicht zetten 
vann de organisaties, zoals het Komité Indonesië {waarvan Utrecht zelf lid is), die 
gerechtvaardigdee kritiek hebben op de situatie in het land. In zijn reactie op Bebs verslag 
baseertt Utrecht zich de nodige malen op hem bekende, niet bij naam genoemde betrouwbare 
informantenn uit Indonesië. Eén van hen heeft hem bijvoorbeeld meegedeeld hoe tevreden de 
Indonesischee regering is met Bebs verslag over Boeroe omdat de eigen 
voorlichtingsambtenarenn van de regering vaak te onhandig zijn in het pareren van de kritiek 
opp het regime. In navolging van Morriën in De waarheid constateert Utrecht de discrepantie 
tussenn Bebs opmerking over het gezonde klimaat op Boeroe en haar schets van de belabberde 

11 Tropische huidziekte, waarbij het lichaam met op frambozen lijkende knobbels bedekt wordt. 
:: Geciteerd wordt uit Beb Vuijk 'Zo is het leven op het Molukkeneiland Boeroe' De groene Amsterdammer 
18-2-1950 0 
11 H. A. Geuns 'Gevangenen in Indonesië1 De volkskrant 24-4-1971 
44 De brieven blijven buiten beschouwing omdat ze geen nieuw licht op de problematiek werpen. Het betreft de 
brievenn van K.. Zichhardt 'Erewacht op Boeroe' (met een naschrift van Beb Vuijk) en H, Loeff "Gevangenen in 
Indonesië',, achtereenvolgens in De volkskrant 15-4 en 5-5-1971. 
55 Ernst Utrecht 'Bep Vuyk praat Indonesische concentratiekampen goed' De nieuwe linie 13-5-1971. De hiema 
vermeldee citaten zijn ontleend aan dit artikel. 
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gezondheidssituatiee op het eiland in 1950. Zowel Morrièn als Utrecht maken in hun 
redeneringg overigens een logische denkfout, die de discussie onnodig verwart. Voor hen is 
eenn ongezond klimaat synoniem voor een groot aantal framboesia- en malariapatiënten. Dat 
behoeftt evenwel niet het geval te zijn: door een goede gezondheidszorg kan het aantal 
patiëntenn met genoemde ziekten minimaal zijn, niettegenstaande het ongezonde klimaat. 
Utrechtt vraagt zich vervolgens af welke Beb de waarheid spreekt. Bij Utrecht bestaat hierover 
geenn twijfel: de Beb van twintig jaar geleden. Hij baseert zijn oordeel in de eerste plaats op de 
historischee literatuur over het eiland. Maar ook zijn eigen ervaringen tijdens drie bezoeken 
aann het eiland laat hij spreken. Als hij Boeroe bezoekt staat hij naar eigen zeggen stijf van de 
kinine,, waarvan hij nog weken daarna de naweeën ondervindt. Hij verwijst ook naar 
Indonesischee functionarissen die hebben afgeraden op Boeroe strafkampen in te richten omdat 
hett vanwege de malaria een "echt duivelseiland" is. Volgens zijn informatie lijdt de helft van 
gevangenenn op het eiland aan deze ziekte. Geheel onwaar is, naar zijn oordeel, dat de 
Indonesischee regering in 1964 de mogelijkheid heeft onderzocht Boeroe te gebruiken als 
transmigratiegebiedd voor bewoners van een door vulkaan uitbarsting getroffen gebied op Bali. 

Utrechtss volgende beschuldiging betreft het ontbreken van informatie in Bebs verslag 
overr het concrete reilen en zeilen in het kamp: hoe zien de werkdagen eruit, hoe is de voeding 
vann de gevangenen, wat is het kampreglement en hoe is de behandeling van zieken? Met een 
beroepp op zijn informanten verstrekt hij de feiten. Zo hebben de gevangenen zes werkdagen 
perr week, elk van tien uur, en is de voedselverstrekking buitengewoon karig. Utrecht 
vermoedtt dat Bebs beschrijving van gezond uitziende gevangenen is gebaseerd op de 
"gevangeniselite",, gedetineerden die administratieve werkzaamheden verrichten en niet op de 
veldenn behoeven te werken. Utrecht toont zich in het bijzonder bezorgd over het lot van de 
intellectuelen,, die, niet gewend aan zware fysieke arbeid, er zeer beroerd aan toe zijn. Utrecht 
enn Beb mogen hemelsbreed van mening verschillen, hun aandacht voor intellectuelen delen 
ze.. In navolging van Morriën constateert hij tot zijn vreugde dat de politieke gevangenen 
ideologischh en politiek ongebroken zijn. 

Utrechtt voert het polemisch gehalte van zijn betoog verder op door Beb te vragen of ze 
bereidd is ook te spreken van "transmigratie [van Russische gevangenen] naar Siberië", om 
tenslottee te eindigen met: "Als intellectueel heeft zij, door het Indonesische fascisme goed te 
praten,, verraad gepleegd aan het intellectuelendom zelf'. 

Wiee de bal kaatst krijgt hem terug, zeker als de tegenstander Beb Vuijk heet. Drie 
wekenn later reageert Beb in De nieuwe linie met het voor haar kenmerkende register van 
woedee uitbarstingen. Na eerst het, in haar ogen, onbetrouwbare politieke doopceel van 
Utrechtt onder Sukarno te hebben gelicht, luidt de beschuldiging: " Hij werkt met insinuaties, 
moeilijkk controleerbare verschuivingen, slimmigheidjes, manipulaties, weglatingen en 
leugenss zonder meer. Dit zijn geen loze verdachtmakingen, maar met bewijzen te staven 
gevolgtrekkingenn uit E.U. 's [Ernst Utrecht] kwalijke, aan mij gewijde artikel".1 Waar bestaat 
Bebss bewijsvoering uit? Allereerst uit de ontkenning van Utrechts bewering dat ze in het 
verledenn meerdere malen van haar sympathie voor Suharto blijk heeft gegeven. Ze stelt een 
genuanceerdd kritische houding te opzichte van het regime te bezitten en het in vele opzichten 
niett eens te zijn met de politiek van de president. Waaruil dat blijkt, laat ze in het midden. 
Waarr ze fel tegen is behoeft geen betoog: "de oneerlijke, giftige anti-Indonesië-hetze van het 
Comitéé Indonesia, waar Emst Utrecht de dolgedraaide publicist van is". Vervolgens neemt 
Bebb stelling tegen het door het comité afschilderen van Boeroe als een duivelseiland. Bij haar 
eigenn reportages kan ze zich "beroepen op een belangrijke getuige tegen de 
Duivelseilandmythe.. Een boek, Het Laatste Huis van de Wereld, dat ik op Boeroe schreef 
toenn ik daar zelf woonde [ . . . ] . In dat boek is niet één regel aan te wijzen waaruil kon blijken 

11 Beb Vuijk 'Reactie van Bep Vuyk op artikel Ernst Utrechf De nieuwe Unie 3-6-1971 
*""  Idem 
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datt Boeroe een Duivelseiland is".1 Beb is in haar emotie duidelijk het spoor bijster. Voor de 
verdedigingg van haar opvattingen beroept ze zich op haar eigen autoriteit in het verleden, niet 
dee sterkste bewijsvoering. Evenmin steekhoudend is haar daarna volgende argument. Ze 
merktt op dat ze haar artikel in De groene Amsterdammer van twintig jaar daarvoor begint met 
dee opmerking dat Boeroe door de kajoe-poetihcultuur, na Dobo, het rijkste eiland van de 
Molukkenn is. Uit deze zinsnede kan, volgens Beb, afgeleid worden dat Boeroe geen 
verschrikkelijkk oord is. De discussie, die door Morriën en Utrecht al vertroebeld is door het 
aantall  framboesia- en malariapatiënten als synoniem te gebruiken voor het ongezonde 
klimaat,, wordt door Bebs opmerking nog verwarrender. Een economisch welvarend eiland 
kann immers een zeer ongezonde verblijfsplaats zijn. Dat ze indertijd een groot aantal aan 
genoemdee ziekten lijdende mensen heeft gesignaleerd, vindt zijn oorzaak in de jarenlange 
verwaarlozingg van het eiland, eerst tijdens de Japanse bezetting en vervolgens door het 
Nederlandsee bestuur tijdens de onafhankelijkheidsstrijd. Tenslotte verwijt ze Utrecht 
intellectueell  boerenbedrog doordat hij zich in zijn opvatting over het ongezonde klimaat mede 
beroeptt op, door Beb als 'overjarig1 aangemerkte, auteurs uil de negentiende eeuw. 

Bebss betoog is natuurlijk niet op alle onderdelen weinig overtuigend. Terecht merkt ze 
bijvoorbeeldd op dat Utrecht volkomen naast het medische potje piest als deze suggereert dat 
malariaa verspreid wordt door het inademen van moerasdampen. Onbeslist lijk t de discussie 
tussenn Beb en Utrecht over de vraag of de kampen nu wel of niet in 'malariagevaarlijk' 
gebiedd liggen. Het kaartje met de ligging van de kampen dat Beb in haar eerste artikel over 
Boeroee opneemt, is daarvoor te onduidelijk. 

Utrechtt dient Beb nog van repliek in hetzelfde nummer van De nieuwe linie. Meer dan 
Bebb heeft hij het gelijk aan zijn kant als hij stelt dat Bebs reactie geen zakelijke weerlegging 
iss van de door hem aangedragen feiten, maar primair door emotie is gekleurd. Utrecht zelf 
steektt zijn gevoelens ook steeds minder onder stoelen of banken. De toon in zijn betoog is 
evenn schril als die in Bebs reactie en zijn repliek wordt, sterker dan zijn artikel, ingekleurd 
mett marxistische termen. Twee onverzoenlijke tegenstanders staan tegenover elkaar. 
Waarschijnlijkk worden om die reden de kemphanen een paar maanden later, met de eerder 
genoemdee voorzitter van Amnesty International, door de NCRV afzonderlijk geïnterviewd in 
eenn programma over de politieke situatie, respectievelijk de aanstaande 
parlementsverkiezingenn in Indonesië. Beiden slaan hierin een aanzienlijk gematigder toon 
aan,, mogelijk omdat de tijd hun gemoed wat tot rust heeft gebracht." 

Resteertt nog de vraag wie, Beb of Utrecht, het gelijk aan zijn kant heeft over de 
klimatologischee omstandigheden respectievelijk gezondheidssituatie op Boeroe. Daarvoor 
kunnenn bronnen van het Nederlandse gezag over Boeroe in de twintigste eeuw worden 
geraadpleegd.. De leider van de eerste onderzoeksexpeditie Van Wijk merkt in zijn verslag uit 
19144 op dat Boeroe in het algemeen een gezond klimaat heeft, vooral vanwege de koele 
nachten.. Op enkele plaatsen is het aan de kust door de aanwezigheid van moerassen 
ongezond.. Twee gouverneurs van de Molukken constateren in hun memorie van overgave uit 
achtereenvolgenss 1930 en 1934 het veelvuldig voorkomen van framboesia en malaria op de 
Molukken.. In de memorie van overgave uit laatstgenoemd jaar wordt Boeroe in ongunstige 

!! Beb Vuijk 'Reactie van Bep Vuyk op artikei Ernst Utrecht' De nieuwe Unie 3-6-1971 
22 Radiogesprek door Noortje van Oostveen en Chris van Leeuwen 'Tussenbeide: Prof. E. Utrecht, Dr. H.A. van 
Geunss en Bep Vuyk over de politieke situatie in Indonesië' NCRV 2-7-197. Beb verkondigt geen wezenlijk 
nieuwee gezichtspunten in het programma. Zij stelt dat het grootste deel van de bevolking achter het Suharto-
regimee staat, zij het niet zonder kritiek omdat "men loyaal kan zijn en toch bezwaar hebben". Wanneer de 
interviewerr vraagt of zij niet van oordeel is dat de door Suharto opgerichte Golkar-partij. waarvan bijvoorbeeld 
all  het overheidspersoneel verplicht lid moet zijn, een instrument van is van de regering, antwoordt Beb na enige 
aarzelingg eufemistisch; "Ik geloof wel dat ik kan zeggen dat Golkar een instrument is van de regering". 
11 Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942 1997. dl I, pag. 320 
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zinn vermeld. Bcbs suggestie dat het hoge aantal patiënten met deze ziekten in 1950 een 
tijdelijke,, door verwaarlozing van het eiland, situatie is geweest, is derhalve onjuist. Het 
veelvuldigg voorkomen van malaria in de Molukken wijst op een vochtig klimaat. Ook 
tegenwoordigg zijn de Molukken niet malariavrij. Eerder kan het een risicogebied worden 
aangemerkt.. Toeristen die de eilanden bezoeken moeten lariam slikken, een medicijn waaraan 
vervelendee bijwerkingen worden toegeschreven. 

Niett alleen in via artikelen en ingezonden stukken in kranten en tijdschriften wordt 
gereageerdd op Bebs reportage in De volkskrant. De door haar gehate journalist Willem 
Oltmanss schrijft een persoonlijk briefje.2 Hij adviseert haar zich te beperken tot het schrijven 
vann novelles, want wat ze in de krant schrijft over Indonesië heeft niets te maken met 
journalistiek.. Hij deelt Beb mee niet te begrijpen dat Utrecht in de pen is geklommen: op de 
onzinn die ze heeft verkondigd, reageer je gewoon niet. 

Err is niet veel fantasie voor nodig om te veronderstellen dat Beb hevig is geraakt door 
dee discussie. Niet eens zozeer de inhoud, maar veeleer de wijze van haar argumentatie tonen 
ditt aan. Er spreekt een vrouw die, door gevoelens overmand, geen structuur meer in haar 
betoogg kan aanbrengen. Haar nabije omgeving bevestigt dat de periode waarin de discussie 
plaatsvindtt Beb bijzonder heeft aangegrepen. Beb voelt zich bijzonder onrechtvaardig 
behandeld,, terwijl zij, in haar beleving, juist haar oordeelsvorming laat leiden door het 
beginsell  van rechtvaardigheid.3 Het is de vraag of niet een dieper liggende oorzaak kan 
aangewezenn voor haar emotie. De aanval op haar opvattingen is vermoedelijk door haar 
ervarenn als een aantasting op haar, in zo belangrijke mate aan Indonesië, ontleende zelfbeeld. 
Watt Beb haar broer Wilton verwijt, namelijk het niet kunnen verdragen van kritiek op de 
Braziliaansee samenleving vanwege zijn vereenzelviging met het land, overkomt haarzelf. 
Voorr Beb is Indië en later Indonesië van kinds af aan een deel van haar existentiële zijn. Ze 
zit,, zoals ze zelf in 1973 opmerkt, met duizenden draden aan het oosterse levenspatroon vast 
enn er gaat geen dag voorbij of ze denkt aan Indië.4 In geestelijke zin heeft ze aan de wieg 
gestaann van een nieuw land, waaruit ze later door Sukarno wordt 'verdreven'. Wanneer het 
verlorenn paradijs als het ware herwonnen kan worden, zijn er mensen die haar dat recht 
ontzeggen.. Bij een rigide persoonlijkheid als Beb, voor wie vastomlijnde ideeën een houvast 
vormenn voor de eigen onzekerheid, kan dat leiden tot grote emotionele onevenwichtigheid. 

Eenn paar maanden na haar bezoek aan Indonesië neemt Beb deel aan een door de NOS 
uitgezondenn discussie over het aanstaande staatsbezoek van koningin Juliana aan Indonesië. 
Naastt Beb zitten in het forum de dan demissionaire minister van Buitenlandse zaken Joseph 
Luns,, de hoogleraar staatsrecht W. Duynstee, de journalist Wouter Gortzak en de journalist 
schrijverr en dichter Willem Brandt. Onderwerp van gesprek vormt uiteraard de legitimiteit 
vann het bezoek in het licht van de weinig democratische situatie in het land. De aandacht 
zwaaitt echter ook af naar een ander punt. Dat betreft de vraag wie verantwoordelijk moet 
wordenn gesteld voor het mislukken van de conferentie tussen Nederland en Indonesië in 
Genèvee van december 1955 tot februari 1956. Dit mislopen is de basis voor een verdere 
verslechtering,, en uiteindelijk verbreking, van de diplomatieke relaties tussen beide landen. 
Bebb krijgt het in de discussie aan de stok met Luns, die beweert dat hij 'inside information' 
heeftt gehad over de vooropgezette bedoeling van Indonesië om de conferentie op niets te 
doenn uitlopen. Beb bestrijdt dat, Nederland heeft door zijn starre opstelling de Indonesische 
delegatiee diep vernederd. Naar aanleiding van de discussie wordt in de pers de vraag gesteld 
naarr het 'waarheidsgetrouwe" karakter van het geheugen van Luns. Beb krijgt in ieder geval 

'' Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942 1997, dl III , pag. 119 en pag. 300-301 
-- Brief W. Oltmans aan Beb Vuijk (8-6-1971, geen plaatsaanduiding), ON doos (2463) 

Gesprekk auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 8-5-2002) 
ii Interview Beb Vuijk door L.Th Hel binnenhof 9-10-1973 
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gelijkk van een voormalige Indonesisch ambassadeur, Mr. Zairoin Zain, die dan in Den Haag 
woont.' ' 

LiteraireLiteraire en culinaire erkenning 

Naa de Indonesië-reportage droogt Bebs toch al geringe journalistieke productie geheel op. 
Mogelijkk dat de heftige discussie over het reisverslag haar de lust ontnomen heeft direct 
anderee artikelen te publiceren. Er zijn echter ook andere redenen voor het uitblijven van 
journalistiekk werk. Allereerst is dat het afmaken van Een broer in Brazilië dat ruim een half 
jaarr na haar terugkeer uit Indonesië verschijnt. Eind 1971 krijgt Beb een voor doktoren 
onverklaarbaree ontsteking aan haar rechteroog.2 Haar gezichtsvermogen dat in haar jeugd een 
handicapp vormt bij het volgen van de schoollessen, gaat haar op oudere leeftijd wederom 
partenn spelen. Ze is doodsbang dat ook het andere oog ontstoken raakt. De dokter schrijft 
haarr ogen absolute rust voor, waardoor de ontsteking wel op een bepaald moment móet 
uitwerken.. Wanneer ze het doktersvoorschrift krijgt, repliceert ze, naar eigen zeggen: "Nou 
gaatt het er alleen maar om wie het eerst is uitgewerkt is, die ontsteking of ik".3 Ten behoeve 
vann de genezing moet Beb een zonnebril dragen en ze mag lezen noch schrijven. Het gebruik 
vann de dictafoon ziet Beb niet als alternatief voor schrijven. Ze zegt er niet bij waarom, maar 
vermoedelijkk is dat haar moeizame manier van formuleren. De oogsteking leidt tot een 
verregaandee slechtziendheid. Haar slechte ogen zijn de belangrijkste oorzaak voor de geringe 
literairee en journalistieke productie in de jaren na 1972. Niet alleen het schrijven, maar ook 
hett lezen levert Beb de rest van haar leven de grootst mogelijke moeite op. Boeken met groot 
lettertypee vormen nauwelijks soelaas. Beb moet in belangrijke mate haar toevlucht nemen tot 
hett op band gesproken boek uit de blindenbibliotheek. Zeker in het begin leidt dat bij haar tot 
grotee ergernis, vooral door de geringe literaire kwaliteit van de boeken van deze voorziening, 
bovendienn nog slecht vertaald en ingesproken. Beb is door de oogziekte zo van slag dat ze 
overweegtt naar een verzorgingshuis te gaan. Ze schrijft zich in bij het Rosa Spierhuis, het 
speciaall  voor kunstenaars in leven geroepen rustoord. Maar op dit voornemen komt ze kort 
daarnaa terug, omdat Padmi en Karel Strik voor de tweede maal bij de De Willigens komen 
inwonen.4 4 

Niett lang na het openbaren van de oogziekte is Beb vermoedelijk door de uitgeverij 
Queridoo benaderd voor de uitgave van haar verzameld werk, een blijk van appreciatie en 
erkenningg van haar literaire kwaliteiten. Zeker niet alle bekende schrijvers staat dit voorrecht 
tee wachten. Beb is er, zoals ze in een radio-interview naar aanleiding van het verschijnen 
opmerkt,, "bijzonder gelukkig mee omdat het een stuk leven van haarzelf is", waaraan ter 
verklaringg wordt toegevoegd dat "bij haar tussen leven en schrijven geen verschil bestaat"." 
Bebb is nauwelijks betrokken bij het redigeren van het overzichtswerk,6 vermoedelijk 
vanwegee haar oogziekte. 

11 Ziee onder meer H.B. 'Voer voor historici' Trouw 23-8-1971, 'Terugblik1 Elsevier 23-8-1971 (auteur onbekend) 
enn Jan Kuik 'Het geheugen van Luns' De tijd28-8-1971 
22 De informatie over haar oogontsteking is ontleend aan de interviews die Beb heeft gegeven na de uitgave van 
haar,, hierna nog uitgebreid te behandelen. Groot Indonesisch kookboek, onder meer: Interview Beb Vuijk door 
Elss Smit Hel vrije volk 8-10-1973. Interview Beb Vuijk door L. Th. Het binnenhof 9-10-1973 (verschenen in 
veell  regionale of plaatselijke dagbladen) en Interview Beb Vuijk door Jan Verstappen De nieuwe linie 19-12-
1973. . 
11 Interview Beb Vuijk door Els Smit Het vrije volk Els Smit 8-10-1973 

Dee eerste keer is vrij kort na de aankoop van het huis. zie hoofdstuk 'Sedentair burger van Loenen', 
""  Radio-interview Beb Vuijk door Willem G. van Maanen VARA 1973 (nadere datering en programma 
onbekend) ) 
66 J.H.W. Veenstra 'Beb Vuyks leven op avontuur' Ons erfdeel 16 (1973), pag. 92-96 
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Novemberr 1972 is het zover, het Verzameld werk verschijnt. Het bevat alle verhalen en 
romanss van Beb met uitzondering van Een broer in Brazilië, vermoedelijk omdat het 'literaire 
gehalte**  ervan onvoldoende is. Interessant zijn niet zozeer de gebruikelijke lofprijzingen door 
recensentenn op haar literaire werk - die mogen inmiddels bekend worden verondersteld -
maarr de algemene duiding en kenschetsing van het gehele, een tijdvak van ruim veertig jaar 
beslaande,, oeuvre. De recensie van Margaretha Ferguson is wellicht de meest treffende. Bebs 
collegaa schetst de ontwikkeling van haar werk als volgt: 

Dee taal van Beb Vuyk, in haar beginwerk nog wat literair gewild [. .. ] wordt 
inn de loop der jaren hoe langer hoe soberder tot deze functioneert als middel, 
dienstbaarr gemaakt aan datgene wat de schrijfster wil mededelen; haar 
personagess zijn weinig gedifferentieerd, weinig individu geworden, de 
woordenn die zij uitspreken zijn doeltreffend binnen een gegeven situatie en niet 
meerr dan dat.1 

Bijj  Beb Vuijk, zo verklaart Ferguson de laatste zin nader, zijn de mensen secundair. Zij 
krijgenn hun gestalte en plaats tegen de achtergrond van, in volgorde van relevantie, de overal 
aanwezigee natuur, de samenleving met zijn verschillende geledingen en groepen en de natuur 
vann de mens. Zij voegt er overigens bijna verontschuldigend aan toe haar karakteristiek niet 
dee pretentie heeft Bebs bedoeling weer te geven; het is de visie zoals die bij haar uit Bebs 
werkk overkomt. Ferguson wijst ook op het hoge documentaire-gehalte van Bebs werk, in het 
bijzonderr dat over de Molukken, een opvatting die een andere recensent, C.J. Kelk, deelt. 
Merkwaardigerwijss is laatstgenoemde nu minder enthousiast dan in de jaren zestig bij de 
afzonderlijkk verschenen boeken van Beb. Voor hem, als niet-kenner van de Nederlands-
Indischee samenleving, "was het doorworstelen van dit boek met zijn vele herhalingen en zijn 
duizendenn details, hoe kundig ook uitgestald, niet altijd een verheugende bezigheid."2 

Bebss gedetailleerde beschrijvingen zijn volgens Helma Wolf Catz juist een boeiend 
aspectt van haar werk. Haar opvatting dat Beb de lotgevallen van mensen laat uitkomen tegen 
dee grootse natuur van Indonesië, met een schrijfstijl die uitblinkt in eenvoud, sluit aan bij 
Fergusonss karakteristiek.3 Ivo Veenstra, die in zijn recensie Bebs werk bijna tot 
wereldliteratuurr verheft, constateert de ontwikkeling van Beb als schrijfster met een zwaar 
aangezett taalgebruik en overladen beeldspraak in haar jeugdverhalen tot een spontaan 
vertelsterr van verhalen met een weloverwogen opbouw.4 Graag had deze recensent gezien dat 
Bebss eerste drie verhalen niet in de verzamelband waren opgenomen. Ze doen afbreuk aan het 
hogee literaire gehalte van Bebs overige oeuvre. Bebs meest recente boek, Een broer in 
Brazilië,Brazilië, mist hij niet omdat het volgens hem een randwerk van geringe kwaliteit is. Ook 
Suriee beschouwt de drie eerste verhalen minder geslaagd, maar nog niet slecht. Deze 
recensentt duikt wel erg diep naar de onderliggende thematiek in Bebs werk als hij uitspreekt 
datt de grondtrek van het verlangen naar het andere, het avontuur, de angst is: 

Zijj  wil reiken naar wat ver en anders is, maar de angst dat zij zal falen, dat wat 
zijj  onderneemt gruwelijk zal mislukken, en dat zij schuldig zal zijn, is steeds 
aanwezig.. Zij is zich er van bewust dat wij maar een gering deel van ons leven 

11 Margarheta Ferguson 'Beb Vuyk hele eigen wereld: Wereld van de natuur machtig schoon in dubbele 
betekenis'' Het vaderland 3-2-1973 
11 C.J. Kelk 'Bijna al het werk van Beb Vuyk verzameld: Nauwgezette beschrijving van het leven in het oude 
Indië'' De groene Amsterdammer 10-1-1973 
11 Helma Wolf Catz 'Beb Vuyk: Verzameld werk openhartig en interessant*  Amersfoortse courant 6-7-1974 
""  J.H.W. Veenstra 'Beb Vuyks leven op avontuur1 Om erfdeel 16 (1973), pag. 92-96 
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inn de hand hebben, - maar dat kleine deeltje wil zij dan ook tot elke prijs in de 
handd houden.' 

Uitt welke delen van haar werk Surie deze analyse afleidt, wordt niet duidelijk. Heeft deze 
goedee bekende van Beb deze interpretatie vooral gebaseerd op zijn kennis van haar 
persoonlijkheidd en van haar in privé-kring geuite opvattingen? 

Naarr verluidt heeft elk nadeel zijn voordeel, en vice versa. Dat lijk t ook het geval met 
Bebss oogkwaal. Niet lang na het begin van de ziekte, begin 1972, belt de uitgeverij Luitingh 
haarr met het de vraag of zij een omvangrijk Indonesisch kookboek wil samenstellen.2 Maar 
liefstt zeshonderd recepten moet het boek bevatten. In normale omstandigheden zou Beb nee 
hebbenn gezegd. Nu echter, tot niets doen veroordeeld, betekent het schrijven van een 
kookboekk een aardige afleiding. Bovendien voorziet het Beb van enige inkomsten. Elke twee 
maandenn krijgt ze van de uitgever een voorschot op de te verwachten revenuen. Ze voltooit 
hett boek in een voor haar doen snel tempo, in een halfjaar. En met een ijzeren discipline: om 
9.000 uur beginnen, 10.30 uur een kwartier pauze, 12.30 lunch, vervolgens het middagslaapje 
tott 15.00 uurr om daarna weer tot het avondeten te werken. Augustus 1972 levert ze het 
manuscriptt af bij de uitgever. Als verklaring voor het snel afronden van het boek noemt ze het 
feitt dat het in emotionele zin weinig van haar heeft gevergd. Dit in tegenstelling tot het 
schrijvenn van een roman dat haar kapot maakt en uitput. Beb dicteert de recepten. Niet 
duidelijkk is hoe: op een bandje of aan Femand. In interviews geeft ze hierover een 
verschillendee versie. De hersenspinsels van Bebs kookkunst worden door Fernand uitgetypt 
enn uitgewerkt, waarna de fase volgt van het testen en becommentariëren door Indonesische 
vriendenn en vriendinnen. Terugziend op de periode van het schrijven van het boek merkt Beb 
op:: "Het was zo leuk, we hadden zo gezellig leven, Boet en ik".4 Er is ook een andere versie 
vann de totstandkoming van het kookboek. Aan een goede bekende deelt Beb, niet zonder 
enigee hilariteit mee, dat Fernand uren met vrienden en familie van de De Willigens in 
Indonesiëë heeft gebeld om recepten te verzamelen. Beb is wel zo verstandig om dat niet in 
interviewss aan de grote klok te hangen. 

Opvallendd is dat Beb voor het eerst publiekelijk uiting geeft aan de belangrijke rol die 
Fernandd heeft gespeeld bij de samenstelling van het kookboek. Over Femands inhoudelijke 
bijdragee aan haar journalistieke en literaire werk is zij tot dat moment buitengewoon 
spaarzaamm geweest. Wel vermeldt ze, overigens ook pas een decennium later, dat zijn persoon 
enn ervaringen model hebben gestaan voor hoofdfiguren in haar romans en verhalen. Zijn rol 
alss feitelijke leverancier van de inhoud van De kinderen van Boeton Leon noemt ze evenwel 
niet.. Toch moet Fernands rol een niet mis te verstane zijn geweest. Walraven vermoedt in de 
schrijfstijll  en taalgebruik van Bebs vooroorlogse werk al in ruime mate de hand van Fernand.6 

Bebss schoondochter herinnert zich niet anders dan dat Beb in haar schrijfarbeid voortdurend 
dee hulp inroept van haar man: "Weetje hier een ander woord voor", "Hoe is deze 
formulering",, "Zou ji j voor deze zin iets anders weten", zijn de vragen die ze aan de 
schrijftafell  afvuurt op haar man, waarna overleg volgt. Fernand kijkt voortdurend over Bebs 
schouderr mee als ze aan het werk is. Hij lijk t een rol te spelen in het reduceren van Bebs 

11 H.G. Surie 'Avontuur en angst bij Beb Vuyk' Vrij  Nederland 16-12-1972 
22 Het hiernavolgende is weer grotendeels gebaseerd op de eerder vermelde interviews: Interview Beb Vuijk door 
Elss Smit Hel vrije volk 8-10-1973, Interview Beb Vuijk door L. Th. Her binnenhof 9-10-1973 en Interview Beb 
Vuijkk door Jan Verstappen De nieuwe linie 19-12-1973, aangevuld met het Interview Beb Vuijk door Jan 
Koesen/VV  Gelderlander 20-10-1973 en het Radio-interview en -portret Beb Vuijk doorMargot Hopman 'Een 
levenn lang'NOS 14-7-1989 
"'' Chris Franken 'Met Bep kun je eigenlijk pas lekker eten' Algemeen dagblad 11-10-1973 
AA Radio-interview en -portret Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 14-7*1989 
""  Gesprek auteur met J. van den Berg (Hilversum 9-8-2000) 
('' Brief W. Walraven aan R. Nieuwenhuys (Blimbing 29-5-1941) in Walraven 1992, pag. 774. 
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onzekerheidd over haar eigen schrijfvermogen, waarvan ook haar moeizame schrijven een 
uitdrukkingg is. Pas veel later zal ze Beb de belangrijke rol van Fernand voor haar 
schrijverschapp noemen, slechts éénmaal overigens. 

Oktoberr 1973 komt het Groot Indonesische kookboek uit. Met het schrijven van een 
omvangrijkk kookboek schaart Beb zich in een beperkt rijtje van bekende auteurs met dezelfde 
prestatiee achter hun naam. Alexander Dumas, Werumeus Buning en de Britse thriller-auteur 
Lenn Deighton zijn Bebs voorgangers. Het boek wordt gepresenteerd op 9 oktober in het 
restaurantt 'De Oriënt' in de Van Baerlestraat te Amsterdam, waar die avond het 'menu van 
Bebb Vuyk\ een rijsttafel met dertien gerechten, op de tafel staal.' De Indonesische regering is 
vertegenwoordigdd in de persoon van de plaatsvervangend ambassadeur van Indonesië, 
ministerr Sujatmo Martosuhardjo. Hij krijgt het eerste exemplaar uitgereikt.2 Het boek wordt 
eenn daverend succes, een hype, vermoedelijk mede door een goed geregisseerde public 
relationss actie van de uitgever. Het is het eerste kookboek van die omvang over de 
Indonesischee keuken, dat door het grote aantal mensen met een Nederlands-Indische 
achtergrondd bijna op voorhand op een ruime afzet mag rekenen. Waarschijnlijk heeft het boek 
ookk de tijdgeest van de jaren zestig en zeventig mee. Met de groeiende welvaart als 
belangrijkee stimulans wil Nederland de luiken opengooien, zich oriënteren op wat er buiten 
hett eigen land is te beteven. Het is de tijd van opkomst van het massale toerisme naar Zuid-
Europa,, voor jongeren zelfs nog naar verdere oorden. In het streven naar het opdoen van 
nieuwee ervaringen past het kennismaken met een exotische eetcultuur. Bebs boek, ten tijde 
vann het verschijnen in de krant al aangeprezen als een prachtig cadeau voor St. Nicolaas en 
Kerstmis,, beleeft direct de ene herdruk na de andere. In 1979 gaat het honderdduizendste 
exemplaarr over de toonbank, in 1989 bij de twintigste druk zijn er tweehonderdduizend 
exemplarenn verkocht.3 Nog altijd heeft het boek een culinaire cultstatus. Elk jaar verschijnt 
well  een herdruk, in 2002 de zes en dertigste druk. Het exacte aantal verkochte exemplaren is 
niett meer te achterhalen maar vermoedelijk zijn in totaal 260.000 a 270.000 exemplaren van 
hett boek verkocht. 

Bebss naam als keukenprinses én als publieke persoonlijkheid is gevestigd. De 
journalistenn lopen bij haar de deur plat. De avontuurlijke levensgeschiedenis van de vrouw die 
voorheenn slechts spaarzaam de aandacht trekt, komt in vele kranten in het zonnetje te staan. 
Bebb speelt handig in op het, met de publicitaire aandacht verbonden, theaterspel. Interviews in 
veell  kranten openen met haar uitspraak: "Nederlandse vrouw kan niet koken", nader door 
haarr toegelicht met: 

Sorryy hoor, maar ze begrijpt er geen bal van. In dit land gaat het er alleen maar 
om,, datje de boel niet laat aanbranden [ . . . ] . Vandaar, dat hier een complete 
subcultuurr is kunnen ontstaan van maaltijden uit blik en diepvries. Dat die 
troepp doorgaans niet te eten is, is geen punt. De familie slaat zich manmoedig 
doorr de laffe soep en vissticks met gepatenteerde plastic smaak, want het gaat 
immerss om moeder, die er weinig voor voelt om per dag langer dan een half 
uurr in de keuken te staan.4 

Omm de verkoopcijfers van hun boek niet te drukken, zullen in de huidige tijd weinig auteurs 
zichh in zulke boute bewoordingen tot hun potentiële kopers richten. Bij de maat nemen van de 
kookkwaliteitenn van de Hollandse moeder gaat ze overigens gemakshalve voorbij aan het 

11 Andrêde Kromme 'Weer eens tets anders dan andijvie met gehakt' De telegraaf 10-10-1973 
""  'Groot Indonesisch Kookboek van Beb Vuyk' Amersfoortse courant 20-10-1973 (auteur onbekend) 
11 Achtereenvolgens Udo J. Buys 'Beb Vuyk eregasle op Indische avond' Haarlems dagblad 19-10-1979 en Thea 
Deiigerr 'Ik heb in Holland pas goed leren koken' De telegraaf 9-9-1989 

L.. Th. 'Doorsnee Nederlandse vrouw kan niet koken' Het binnenhof 9-10-1973 
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eigenn verleden. Stond Beb als moeder in Indonesië langer dan een half uur in de keuken? Of 
warenn dat haar bedienden? 

Dee kookexperts, wier oordeel over de kwaliteit van het boek een beetje wordt 
overschaduwdd door de aandacht voor de persoon Beb Vuijk in de pers, zijn unaniem in hun 
loff  voor de logische en doordachte opbouw van het boek. Alvorens de recepten worden 
vermeld,, maakt Beb, tot genoegen van de recensenten, de lezer wegwijs gemaakt in de voor 
dee bereiding van de gerechten benodigde kruiden en het vereiste keukengerei, om te 
vervolgenn met een exposé van de historische ontwikkeling van de Indonesische keuken. Elk 
volgendd hoofdstuk behandelt een hoofdgerecht in verschillende variaties, met eerst de 
eenvoudigee recepten voor de kookleek en dan de ingewikkelde schotels voor de 
'professionals'.. De recensent die zich achter het originele pseudoniem Gaston Gourmet 
verschuilt,, kwalificeert het boek als "onmisbare gids in de Indonesische keuken".1 Corine 
Spoorr is van oordeel dat het boek "wel een handleiding mag worden genoemd, speciaal [.. . ] 
geschrevenn voor Nederlanders, die zijn aangewezen op Nederlandse omstandigheden".2 Arae 
vann Onck noemt het een standaardwerk, maar heeft ook enige kritiek op een aantal recepten. 
Dee bereidingswijze van geroosterd vlees noemt hij volstrekt onjuist, omdat Beb de houtskool 
mett spiritus aansteekt en vervolgens direct daarna het vlees erop roostert.3 Ook Rob 
Nieuwenhuyss laat zijn oordeel schijnen over het boek in een vergelijkende bespreking van 
meerderee kookboeken, onder meer Lekker koken van Sabang tot Merauke van de Indische 
schrijfsterr Lin Scholte en Bebs eerder verschenen Eet een beetje heet. Naar zijn mening wordt 
inn het laatste boek over koken geschreven zoals het moet; "pratend, vertellend, met alles d'rop 
enn d'ran, tegelijk zo praktisch, zo doelgericht op de mogelijkheden in Holland".4 Echter zo'n 
manierr van schrijven over eten kost teveel bladzijden bij het schrijven van een standaardwerk 
alss het Groot Indonesisch kookboek. Het laatste boek, waarin, naar hij vermoedt, gebruik is 
gemaaktt van het in Indonesië bestaande standaardwerk Mustikarasa, zal voorlopig elk ander 
overzichtswerkk onvolledig en overbodig maken, tenzij dat wordt geschreven op de 
persoonlijkee en intieme toon van een Eet een beetje heet. 

Bebb is nauwelijks bekomen van de journalistieke drukte om haar persoon of voor de 
tweedee maal komt ze in het licht van de schijnwerpers te staan: de Jan Campert Stichting kent 
haarr de Constantijn Huygensprijs toe voor het een jaar daarvoor uitgekomen Verzameld werk. 
Zee raakt op nogal onverwachte wijze bekend met de verheugende gebeurtenis: kijkend naar 
hett TV journaal, hoort Beb, onder verschijning van haar portret, dat haar de prijs is toegekend. 
Dee volgende dag ontvangt ze het telegram met het betreffende juryrapport, met de 
verontschuldigingg dat het nieuws voortijdig is uitgelekt.5 De toekenning moet voor Beb van 
enormee betekenis zijn geweest. Ten tijde van het verschijnen van het Groot Indonesisch 
kookboekkookboek laat ze al iets van haar ambivalente gevoelens doorschemeren over het schrille 
contrastt in aandacht tussen haar kookboek en literaire werk. Ze merkt in een interview op dat 
zee voor haar romans en verhalen "prachtige kritieken heeft gekregen, maar verder niet veel".6 

Bijj  de aanvaarding van de prijs op 19 december in de oude raadszaal van het stadhuis in Den 
Haagg laat Beb in haar dankwoord blijken hoe belangrijk de erkenning voor haar oeuvre is: 

Hett vorige jaar verscheen mijn Verzameld Werk [ . . . ] . Het werd goed 
ontvangenn en geprezen. In het volgende jaar werden er ruim 900 exemplaren 

Gastonn Gourmet 'Groot Indonesisch kookboek: Recepten uit de archipel' Haarlemsche courant 10-11-1973 
**  Corine Spoor 'Met een lik rode hetigheid' De tijd 13-10-1973 
'' Ame van Onck 'Groot Indonesisch kookboek van Beb Vuyk: een standaardwerk' Nieuwsblad van hei Noorden 
25-10-1973 3 
44 Rob Nieuwenhuys 'Van Beb Vuyk lot Beb Vuyk: Een dwaaltocht door Indonesische kookboeken' Haagsche 
postpost 13-3-1974 
""  Interview Beb Vuijk door Jan Verslappen De nieuwe linie 19-12-1973 
66 Interview Beb Vuijk door Jan KoesenöeGe/c/ertonffer 20-10-1973 
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vann verkocht en dat viel mij niet mee [ . . . ] . Begin oktober dit jaar verscheen 
err weer een dik, mooi uitgegeven boek van me [.. . ] het Groot Indonesisch 
Kookboek.. Nog voor de verschijning kreeg ik al diverse verzoeken om een 
intervieww en toen het eenmaal in de boekhandel lag stond de telefoon niet meer 
still  [ . . . ] . Met duizenden tegelijk vlogen bij de uitgever de exemplaren de 
deurr uit [. .. ]. Een halfjaar recepten schrijven bleek duidelijk door een veel 
groterr publiek gehonoreerd te worden dan 45 jaar leven en schrijven [ . . . ] . Ik 
werdd bang. Zou ik als schrijfster binnen enkele jaren vergeten zijn, om als 
receptenproducente,, als auteur van een standaardkookboek, eeuwig voort te 
leven?? Nou ja eeuwig, misschien toch wel tien herdrukken. Aan deze vrees 
heeftt het bestuur van de Jan Campertstichting door haar bekroning van mijn 
gehelee oeuvre een einde gemaakt. Ik ben haar daar zeer dankbaar voor. 

Bebss zo lang uitgebleven literaire erkenning heeft naar eigen zeggen alles te maken met haar 
politiekee stellingname in de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië is. Hoe moeilijk ze in het 
literairee circuit ligt, blijkt uit de door haarzelf geciteerde woorden van de toenmalige directeur 
Gerritt Borger van het Letterkundig Museum in 1973: "Je had de PC Hooftprijs moeten 
krijgen.. Met moeite hebben we de Constantijn Huygensprijs eruit gesleept"." 

Nogg is de hectische periode voor Beb niet voorbij. In de eerste week van maart is Beb 
tee gast bij de première in Rotterdam van een toneelbewerking van het verhaal 'Ngawang', met 
dee bekende Josephine van Gasteren in de hoofdrol. Het verhaal is bewerkt door de eveneens 
uill  Nederlands-Indië afkomstige Eric Schneider, die het stuk ook regisseert. Het stuk krijgt 
goedee recensies, niet alleen door de sobere taal en het gebruik van schaarse middelen in Bebs 
verhalen,, maar ook door de gevoelige, bescheiden en stemmingsvolle acteerwijze van 
Josephinee van Gasteren, 

Dee erkenning van Beb blijf t niet beperkt tot Nederland. Na de verschijning van het 
VerzameldVerzameld werk worden gesprekken gevoerd over de vertaling van Het laatste huis van de 
wereldwereld in het Indonesisch, vermoedelijk binnen het kader van de opbloeiende culturele 
uitwisselingg tussen Nederland en Indonesië, die weer een gevolg is van de verbetering van de 
diplomatiekee relatie tussen beide landen eind zestiger, begin zeventiger jaren. Eerder, in 1958, 
iss overigens een bewerking van De kinderen van Boeton Leon onder de titel Boy ke maluku bij 
dee uitgever PT. Pembangunan in Djakarta verschenen. Mochtar Lubis draagt zorg voor de 
bewerkingg en vertaling van het jeugdboek. Als vertaalster voor Het laatste huis van de wereld 
wordtt de journaliste en historica Gadis Rasid aangezocht, die vanaf 1972 correspondent is van 
NRCNRC handelsblad in Djakarta. Beb kent de vertaalster al langer. Bij zeer goede vrienden van 
haar,, de Saubari's, 4 heeft zij, na haar bezoek aan Boeroe in februari 1971, met Rasid 
uitgebreidd gesproken over de door haar op het eiland opgedane ervaringen. De laatste blijf t 
Bebb daarna informeren over de algemene politieke situatie en de ontwikkelingen op Boeroe. 

11 Rede Beb Vuijk bij de aanvaarding van de Constantijn Huygensprijs op 19-12-1973. gebaseerd op: G.Brands 
'Eerstee melange' Haagsche Post 9-2-1974 en hel Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven 
lang11 NOS 8-3-1983 
""  Radio-interview en -portret Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een teven lang' NOS 14-7-1989 en Interview 
Bebb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990. 
11 Zie onder meer W. Boswinkel 'Indië opgeroepen in boeiend solotoneel NRC handelsblad 6-4-1974. IL vanden 
Bcrghh 'Beheerst solotoneel Het parool b-4-\914 en Ben Huising 'Verhaal van Bep Vuyk in ragfijne bewerking* 
8-4-1974 4 
44 Saubari. lid van Sjahrirs PSI. is gedurende de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd in de jaren 1945-1949 
onderr meer minisier m de zogenaamde Djokja-regering, de door Nederland niet erkende regering die zetelt in het 
republikeinsee hoofdkwartier Djokjakarta. Beb verblijft tijdens haar Indonesië-reis in 1970-1971 langdurig bij 
Saubarioo en zijn vrouw. Wanneer Saubario in 1983 Nederland bezoekt, verblijft hij onder meer bij Beb en laten 
Bebss kennissen Els en Henk Sillevis hem de traditionele Nederlandse bezienswaardigheden zien. 
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Rasidd heeft een duidelijke voorkeur voor de vertaling van Duizend eilanden, maar de keuze 
voorr Bebs bekendste boek is al in een te vergevorderd stadium om terug te worden gedraaid. 
Bovendienn voelt Beb zelf ook niets voor een vertaling van Duizend eilanden. Zij vindt haar 
eerstee roman "nog vreselijk zwak" en is van oordeel dat de bevolking op Java veel te weinig 
afweett van het leven in de Molukken en op Boeroe.' De vertaling van het boek vindt plaats 
mett medewerking van het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk. . 

Wanneerr Beb een tijdje daarna met het oog op de vertaling Het laatste huis van de 
wereldwereld nog eens doorleest, is ze onthutst over het hoofdstuk, waarin Koninginnedag op 
Boeroee is beschreven. Dat gedeelte acht ze niet representatief voor haar werk. Bovendien 
stamtt het uit de periode dat ze nog niet in aanraking is gekomen met het Indonesisch 
nationalisme.. Ze vraagt zich af hoe in Indonesië tegen het hoofdstuk zal worden aangekeken. 
Kann het beter niet uit de vertaling gelaten worden, vraagt ze aan Radis?2 De laatste reageert 
nuchter.. Ze vindt het hoofdstuk helemaal niet aanstootgevend voor de Indonesiër omdat het 
"tochh maar een beschrijving [is] van de toestanden daar en in die tijd". Met haar opmerking 
verdwijntt Bebs ontzetting even snel als ze is opgekomen. 

VerminderingVermindering der dagen, oude en nieuwe vrienden 

Opp het hoogtepunt van haar literaire en culinaire roem is Beb 69 jaar, een leeftijd waarop de 
jarenn beginnen te tellen. Beb ervaart aan den lijve dat het ouder worden fysieke en mentale 
beperkingenn oplegt en leidt tot het sneller beleven van de tijd. In maart 1974 verzucht Beb in 
eenn brief aan Rasid: "Hoe ouder je wordt hoe vlugger de tijd gaat".5 Bebs verminderde 
fysiekee conditie blijkt uit het afzien van het in die tijd bestaande plan om met het geld van de 
Constantijnn Huygensprijs opnieuw naar Indonesië te gaan, onder meer om over de vertaling 
vann Het laatste huis van de wereld Xe praten. Het klimaat is een te grote belasting voor haar.6 

Dee beperkingen die de leeftijd en natuurlijk haar slechte ogen met zich meebrengen 
zullenn ertoe hebben bijgedragen dat haar schrijverschap op een laag pitje komt te staan. De 
artikelenn die ze nog publiceert in het resterende deel van het decennium zijn letterlijk op één 
handd te tellen.7 Haar minimale schrijfactiviteiten, of liever die teeractiviteiten, beperken zich 
tott het schrijven of bewerken van kookboeken. De bekendheid die Beb met het Groot 
IndonesischIndonesisch kookboek heeft gekregen, wordt de volgende jaren door haar en haar uitgever 
verderr te gelde gemaakt. Beb bewerkt allereerst het door de dichter Rikus Waskowsky 
vertaaldee Groot Chinees kookboek van Gloria Bley Miller, dat in 1975 bij Luitingh verschijnt. 
Hett boek heeft niet het waanzinnige succes als Bebs Indonesische kookbijbel, maar beleeft 

11 Ziee achtereenvolgens Brief G. Rasid aan Beb Vuijk (Djakarta 9-12-1973) en Brief Beb Vuijk aan G. Rasid 
(Loenenn a/d Vecht 11-3-1973), beiden in ON (doos 2465) 
22 Brief Beb Vuijk aan G. Radis (Loenen a/d Vecht 11-3-1973). In de brief laat Beb ook nog iets van haar 
houdingg ten opzichte van de Molukse bevolking zien naar aanleiding van het bezoek dat Radis dochter en haar 
Moluksee man aan haar brengen. Beb merkt op een beetje huiverig te staan tegenover de in Nederland wonende 
Ambonezen.. De man van de dochter van Radis heeft echter "iets verfïjnds, wat je zelden bij Ambonnezen 
aantreft,, misschien komt dat omdat zijn familie zo lang op Java woonde". 
33 Brief G. Radis aan Beb Vuijk (Jakarta 6-5-1974), ON (doos 2465) 
44 Brief Beb Vuijk aan G. Radis (Loenen a/d Vecht 24-5-1974), ON (doos 2465) 
55 Idem, (Loenen a/d Vecht 11-3-1974). Het op het oudere leeftijd voorkomende verschijnsel van het sneller 
belevenbeleven van de tijd blijft , hoewel er wel gedeeltelijke verklaringen voor bestaan (minder nieuwe, enerverende 
ervaringenn op oudere leeftijd, vertraging fysiologische klok), met de nodige raadselen omgeven (zie Draaisma 
2004,, pag. 255-267). 
66 Idem, (Loenen a/d Vecht 24-5-1974) 
77 Het betreft: Beb Vuijk 'Dagboek van Beb Vuijk ' NRC Handelsblad 8-3-1975, Beb Vuijk 'Over Mochtar Lubis' 
TiradeTirade 19(1975), pag. 514-517. Beb Vuijk "Bij de dood van een vriendin1 Vrij  Nederland 2-9-1977, Beb Vuijk 
'Insulindee vervalst' Hollands diep 23^-1977 en Beb Vuijk 'In memoriam Peter1 Hollands diep 3-7-1976 
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well  de nodige herdrukken. Een jaar later wordt een tweede druk van Eet een beetje heet door 
dezelfdee uitgever op de markt gebracht. Ook in de jaren tachtig, respectievelijk in 1986 en 
1989,, beleeft het boekje nog een tweetal herdrukken, dan onder de titel De Indonesische 
keukenkeuken bij U thuis. In 1979 verschijnt, wederom bij Luitingh, het Indonesisch menu kookboek, 
inn feite een verkorte versie van het Groot Indonesisch kookboek. Ook in de jaren tachtig is 
Bebss naam op het terrein van de oosterse keuken nog niet uitgewerkt. In 1982 publiceert ze 
hett goed verkopende Vegetarische recepten uit de Indonesische keuken, dat in 1996 een 
laatstee herdruk met 4.000 exemplaren beleeft.1 De laatste culinaire 'schrijfactiviteit' is 
ChineesChinees kookboek, dat een keuze bevat van recepten uil het eerder vermelde Groot Chinees 
kookboek. kookboek. 

All  deze kookschrifturen hebben Beb geen windeieren gelegd. Haar financiële situatie 
iss nooit riant geweest. Ze beschikt weliswaar over een, uit de erfenis van haar vader 
verkregen,, huis aan de Binnenweg in Rotterdam, waaruit ze door verhuur inkomsten heeft, 
maarr de verdiensten uit haar literaire en journalistieke arbeid zijn altijd mager geweest. Het 
eveneenss niet riante inkomen van Femand zal voor de De Willigens nodig zijn geweest om 
zichh een redelijk 'middle class' bestaan te kunnen permitteren. De opbrengsten van Bebs 
kookboekenn maken het financiële jasje van de De Willigens aanzienlijk ruimer. Zuinig als 
Bebb is, wordt het geld niet primair gestoken in een luxueus uitgavenpatroon, maar belegd in 
dee aankoop van een grote duplexwoning in de wijk Hillegersberg te Rotterdam. Ook deze 
woningg wordt verhuurd.2 Uit de tijd dat ze een relatieve rijkdom verwerft, stamt haar eerder 
aangehaaldee uitspraak: "Ik leef van mijn kookboek, maar voor mijn literaire werk".3 De 
relatievee welstand leidt niet tot onverschilligheid ten opzichte van haar inkomsten en 
vermogen.. Wanneer in de jaren tachtig onder het meer gegoede deel van het Nederlandse 
bevolkingg de aandacht voor de ontwikkelingen op de beurs een gangbare hobby wordt, treedt 
Bebb toe tot een beleggerclubje, dat zich in een meer dan normale aandacht van haar mag 
verheugen.4 4 

Eenn andere activiteit die Beb nog relatief makkelijk afgaat, is het houden van lezingen. 
Doorr de bekendheid die ze in 1973 krijgt, zal ongetwijfeld een verhoogd beroep op haar zijn 
gedaann om voor een gehoor te spreken over haar literaire werk. In de loop der jaren is dat al 
eenn vrij gebruikelijke activiteit geworden. Na de verschijning van het Groot Indonesisch 
kookboekkookboek komt er een nieuwe dimensie bij. Ze wordt gevraagd als spreekster over de 
Indonesischee keuken. In de jaren zeventig en beginjaren tachtig houdt ze talloze lezingen 
overr dit onderwerp voor onder meer locale afdelingen van de Vereniging van 
Plattelandsvrouwen,, diëtisten, gezinsverzorgsters en verpleegkundigen. Haar lezing is 
boeienderr en levendiger dan wat ze schrijft over de geschiedenis van de Indonesische keuken 
inn het Groot Indonesisch kookboek. De introductie in het boek behandelt kort in nogal 
algemenee termen een groot aantal facetten van de kookpraktijk in Indonesië. Haar lezing gaat 
veell  uitgebreider en concreter in op de historische en huidige dagelijkse eetgewoonten in het 
land.. Beb geeft op beeldende wijze een historisch-sociologisch exposé van de ontwikkeling 
vann de inheemse en koloniale eetcultuur en de geleidelijke mix ervan vanaf de negentiende 
eeuww (een 'rusionkeuken' avant la lettre). Vervolgens benadrukt ze de invloed van vrouwen 
inn het transformatieproces van de culinaire gewoonten: de aanvankelijke hoofdrol van 
Indonesischee en Indo-europese vrouw, die de smaak van de Hollandse man heeft laten 
wennenn aan de gerechten van Indonesië, verdwijnt geleidelijk vanaf het einde van de 
negentiendee eeuw door de komst van Hollandse leden van het vrouwelijk geslacht, die de 

11 Opgave Uitgeverij Kosmos-Zomer & Keuning 18-4-2002 
:: Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 8-5-2002) 
33 Interview Beb Vuijk door Cees Veltman HNmagazine 25-2-1984 
44 Gesprek auteur met L. Watraven (Noordwijk aan Zee 28-8-2000) 
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Indonesischee keuken vervolgens 'hollandiseren'. Beb wijst ook op grote verschil dat beide 
landenn hechten aan eten: 

Inn Nederland bestaat een wooncultuur, d.w.z. een belangrijk deel van het 
gezinsinkomenn wordt besteed aan de aanschaf van het interieur en het 
onderhoudd en de verfraaiing ervan. En niet alleen het inkomen heeft er mee te 
maken,, maar ook de tijd die de huisvrouw er aan besteedt, aan de verzorging 
vann het huis of aan de verzorging van de maaltijd. Indonesië is een land met 
eenn eetculruur. Relatief gaat een groter deel van het inkomen zitten in de 
aanschaff  van voedsel.1 

Niett alleen door de inhoud van haar betoog zal Beb de aandacht van haar gehoor hebben 
gevangen.. Haar voor een vrouw ongebruikelijk zware, donkere stem zal daaraan ook hebben 
bijgedragen. . 

Naastt het werk zijn er ook nog andere zaken die haar aandacht hebben, in het 
bijzonderr haar oude liefde voor boten. Ze geniet met volle teugen van de eerste Sail 
Amsterdamm in 1975 ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de hoofdstad. Bij dit 
evenementt hebben een groot aantal nationale en internationale zeilschepen, veelal nog in 
gebruikk als marineopleidingsschip, hun glorie van weleer vertoond in de Amsterdamse haven. 
Bebb en Femand stellen een apart plakboek samen van het festijn. Ze zijn tot hun dood, vaak in 
gezelschapp van zoon en kleinkinderen, trouwe bezoekers van de om de vijfjaar terugkerende 
manifestatie. . 

Eenn andere bezigheid van Beb is de vorming van een 'hofhouding', een term die haar 
zoonn Hans later bedenkt voor een kring van goede kennissen uit haar directe omgeving in 
Loenen.. In het dorp zelf leidt Beb een onopgemerkt bestaan. Ze is er in de eerste plaats 
'mevrouww De Willigen', niet 'de schrijfster'. Ze laat zich zeker niet op haar schrijverschap 
voorstaan.. In haar hofhouding nemen buren, zoals het echtpaar Grönfeld, het echtpaar Bal, 
Henkk Molenaar en Annet Blauenraat, een belangrijke plaats in, maar ook anderen, zoals de al 
eerderr genoemde Meike Rüter en het echtpaar Timmers. Vanaf het begin van de jaren 
zeventigg vindt geleidelijk een verschuiving in de aard van Bebs sociale contacten plaats. 
Vanaff  haar terugkeer in Nederland zijn het vooral de bekenden uit Neder lands-Indië en 
collega'ss bij Vrij  Nederland die haar bezoeken en met wie ze nauwe banden heeft. Beb hecht 
sterkk aan en is bijzonder trouw in de vriendschappen uit haar verleden in Nederlands-Indië.2 

Vermoedelijkk vindt dit zijn oorzaak in haar besef hoe belangrijk deze oude bekenden zijn 
geweestt voor haar ontwikkeling, hoe ze een bijna onvervreemdbaar deel van haar zelf 
vormen.. Haar oude vrienden komen echter ook op leeftijd en wonen vaak relatief ver weg, 
althanss in de beleving van niet-autobezitters als Beb en Femand. Over en weer ervaart men 
meerr problemen elkaar op te zoeken. Hierdoor raken Beb en Femand voor hun sociale verkeer 
steedss meer op het 'Loenense' aangewezen. De vrienden die de De Willigens krijgen in 
Loenenn zijn evenwel geen intimi, dat blijven de oude bekenden uit Nederlands-Indië. Er is 
nogg een ander element, waardoor de nieuwe vriendschappen een ander karakter hebben dan 
dee oude. Beb creëert bewust, met enige berekening, een sociaal netwerk om daarop in 
voorkomendee gevallen een beroep te kunnen doen. Vriendschap en onderling hulpbetoon 
vormenn complementaire delen van de door Beb gecreëerde hofhouding. Eén van de 
voormaligee leden van de hofhouding ziet een zekere overeenkomst met de 'congsis', die 
tijdenss de Japanse internering hebben bestaan: kampbewoners sluiten met elkaar een soort 
'verbond'' om zich door de situatie te slaan. Volgens deze 'nieuwe' kennis van Beb gaat de 

11 Beb Vuijk, 'Lezing over Indonesisch koken voor de Vereniging van Plattelandsvrouwen" (april 1974). ON 
(dooss 2464) 
:: Gesprek auteur met H.G. Surie (Assen 8-8-2002) 
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vergelijkingg overigens niet helemaal op omdat ook affiniteit een duidelijke rol speelt in Bebs 
hofhouding.' ' 

Inn haar nieuwe vriendenkring speelt Beb de eerste viool, een positie die ze overigens 
ookk inneemt bij haar oude vrienden uit Nederlands-IndiêV Zij bepaalt het gesprek, veelal met 
hell  vertellen van haar ervaringen in Nederlands-Indië en Indonesië. Maar ook door hel 
innemenn van standpunten die weinig tegenspraak dulden. Verhalen die ze lang daarvoor al te 
boekk heeft gesteld, vertelt ze met graagte aan haar kennissen. Daarentegen lijk t Bebs interesse 
voorr wat haar kennissen te vertellen hebben mager. Het is wonderlijk, welhaast 
onvoorstelbaarr hoe eenzijdig de communicatie tussen Beb en haar hofhouding verloopt, bijna 
eenn soort ban. Behalve haar dominante persoonlijkheid is de oorzaak hiervoor wellicht een 
bijnaa in letterlijke zin 'indrukmakende' gespreks- en verteltrant. Het laatste niet zozeer door 
haarr retorisch talent - daarover verschillen de opvattingen sterk -, maar door een drietal 
factoren:: de zware, donkere slem, nog verder aangezet door het zware roken, de interessante 
inhoudd van haar verhalen en Bebs theatrale presentatie (bijvoorbeeld: "Stil, ik ga nu iets over 
eenn bloedbad vertellen"3) zijn ingrediënten waarmee ze de aandacht van een gehoor 
vasthoudt.. Wellicht dat verder de uitstraling van het loutere gegeven een 'schrijfster' tot je 
kennissenn te kunnen rekenen, een rol heeft gespeeld in de acceptatie van Bebs dominantie bij 
haarr hofhouding. 

Mett deze karakterisering wordt Bebs persoonlijkheid echter onvoldoende recht 
gedaan.. Beb heeft namelijk ook erg aardige kanten. Als mensen persoonlijke tegenslag of 
problemenn hebben, toont ze haar bezorgdheid en ze is een hartelijke, gastvrije vrouw. 
Wanneerr ze mensen ontvangt, weet ze gezelligheid in haar huis te creëren. Af en toe nodigt ze 
kennissenn uit voor etentje, bij haar thuis of in een restaurant. 

Krijgtt Beb er in de loop van de zeventiger jaren kennissen bij in het Loenense, een 
aantall  banden uit het verleden worden geheel of bijna doorgesneden, niet in de laatste plaats 
doorr haar altijd aanwezige kritiek op vrienden. Bebs vriendin en schrijfster Aya Zikken vraagt 
zichh tijdens een tirade van Beb op wederzijdse bekenden af: "Bestond er voor haar nog wel 
iemandd die deugde".4 Een andere goede bekende van Beb, Joop van den Berg, herinnert zich 
datt vanaf het begin van hun vriendschap in 1981 de verhouding in het teken staat van niet 
zeldenn de meest onbenullige 'perkara's',5 overigens daarna ook altijd weer bijgelegd.6 

Bekendenn met wie een breuk ontstaat zijn bijvoorbeeld Geert van Oorschot en Rob 
Nieuwenhuys.. Met de eerste naar aanleiding van een diep ingrijpende gebeurtenis in zijn 
leven,, de zelfmoord van een zoon. Naar verluidt zou Beb tegen hem opgemerkt hebben dat de 
doodd van haar zoon erger was. Een minder tactvolle en compassieloze opmerking in die 
situatiee lijk t niet mogelijk. 

Dee relatie met Nieuwenhuys moet altijd al een zekere fragiliteit hebben gehad. Hij 
toontt het vaak aan Indo-europeanen toegeschreven gedrag altijd de kool en de geit te willen 
sparen.. Beb met haar altijd expliciete standpunten en voorkeuren ergert zich "aan zijn neiging 
omm met iedereen de lieve vrede te willen bewaren". In een portret van Nieuwenhuys in Vrij 
NederlandNederland ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag wordt hij door een, niet nader bij 
naamm genoemde, bekende als volgt getypeerd: 

11 Gesprek auteur mei B, en M. Bal (Loenen a/d Vecht 23-2-2003) 
22 Gesprek auteur met H.G. Surie (Assen 8-8-2002) 

Idem m 
44 Zikken 2000, pag. 65. In die lirade wordt bijvoorbeeld ook Jacob Vredenbregt, mei wie Beb tijdens haar 
Indonesié'-reiss in 1970-1971 zulke prettige contacten heeft, "de oren gewassen". 
44 Benaming in Nederlands-Indië voor meningsverschillen die koste wat kost uitgevochten moeten worden, 
**  Joop van den Berg 'In memoriam Beb Vuyk: Warme vriendschap en perkara's' Indische letteren 6 (1991), pag. 
179-181 1 
'' Zikken 2000, pag. 65 
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Hijj  wil niemand kwetsen. Als ik hem een artikel toestuur, is het eerst: Ik heb 
hethet nog niet gelezen. Weet ik al: hij vindt het niks. Dus zeg ik: Zeg het nou 
gewoongewoon als je het niet goed vindt! Zegt hij: Maar we zijn toch vrienden'* Dat 
zachte,, typisch Indisch is dat.1 

Nieuwenhuyss merkt in het portret op dat Beb Vuijk regelmatig tegen hem zei, als hij geen 
partijj  kon kiezen: "Doe niet zo lullig".2 Ook zijn weinig principiële opstelling ten tijde van de 
Indonesischee onafhankelijkheidsstrijd zou Beb hem nooit vergeven hebben.3 Grotere 
tegenpolenn lijken niet denkbaar: Beb met haar uitgesproken anti- en sympathieën en 
duidelijkee politieke opvattingen, Nieuwenhuys met zijn 'wenden en keren' en volstrekt 
apolitiekee houding. Niet zelden laat Beb weten hoe zij over zijn gedrag en opvattingen denkt. 
Tochh houdt ze nog lang de band met hem aan, vermoedelijk om haar hierboven gesignaleerde 
trouww aan het gezamenlijk beleefde verleden. Wanneer de breuk precies ontstaat, is niet 
bekend.. Een aanleiding voor een aanzienlijke verslechtering in de relatie moet in ieder geval 
zijnn geweest de verschijning van het boek Een beetje oorlog van Nieuwenhuys. In dit 
egodocumentt vertelt hij op nogal laconieke wijze over zijn kamptijd. Het viel allemaal wel 
mee,, is de teneur in zijn herinneringen.4 Beb is woedend. Naar haar oordeel doet hij met zijn 
opstellingg de zeer velen tekort voor wie de kamptijd een hel is geweest. Ze laat zich over hem 
ontvallen:: "Hij is net een fret, die man. Als hij zich in iets vastbijt, houdt hij zijn kiezen op 
elkaar.. Voor geen rede vatbaar [ . . . ] . Hij kan niets toegeven".5 

Bijzonderr ergerlijk vindt ze ook de identificatie van Nieuwenhuys met zijn Indische 
achtergrond.. Beb moet niets hebben van de nadruk die in een deel van de gerepatrieerde 
Nederlands-Indischee gemeenschap wordt gelegd op de bijzondere culturele en raciale 
identiteitt van Indo-europeanen. De, door de Nederlands-Indische schrijver en journalist Tjalie 
Robinsonn opgerichte, organisatie 'Tong Tong' met het gelijknamige tijdschrift is de 
spreekbuiss van deze groepering. In 1966 geeft Beb, in een bespreking van een verhaal van de 
Nederlands-Indischee schrijfster Paula Gomes, voor het eerst publiekelijk uiting over de 
mentaliteitt en sfeer in die kring. Bij haar introductie van deze schrijfster merkt ze op: "Paula 
Gomess is een Indische, in Djakarta geboren. Zonder in de Tong tong mentaliteit te vervallen, 
diee juichkreten voortbrengt over iedere Indo, die zich een pietsie onderscheidt lijk t het mij zin 
hebbenn [ . .. ] daar de aandacht op te vestigen". Even later verklaart Beb het Indische motief 
inn het door haar besproken verhaal van Gomes niet uit de "de romantische semi-racistische 
bloedmengingsmythee [. .. ] zo dierbaar bij de Tong-tongers".6 Wanneer Beb in 1982 door 
Joopp van den Berg wordt geïnterviewd over Nieuwenhuys, in het kader van de special over 
laatstgenoemdee van het kwartaaltijdschrift De engelbewaarder, associeert ze hem in een 
bewaardd gebleven concept van het interview met de in haar ogen verwerpelijke sfeer van 
'Tongg Tong'. Wellicht om de verschillen tussen Beb en Nieuwenhuys niet te sterk te 
accentueren,, is dit deel van het vraaggesprek vervallen in de gepubliceerde versie.7 Op de 
vraagg van Van den Berg wie de echte Rob Nieuwenhuys is, antwoordt Beb in het bedoelde 

11 Elma Drayer 'Rob Nieuwenhuys tachtig jaar' Vrij  Nederland2-7'-I988 
22 Idem 
'' Gesprek auteur met P. Sutikno (Utrecht 2-10-2000) 
44 Jaren later, in 1998. bij de herdenking van de doden die vielen tijdens de Japanse bezettingstijd in Nederlands-
Indiëë herhaalt Rob Nieuwenhuys voor het oog van de tv-camera zijn bagatelliserende woorden over de Japanse 
kamptijd.. Het leidt tot woedende reacties vanuit de Nederlands-Indische gemeenschap. 
55 Zikken 2000, pag. 64 
*Bebb Vuijk 'Paula Gomes: Indische motieven, maar geen voer voor Tong-Tongers' Vrij  Nederland 5-] 1-1966 

Intervieww Beb Vuijk door Joop van den Berg De engelbewaarder 7 (25, 1982). pag. 65-73. Het bewaard 
geblevenn concept van de interviewtekst berust in hel familiearchief. Van den Berg meldl in zijn hiervoor 
aangehaaldee necrologie van Beb Vuijk dal haar wens lot het volledig herschrijven van hel interview aanleiding is 
geweestt tot hun eerste perkara. 
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conceptt met de woorden, die Nieuwenhuys zelf een jaar daarvoor heeft gesproken: 'Toch 
voell  ik mij - ik zeg het met nadruk - hier in Nederland een Indische jongen. En met een 
Indischee jongen bedoel ik een jongen die uit een mengras is voortgekomen [ . . . ] . Daardoor 
krijgg ik iets gespletens en dat voel ik in mij".1 In Bebs visie komt in deze woorden van 
Nieuwenhuyss de invloed van het sterk naar bloed en bodem neigende denken van 'Tong 
Tong'' tot uitdrukking. Beb heeft een andere verklaring dan Nieuwenhuys voor de grote 
mentalee en culturele verschillen tussen Nederlander en Indo-europeaan. Niet de raciale 
afkomstt is bepalend voor het verschil, maar het type samenleving waarin men is opgegroeid. 
Dee Nederlands-Indische samenleving is, zo stelt Beb, poly-raciaal, koloniaal en feodaal 
geweest.. Dit heeft het denken en doen van de mensen, in casu Indo-europeanen bepaald, niet 
dee rasmenging. Beb toont zich met deze verklaring nog steeds aanhanger van haar, al direct na 
dee oorlog in een aantal artikelen geformuleerde, opvatting, dat de mens een product van zijn 
omstandighedenn is. Als ze zich uitspreekt over 'Tong Tong' hanteert ze dit sociologische 
mensbeeldd evenwel niet. Immers, de Indo-europeanen in Nederland benadrukken het raciaal 
enn cultureel eigene van hun groep mede vanwege de achtergestelde positie die ze in hun 
nieuwee vaderland hebben en de niet altijd even welwillende bejegening die ze van de 
Nederlanderss ondervinden. 

Aann het einde van het niet gepubliceerde concept-interview memoreert Beb de speech 
diee Nieuwenhuys heeft gehouden over hun veertigjarige vriendschap bij het etentje ter 
gelegenheidd van Femands tachtigste en Bebs vijfenzeventigste verjaardag in 1980. Tot Bebs 
ergerniss staat hij hierin vooral stil bij zijn jonge jaren in de kolonie en niet bij zijn gehele, met 
hett ontstaan van Indonesië verbonden, leven. In contacten met haar andere, vooral 
Indonesische,, vrienden deelt Beb wel dat hele gemeenschappelijke verleden. Nieuwenhuys 
krijgt,, zoals ze opmerkt in de laatste zin, "voor ons tragische trekken. Hij schrijft en praat veel 
overr zijn jeugd en de invloed van zijn Javaanse lijfbaboe en zijn half Javaanse moeder. Maar 
watt hij daarvan overbrengt is alleen maar de hocus-pocus-kant [... ]" . 

Nieuwenhuyss staat in de hang naar zijn jeugd in Nederlands-Indie niet alleen. In brede 
Indo-europesee kringen wordt het door Beb verfoeide heimwee naar het verleden in 
Nederlands-Indiëë gekoesterd. Over de door de VARA uitgezonden Late Lien-show met 
Wietekee van Dort, waarin het stereotype Indo-europese milieu wordt geschilderd, sneert ze: 
"Diee hele walgelijke troep. Racistisch en rechts als de pest waren ze. Ik begrijp niet dat de 
VARAA zulke mensen een programma geeft. Ik maak me daar zo kwaad over". Met haar 
opvattingenn maakt Beb zich niet populair in de Nederlands-Indische gemeenschap, die toch al 
argwanendd staat ten opzichte van Beb vanwege haar keuze voor het Indonesisch 
staatsburgerschap.. Beb zelf beseft ook haar geringe populariteit in Indo-europese kringen. In 
eenn interview uit 1985 merkt ze op dat het Indische publiek haar verfoeit en geeft ook aan 
waarom: : 

Ikk ben een landverrader. Ik ben immers Indonesiër geworden. En zij zijn, wat 
dee Duitsers noemen 'die Heimatsvertriebenen'. Zo voelen de Indo's zich. En 
wijj  voelen ons helemaal geen Heimatsvertriebenen. En ik heb de reputatie dat 
ikk een blankenhater ben. Dat ben ik helemaal niet. Ik voel me hier best in 
Nederland.. Ik ben hier geboren en opgevoed. Ik ben van Indonesische 
bloedmenging,, maar dat zit niet in je bloedmenging. Mijn cultuur is de 

11 Concept (ongedateerd) van Interview Beb Vuijk door Joop van den Berg De engelbewaarder 7 (25, 1982), pag. 
65-73,, familiearchief 
:: Concept (ongedateerd) van Interview Beb Vuijk door Joop van den Berg 'Beb Vuyk over Rob Nieuwenhuys en 
Oriëntatie'' De engelbewaarder 7 (25, 1982), pag. 65-73, familiearchief 
55 Interview Beb Vuijk door Ineke Jungschlegel De volkskrant 25-4-1981 
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Nederlandsee cultuur, de westerse cultuur waarin ik ben opgevoed. Maar 
tegelijkk ken ik Indonesië, dat ken ik door mijn leven.1 

Eindd jaren zeventig, begin jaren tachtig moet de relatie tussen Beb en Rob Nieuwenhuys sterk 
zijnn bekoeld. Daarna volgt een definitieve breuk. In 1988, wanneer het eerder genoemde 
portrett van de tachtigjarige Nieuwenhuys in Vrij  Nederland verschijnt, wordt vermeld dat ze 
sindss enige jaren gebrouilleerd zijn. Die situatie bestaat nog steeds in dat jaar. Nieuwenhuys 
will  wel vrede sluiten, Beb niet.2 Beb wil echter ook geen onaangename dingen over hem 
zeggen.. Ze prijst hem zelfs uitbundig voor zijn standaardwerk Oost-Indische spiegel over de 
Indisch-Nederlandsee literatuur, wel met de kritische toevoeging dat hij daarin vrouwen heeft 
opgenomenn die vanuit literair oogpunt niets voorstellen, "alleen omdat het Indische meisjes 
zijn".33 Toch worden ze enige tijd later op een begrafenis van een wederzijdse vriend, door 
toedoenn van Bernard van Tijn, met elkaar verzoend, maar van Bebs kant gebeurt dat niet van 
harte.. Eigenlijk komt het nooit meer goed tussen de twee. Beb krijgt daarna nog een keer 
bijnaa een appelflauwte van kwaadheid als Rob Nieuwenhuys zich tegen de achtergrond van 
eenn aantal Javaanse wajangpoppen laat fotograferen om daarmee te getuigen van zijn 
Indonesischee roots, reden voor Beb om hem (weer) een tijdje niet te willen zien. 

Mett haar Indonesische bekenden en vrienden blijven de contacten onverflauwd 
bestaan.. Wanneer deze Nederland visiteren, komen ze Beb en Fernand opzoeken. In de jaren 
zeventigg ontvangt ze onder meer Mochtar Lubis en Saubario. Ook verschillende kinderen van 
haarr overleden vriend, Abdoel Karim Pringodigdo, zijn te gast bij Beb. Op de foto's van de 
ontmoetingenn is altijd een blije Beb te zien.5 De indruk bestaat dat Bebs contacten met 
Indonesischee vrienden niet aan erosie onderhevig zijn geweest. Het heeft er alle schijn van dat 
zee met hen veel minder conflicten heeft gehad dan met haar Nederlandse vriendenkring. Toch 
moett ze zich bij haar Indonesische bekenden, ook toen ze nog in Indonesië woonde, vaak 
evenn conflictueus hebben opgesteld. Onduidelijk blijf t waarom dat niet tot dezelfde ruzies als 
mett haar Nederlandse vrienden heeft geleid. Is Beb bij deze Indonesiërs veel meer een 
'autoriteit',, bovendien voorzien met het aureool van westerlinge? Bestaat bij Indonesiërs 
eerderr de neiging iemands nukken en grillen, zeker die van een autoriteit, te accepteren? Naar 
hett oordeel van haar schoondochter past Bebs persoonlijkheid eigenlijk niet in de 
Indonesischee cultuur en omgangsvormen, ze is 'kasar' (grof). Maar tegelijk is ze ook heel 
hartelijk.. Bebs persoonlijkheid heeft volgens haar schoondochter een grove én hartelijke 
kant.66 Heeft Beb dat gespletene in zichzelf onderkend? Het heeft er wel de schijn van. Op een 
leegg blad uit een bewaard gebleven agenda, dezelfde als die waarin haar borstkanker wordt 
vermeld,, staat een uitgebreide omschrijving van schizofrenie.7 Heeft Beb bij het lezen van een 
krantt of het luisteren naar de radio iets vernomen over deze persoonlijkheidsstoornis en dit als 
persoonlijkee overweging voor zichzelf opgeschreven? 

11 Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman De nieuwe gazet 7-2-1985 
22 Ook voor die tijd probeert Nieuwenhuys de verstandhouding goed te houden, In het familiearchief berust een 
niett gedateerd briefje van hem aan Beb, naar aanleiding van zijn opmerking over de deelname van Beb aan de 
redactiee van Oriëntatie. In het verleden, zo blijkt uit het briefje, heeft hij over deze kwestie wat verzwegen 
tegenoverr Beb. Dat komt uit in het eerder vermelde nummer van De engelbewaarder. Beb wordt kwaad, waarop 
Nieuwenhuyss schrijft: "Ik wilde je ontzien, ik wilde je noch irriteren noch onaangenaam zijn [ . . . ] . Ik heb niets 
verteldd juist omdat ik je als een van mijn beste vrienden niet onaangenaam wilde zijn". 
'' Elma Drayer 'Rob Nieuwenhuys tachtig jaar*  Vrij  Nederland 2-7-1988 
44 Telefonisch gesprek auteur met W. Lekkerkerker (Loenen a'd Vecht 6-4-2002) 
**  Fotoalbum Beb Vuijk 1970-1985, familiearchief 
**  Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 27-3-2002) 
11 Agenda Beb Vuijk 1968. ON (doos 2465) 
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Dee aandacht voor haar als kookprinscs blijf t door de jaren onveranderd. Op 21 januari 1979 
opentt ze het Indonesische restaurant Nusantara. Deze eetgelegenheid blijf t ze daarna met 
enigee regelmaat bezoeken, ook met door haar uitgenodigde gasten. Op 18 oktober van dat jaar 
krijgtt ze van haar uitgever in restaurant Hilda aan de Wagenweg in Haarlem een verguld 
GrootGroot Indonesisch kookboek aangeboden ter gelegenheid van het honderdduizendste 
verkochtee exemplaar. Gelijktijdig houdt ze het Indonesisch menu kookboek ten doop. Speciale 
gastt is de cultureel attaché Hardjasumantri van de ambassade. Tijdens de bijeenkomst worden 
Bebb en Fernand uitgenodigd voor een speciale Indonesische avond ruim twee en een halve 
weekk later op 5 november, waarop Beb eregast zal zijn en de avond zal presideren." In die tijd 
iss ze ook weer aanwezig in het restaurant aan de Van Baerlestraat te Amsterdam, waar in 
19733 haar kookbijbel is gepresenteerd. 

Tochh wordt het leven er voor Beb niet plezieriger op. Naast haar slechte ogen heeft ze 
pijnlijk ee artritis in nek en rug. Ook haar handen worden door deze ziekte aangetast, zoals 
blijktt uit haar beverige handschrift in de laatste levensjaren. Door beide kwalen komt ze 
nauwelijkss meer aan schrijven toe, hoewel ze nog wel het plan heeft een aantal verhalen over 
haarr kampjaren te publiceren.3 Ook foto's tonen een ouder wordende Beb, vaak met een stok. 
Vanwegee haar slechter wordende gezondheid krijgt ze eind jaren zeventig hulp van de 
thuiszorg.. Maar het botert niet russen Beb en de verschillende hulpverleners die over de vloer 
komen.. Over en weer vinden de partijen dat er teveel wordt bedisseld door de ander. Het is 
voorr Beb aanleiding in de supermarkt een advertentie voor een particuliere hulp op te hangen, 
diee leidt tot een reactie van Wilma Lekkerkerker uit Loenen. Zij wordt de hulp die Beb met 
raadd en daad de rest van haar leven bijstaat. In het begin bestaan er enige strubbelingen tussen 
beidee vrouwen, maar nadat Wilma kenbaar heeft gemaakt dat er een grens is aan Bebs 
eigenzinnigheidd en autoriteit, groeit er een vertrouwensband tussen beide vrouwen. 
Aanvankelijkk verricht Wilma voornamelijk huishoudelijk werk. Na enige jaren doet ze, 
behalvee Bebs persoonlijke verzorging, ook en vooral financieel-administratieve 
werkzaamheden,, zoals het regelen van bankzaken en het plegen van telefoontjes. Voor het 
ruwee huishoudelijke werk komt dan weer een andere hulp. Wilma wordt Bebs steun en 
toeverlaat,, haar vertrouwelinge. Naar het oordeel van Bebs schoondochter wordt ze 
onmisbaar;; zonder Wilma zou Beb "nergens zijn geweest".5 Ook in emotioneel opzicht 
ontstaatt er een hechte band. 

DeDe laatste maal Indonesië 

Inn 1981 besluiten de De Willigens nogmaals naar Indonesië te gaan. Niet uit nostalgie maar 
om,, zoals Beb in haar verslag van het bezoek in het in 1983 verschenen boek Reis naar het 
vaderlandvaderland 'm de verte meedeelt, "onze oude wat pijnlijke botten aan de zon te verwarmen".6 

Dezee opmerking komt wat merkwaardig over omdat ze, zoals in het begin van dit hoofdstuk is 
gememoreerd,, in 1974 afziet van een bezoek aan Indonesië vanwege de te grote belasting van 
hett klimaat. Beb noemt in Reis naar hei vaderland in de verte, waarvan eerder een acht 
afleveringenn tellende voorpublicatie in Trouw is verschenen,7 nog een andere reden om 

11 Fotoalbum Beb Vuijk 1970-1985, familiearchief. Niet bekend is in welke plaats het restaurant zich bevindt. 
""  Udo J. Buys 'Beb Vuyk eregaste op Indische avond' Haarlems dagblad 19-10-1979 

Intervieww Beb Vuijk door Hans SlemsdorfTZ)? Gelderlander 22-8-1981 
44 Het hierna volgende is in belangrijke mate gebaseerd op hel Telefonische gesprek auteur met Wilma 
Lekkerkerkerr (Loenen a/d Vecht 6-4 en 22-4-2002) 
""  Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Wrjlligen-Riekerk (Nuenen 5-3-2002) 
"Bebb Vuijk 1986. pag. 5 
'' Beb Vuijk 'Terug naar het vaderland in de vene' Trouv, 26-8, 28-8. 2-9. 4-9. 10-9. 11-9, 16-9 en 18-9-1982. De 
achtt afleveringen komen overeen met de eerste acht hoofdstukken in hel boek. Aan het boek zijn nog een 
negendee en tiende hoofdstuk toegevoegd, die niet zijn (voorgepubliceerd. De titel Terug naar het vaderland in 
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Indonesiëë te bezoeken: het voor de laatste maal opzoeken van oude vrienden met wie zo veel 
lieff  en leed is gedeeld. Die behoefte moet echter vooral bij Fernand hebben geleefd, want in 
eenn later interview meldt ze dat de reis niet op haar initiatief heeft plaatsgevonden. Zij heeft 
tijdenss het bezoek van eind 1970 begin 1971 al afscheid genomen van het haar zo dierbare 
Indonesië.. Het is Fernand, zo merkt ze in hel interview op, die nog eenmaal naar zijn land en 
geboortegrondd wil.' Bebs opmerking over de oude botten van haar en Fernand is niet ver 
bezijdenn de waarheid. Het fotoalbum dat ze heeft samengesteld over deze Indonesiëreis toont 
hoee Beb op Schiphol in een wagentje wordt voortgeduwd. Uit haar reisverslag blijkt verder 
datt ze inmiddels een operatie voor staar heeft ondergaan en dat Fernand na de reis dezelfde 
ingreepp te wachten staat.2 

Voordatt Beb naar Indonesië vertrekt doet ze nog van zich spreken door ingezonden 
reactiee van 29 oktober 1981 in De volkskrant op een artikel van Pramoedya Ananta Toer in 
dezelfdee krant van 9 oktober. De laatste is in 1979 na veertien jaar gevangenschap, waarvan 
dee laatste tien jaar op Boeroe, door het Suharto-bewind vrijgelaten. In die veertien jaar heeft 
hijj  zijn gezin nooit gezien. Bij zijn gevangenneming op 13 oktober 1965 is de kolossale 
bibliotheekk van Toer, onder meer bedoeld voor het samenstellen van een encyclopedie, 
verbrand.33 Zijn, tijdens het verblijf op Boeroe geschreven, boeken Aarde der mensen en Kind 
vanvan alle volken worden in 1981 onder Suharto verboden. In zijn artikel in De volkskrant doet 
Toerr zijn beklag over wat hem is aangedaan. Tevens gaat hij gedetailleerd in op zijn arrestatie 
enn gevangenneming onder Sukarno in 1960. 

Bebb opent haar reactie met de opmerking dat ze altijd veel bewondering heeft gehad 
voorr de korte verhalen van Toer, maar dan wel van voor de tijd dat hij lid is van de 
communistischee kunstenaarsorganisatie LEKRA. Daarna volgt er een reeks van verwijten en 
beschuldigingenn aan zijn adres, te beginnen met diens zwijgen over de vele duizenden 
opposantenn die door Sukarno zijn vastgezet. Vervolgens attaqueert ze hem op zijn uitspraak 
geenn voorstander te zijn van staatsbemoeienis in het maatschappelijk en culturele leven. Dat is 
volgenss haar een opvatting die moeilijk denkbaar is bij een lid van een organisatie die 
proclameertt dat kunst een politieke opdracht heeft te vervullen. In Bebs ogen heeft deze onder 
Sukarnoo geleidelijk zeer machtig geworden kunstenaarsbond eind jaren vijfti g een zeer 
kwalijkee rol gespeeld door zijn intolerantie ten opzichte van de eigen leden, maar vooral 
'bourgeoiss schrijvers'. Ze herinnert zich dat op de door Takdir Alishabana in zijn buitenhuis 
gehoudenn literaire dagen sommige schrijvers van de LEKRA na 1955 niet meer durven te 
verschijnenn uit angst voor repercussies van hun bond.4 Toer, zo luidt Bebs beschuldiging, 
neemtt als lid en voorzitter van de sectie literatuur van de LEKRA deel aan de verkettering van 
dee burgerlijke schrijvers. Het meest kwalijk noemt Beb Toers houding tijdens en na de 
publicatiee eind '63 van het zogenaamde Culturele manifest MANIKEBU, waarin door aan 
universiteitenn verbonden letterkundigen en schrijvers gepleit wordt voor een open en 
humanistischee beoefening van literatuur. Met steun van Sukarno opent de LEKRA een 
heksenjachtt op de ondertekenaars van het manifest. Ze worden ontslagen uit hun functies en 
geïntimideerdd door een knokploeg. De musicoloog Bernard IJzerdraat wordt bewusteloos 
geslagenn en in een open riool gegooid, de schrijver Trisno Sumardjo zelfs vermoord. Beb 
beschuldigtt Toer niet van feitelijke deelname aan deze terreur, maar beschouwt hem als 
voorzitterr wel medeverantwoordelijk, Toers verweer in een interview ten tijde van zijn 

dede verte heeft Beb waarschijnlijk ontleend aan de biografische roman Vaderland in de verte van Annie Romein-
Verschoor.. Dit boek gaat over de gevangenschap en de ballingschap van de rechtsgeleerde Hugo de Groot. 
11 Radio-nterview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985 en Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman De 
nieuwenieuwe gazel 7-2-1985 
22 Beb Vuijk 19867pag. 45 
'' Phil Kalpana en Eliis Elburg 'Gesprekken met Pramoedya Ananta Toer' Bzzllet'mn 10 (88, 1981), pag. 34-39) 
""  Zie ook hoofdstuk 'Een druk niet-literair bestaan1 
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gevangenschapp op Boeroe, dat hij niet op de hoogte was van deze activiteiten of onmachtig 
wass deze te stoppen, neemt Beb niet serieus. Hij had zich in ieder geval moeten distantiëren, 
zelfss wanneer dit verkettering en een sociaal isolement tot gevolg zou hebben gehad. In haar 
eigenn polemische stijl: 

Toenn en nu, in vrijwel alle hier te lande gepubliceerde interviews beroep je je 
opp je onmacht. Pram, de onmachtige blijf t altijd één middel: zich openlijk 
distantiëren.. Ik ken tientallen schrijvers en intellectuelen, respectabele 
Nederlanders,, die lid van de Communistische Partij geworden er achter 
kwamenn hoe het communisme in de praktijk functioneerde en uittraden of om 
hunn afwijkende meningen door de partij werden geroyeerd. Gevolg: een sociaal 
vacuümm en lastercampagnes in de partij kranten. Alram ji j trad niet af. 

Bebb eindigt haar artikel met de opmerking dat ze al tien jaar op de hoogte is van Toers 
houding,, voornamelijk door haar bezoek aan Indonesië in 1970-1971. Ze heeft er altijd over 
gezwegenn omdat hij zich niet in het openbaar kon verdedigen. Nu hij zelfde publiciteit heeft 
gezocht,, wil ze met een ingezonden brief haar verwondering erover uitspreken dat "iemand 
diee de democratische waarden bestreed en verkrachtte, nu een beroep op diezelfde waarden 
durftt te doen".2 

Eenn paar manden later wordt in een anoniem artikel in Vrij  Nederland nog eens 
ingegaann op de discussie rondom Toer, waarin zich inmiddels ook de journalist Kousbroek 
heeftt gemengd.3 De schrijver, die zich hierbij baseert op het in 1978 verschenen boek The 
IndonesianIndonesian tragedy van B. May, stelt dat Kousbroek en Beb de strijd tussen LEKRA en 
humanistischee schrijvers te simpel voorstellen. Naar zijn oordeel gaan de laatsten voorbij aan 
dee ingewikkelde Indonesische politieke constellatie, waarin achter de schermen steeds 
ondoorzichtigee en wisselende coalities en machtsconfiguraties ontstaan. In het ondoorzichtige 
spell  om de politieke macht is niet alleen de LEKRA een werktuig geweest, maar de 
MANIKEB UU evenzeer. Met de laatste organisatie bedrijft het leger een politiek spel. Met al 
haarr zichzelf toegedachte deskundigheid heeft Beb, in afwijking van andere Indonesië-
watchers,, in haar artikelen nooit gewezen op het zeer ondoorzichtige en complexe politieke 
systeemm van het land, waarin, behalve ideologische tegenstellingen, zakelijke en persoonlijke 
belangenverstrengelingg minstens een even belangrijke rol spelen. De auteur van het artikel in 
VrijVrij  Nederland geeft en passant ook nog wat aanvullingen en correcties op de door Beb 
verstrektee informatie. De door haar, om zijn apolitieke en sociaal bewogen opstelling, zo hoog 
geprezenn MANIKEBU-schrijver Sastrowardojo heeft nu een zeer hoge positie op de politiek 
gecontroleerdee staatsuitgeverij. Hij maakt bovendien zijn voormalige vriend en dichter 
Rendra,, die onder Sukarno én Suharto heeft vastgezeten, openlijk belachelijk. Bebs suggestie 
datt Toer medeverantwoordelijk is voor de dood van de schrijver Sumardjo komt in een ander 
daglichtt te staan wanneer de onbekende auteur opmerkt dat deze overleden is in 1969, vier 
jaarr na de gevangenneming van Toer. Volgens een voormalige LEKRA-schrijver is hij ook 
niett vermoord, maar overleden aan een hartaanval. 

Toer,, die over zijn detentiejaren op Boeroe eind jaren tachtig een boek publiceert, in 
hett Nederlands in 1990 verschenen onder de titel Lied van een stomme: Gevangene op Burn, 

11 Beb Vuijk 'Organisatie rond Toer niet vrij van schuld' De volkskrant 29-10-1981 
22 Idem 
33 Vrij  Nederland 30-1-1982. In NRC handelsblad van 26-10-1981 trekt Kousbroek de discussie in een breder 
vlak.. Hij verwijl bijvoorbeeld de schrijver Harry Mulisch en de al eerder genoemde Wertheim om het hardst te 
protesterenn tegen de verbranding van Toers boeken, maar te zwijgen over de vervolging van schrijvers in China 
(Wenheim)) en Cuba (Mulisch). 
44 Zijn beschrijving van de omstandigheden in de kampen op Boeroe wijkt, zacht uitgedrukt, nogal af van de 
voorstellingg die Beb ervan geeft in haar eerder behandelde verslag van haar bezoek in 1970-1971. Veelmeer 
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heeftt niet gereageerd op Bebs ingezonden brief. Wel gaat hij in het boek en in een gesprek 
mett de later nog ten tonele te voeren Kees Snoek in op de LEKRA en zijn rol hierbinnen. 
Zekerr voor een buitenstaander van de Indonesische wijze van uiten en argumenteren komen 
zijnn opmerkingen nogal verhullend en relativerend, om niet te zeggen bagatelliserend, over. 

Hett ligt buiten het bestek van de biografie nader in te gaan op deze materie, waarover 
bovendienn onvoldoende kennis en onderzoek bestaat. Wellicht is Teeuw in zijn boek 
PramoedyaPramoedya Ananta Toer: De verbeelding van Indonesië het meest treffend in de 
karakteriseringg van Toers politieke opstelling en verleden: 

Datt hij door het verbale geweld, waarvan hij zich met zijn scherpe én 
gezaghebbendee pen bediende, in die periode [begin jaren zestig] zeer 
invloedrijkk geweest is, staat vast. Dat hij ook gebruikt en misbruikt is of zich 
heeftt laten gebruiken, staat voor mij ook buiten kijf, zoals ik er ook van 
overtuigdd ben dat wat hem vroeger en later door Nederlanders en mede-
Indonesiërss is aangedaan in afschuwelijkheid vele malen overtreft wat anderen 
doorr zijn toedoen hebben moeten ondergaan." 

Voorafgaandd aan het vertrek naar Indonesië wacht Beb en Fernand een bijzondere verassing-
Tijdenss een feestje in de woning van Annet Blauenraat worden ze uitgeluid door hun 
Loenensee vrienden. Deze hebben een soort liber amoricum samengesteld, getiteld 'Verzameld 
werkk voor Beb en Boet', waarin ieder lid van de hofhouding iets schrijft, dicht, plakt of 
tekent.33 Het huis van de De Wiligens wordt gedurende hun verblijf verhuurd aan een 
advocaat,, op één voorwaarde. Hij moet Wilma Lekkerkerker in dienst nemen, respectievelijk 
doorbetalen,, opdat Wilma "geen gelegenheid zou krijgen een andere baan te zoeken". 

Overr Bebs tweede Indonesiëreis is, behoudens haar eigen reisverslag en het bewaard 
geblevenn fotoalbum, relatief weinig bekend. Precieze gegevens over vertrek uit en aankomst 
inn Nederland en in Indonesië ontbreken, alsmede data over haar verblijf op verschillende 
plaatsenn in Indonesië. Wel kan uit haar verslag worden opgemaakt dat het vertrek half 
novemberr 1981 plaatsvindt.5 Daarnaast is er nog lange brief van haar aan Joop van den Berg 
uitt Jakarta.6 Daaruit blijkt dat zich bij aankomst in de Indonesische hoofdstad een zelfde soort 
patroonn aan sociale contacten ontwikkelt als tijdens haar eerste bezoek. Ze wordt zeer 
hartelijkk ontvangen door haar Indonesische vrienden, voorop Mochtar Lubis die de tweede 
dagg al een etentje ter gelegenheid van haar komst organiseert. Ook heeft ze contacten met het 

komtt zijn schets overeen met die van Emst Utrecht. Vanwege onvoldoende voedsel is sprake van structurele 
ondervoeding,, met als gevolg een bij vrijwel alle gevangenen optredende zwakke lichamelijke conditie en 
gezondheidstoestand.. Dit resulteert in nogal wat slachtoffers aan bekende tropische ziekten als malaria, 
hongeroedeemm etc. Lijk t van structurele mishandeling geen sprake, wel wordt incidenteel door bewakers geweld 
gebruikt.. Ernstiger is de voortdurende uitbuiting van gevangenen door bewakers en kamppersoneel. Beb Vuijk, 
diee in haar verslag zo graag een parallel trekt met haar eigen kampervaring én met haar kennis van de 
Indonesischee verhoudingen, oppert nergens de mogelijkheid dat een dergelijke misstand zich in de kampen zou 
kunnenn voordoen. 
11 Zie achtereenvolgens Toer 1990, pag. 120-121 en Den Boef en Snoek 1992, pag. 48. In het gesprek met Snoek 
gaatt Toer ook in meer algemene zin in op zijn politieke opvattingen respectievelijk zijn houding ten opzichte van 
hett communisme en de invloed hiervan op zijn literaire werk. Zijn opmerkingen hieromtrent zijn moeilijk 
eenduidigg te interpreteren (zie Den Boef en Snoek 1992, pag. 46-48). Uit zijn boek Lied van een stomme: 
GevangeneGevangene op Bum blijkt tevens dat hij weinig op heeft met Beb Vuijks politieke vrienden Sjahrir en Mochtar 
Lubis. . 
:: Teeuw 1993, pag. 41 
33 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Will i gen-Riekerk (Nuenen 8-5-2002) en Fotoalbum Beb Vuijk 
Indonesiëreiss 1981-1982. familiearchief. Het liber amoricum bevindt zich eveneens in het familiearchief. 
JJ Telefonisch gesprek auteur met W. Lekkerkerker (Loenen a'd Vecht 22-4-2002) 
55 Beb Vuijk 1986. pag. 25 
bb Brief Beb Vuijk aan J. van den Berg (Jakarta 11-12-1981), ON (doos 2466) 
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ambassadepersoneel.. De ambassadeur zelf loopt ze mis vanwege diens verblijf in het 
buitenland.. Wel hoort ze van Lubis dat de vertegenwoordiger van de Nederlandse regering 
bijzonderr ingenomen is met haar ingezonden stuk over Toer, "omdat er eindelijk in Holland 
tegenwindd tegen de Wertheim es roddel werd gegeven".1 Van een bevriende 
ontwikkelingsdeskundigee hoort Beb dat ze volgens de culturele attaché van de ambassade 
doorr haar artikel een omstreden figuur in Indonesië" is geworden. Beb zoekt de oorzaak bij 
iemandd die ze tien jaar daarvoor bij haar bezoek de mantel heeft uitgeveegd: Resink. 
Ondankss "de manipulaties, intimidaties en intriges die Resink hanteert" neemt ze de volgende 
dagg diens "Judaskus [ . . . ] beminnelijk in ontvangst".3 De rest van Bebs brief is ruim twee 
pagina'ss gevuld met de letterlijke weergave van het gesprek dat zich tussen haar en Resink, 
naarr het schijnt een goede bekende van Toer, op uiterst 'vriendelijke wijze' ontspint. De 
kwestiee Toer is voor Resink aanleiding Beb het een en ander voor de voeten te gooien. Hij 
beweertt dat ze in de ogen van Indonesische intellectuelen door het vertrek in 1958 een 
verraadsterr is geworden, een opvatting die bij hen verder is gestaafd door het in de De 
telegraaftelegraaf verschenen (onjuiste) bericht over haar nationalisatie tot Nederlandse. Als we Beb 
moetenn geloven, reageert hij op haar vragen tot nadere onderbouwing en tegenwerpingen 
besmuikt,, ontwijkend en ongeloofwaardig. De toon in de briefen de zo uitgebreide weergave 
vann het gesprek doen evenwel ook de vraag rijzen of niet een vlekje op Bebs blazoen in 
Indonesiëë bestaat of is gekomen. In ieder geval blijkt dat kritiek op 'Bebs Indonesische 
zelfbeeld**  bij haar hevige emoties oproept. 

Bebss reisreportage begint met een soortgelijke passage als in het reisverslag van haar 
bezoekk in 1970-1971: de Nederlandse journalistiek blijf t in gebreke blijf t bij het weergeven 
vann een juist beeld van het huidige Suharto-regime. De lezer hoeft eigenlijk niet te gissen over 
wiee dat wel kan.4 Haar deskundigheid adstrueert ze met het memoreren van haar verleden in 
dee koloniale tijd en onder Sukarno, alsmede door het vermelden van haar bezoek aan 
Indonesiëë tien jaar daarvoor als Suharto vier jaar aan het bewind is. Op basis van deze, niet 
miss te verstane, ervaring, stelt ze een vergelijking in het vooruitzicht van de huidige situatie 
mett die in eerdere perioden. 

Dee vergelijkende analyse begint met Jakarta. De stad is sinds haar bezoek in 1970-
19711 nog moderner, de skyline van de gebouwen nog hoger geworden. De betja's in de 
binnenstadd zijn allemaal gemotoriseerd, onder gelijktijdige verbanning van de oude fietstaxi's 
naarr de buitenwijken. Menteng, de wijk waarin de De Willïgens na de oorlog altijd hebben 
gewoond,, heeft zijn open, groene en gezellige karakter verloren en is een halve vesting 
geworden.. Vanwege de onveiligheid zijn de hekjes en struiken die vroeger de afscheiding 
tussenn de tuinen vormen, vervangen door hoge omheiningen van bamboe, die Beb weer eens 
doenn denken aan haar kamptijd. De hekken bieden vanwege hun constructie en stevigheid 
louterr symbolische veiligheid, maar in Indonesië, zo merkt Beb op, "is men geneigd genoegen 
tee nemen met het symbool alleen, zonder fundamenten in de werkelijkheid"/ Beb kan zich 
maarr moeilijk verplaatsen in het gevoel van onveiligheid, dat de bewoner van de metropool 
Jakartaa ervaart. Die verschilt volgens haar bovendien niet zoveel van die in Nederland, 
waarbijj  ze als voorbeeld de tasjesdieven en zakkenrollers op Hoog Catharijne noemt. Ze 
constateertt dat alleen de huizen in de buitenwijken van Jakarta, waarnaar vele rijken vanuit 

'' Brief Beb Vuijk aan J, van den Berg (Jakarta lt-12-1981), ON (doos 2466) 
:: Zie hoofdstuk 'Indonesië revisited' 

 Brief Beb Vuijk aan J. van den Berg (Jakarta 11-12-1981), ON (doos 2466) 
'' Een paar jaar eerder laat ze ook een keer blijken zichzelf als dé deskundige len aanzien van Indonesië te 
beschouwen.. Wanneer ze aan de hoofdredacteur Max den Rooy van het literaire tijdschrift Hollands diep haar 
recensiee van Heyboers boek Klamboes, klewangs. klapperbomen toezendt, merkt ze op dat de bespreking langer 
iss uitgevallen dan de bedoeling was vanwege "de geringe kennis van zelfs ontwikkelde Nederlanders over 
Nederlands-Indie""  (Brief Beb Vuijk aan M. den Rooy (Loenen a'd Vecht 28-2-1977)). 
-- Beb Vuijk 1986, pag. 12 
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Mentengg zijn verhuisd, werkelijk beveiligd zijn. Daar heeft de elite onder Suharto zich 
verschanstt achter hoge stenen muren met aan de bovenkant prikkeldraad of glasscherven, en 
niett zelden ook bewakers aan de poort. Ook andere aspecten van het grotestadsleven laat Beb 
dee revue passeren. Vergeleken met tien jaar geleden functioneren de water- en 
elektriciteitsvoorzieningg alsmede het telefoonnet voortreffelijk. Alleen de vuilnisophaal 
gebeurtt nog allerbelabberdst, maar als straatbewoners de ophalers wat toestoppen wordt het 
probleemm opgelost. De censuur, onder Sukarno misschien wel de grootste doom in Bebs oog, 
wordtt afgedaan met vier zinnen; volstaan wordt met de vermelding dat onder intellectuelen 
grotee verbittering bestaat over de in kranten uitgewiste passages. Tenslotte signaleert Beb in 
Jakartaa de grote, nog steeds toenemende Japanse invloed op het economisch en 
maatschappelijkk leven. 

Halff  december vertrekken de De Willigens naar Boeroe. Beb heeft eigenlijk weinig 
animoo om te gaan vanwege de informatie die ze over het eiland heeft ontvangen van Johannes 
Limbaa ('Nanni'), de zoon van Heintje. Hij schrijft elk jaar met Kerstmis een ontroerende brief 
waarinn het wel en wee van de uitgebreide familieclan wordt beschreven en zijn genegenheid 
tott uitdrukking komt voor Beb en Fernand, Hans en kleinkinderen. De laatste brief van Nanni 
iss evenwel veel uitgebreider dan doorgaans, omdat hij daarin vertelt over de grote 
veranderingenn die hebben plaatsgevonden op het eiland. Zo zijn de politieke gevangenen 
vrijgelatenn en is hun plaats ingenomen door vrijwillig e transmigranten. Namlea is 
volgebouwdd en het eiland ondergaat een snelle modernisering door onder meer de aanleg van 
autowegen.. De woning van Nanni, het vroegere gastenverblijf van 'het laatste huis van de 
wereld',, is ook van een moderner uiterlijk voorzien. Wanneer Beb deze laatste brief leest, wil 
zee aanvankelijk niet terug naar de plaats waaraan ze zulke dierbare herinneringen heeft, maar 
Fernandd wil graag en Beb moet 'noodgedwongen' zijn gezelschap houden. 

Vanaff  de aanvang van de reis naar de Molukken is Bebs reisverslag voortdurend een 
mengelingg van heden en verleden. Veel wat de lezer al weet over Bebs vroegere leven komt 
terug:: de bootreis naar Boeroe met de KPM, het familieleven op de Molukken met de sterke 
onderlingee sociale en economische verplichtingen van de leden ten opzichte van elkaar, haar 
verblijff  in het militaire hospitaal op Ambon tijdens de geboorte en ziekte van Hans en 
benauwendee sociale leven van de koloniale gemeenschap aldaar etc. Ze staat echter ook 
uitvoerigg stil bij de vliegreis vol ongemak en rompslomp vanuit Jakarta via Bali naar Ambon. 
Tott grote verrassing van Beb en Fernand worden ze op het vliegveld afgehaald door Nanni, 
bijj  wie ze op Boeroe ook zullen logeren. 

Bebb en Fernand kunnen niet direct doorreizen naar laatstgenoemd eiland omdat ze 
vergetenn zijn een kaartje te kopen voor de aansluitende vliegverbinding. Tijdens hun 
oponthoudd van een week in Ambon ziet ze de haar somber stemmende veranderingen die de 
modernee tijd hier teweeg heeft gebracht. Haar eerste ergernis geldt de overal aanwezige herrie 
enn het nooit ophoudende verkeerslawaai. Wat Beb in het bijzonder stoort, is de uit elke winkel 
luidd schallende popmuziek. De tijd dat in de binnenstad af en toe een bamboefluit of gamelan 
konn worden gehoord, is voorbij, zo verzucht Beb. Ze constateert dat de specifieke Ambonese 
cultuurr aan het verdwijnen is omdat de levenswijze op Java de maatstaf is geworden. Dat 
blijktt onder meer uit het door vrijwel elke Molukker gedragen Javaanse batikhemd en het 
gemeengoedd worden van een Javaans type bankstel in Molukse huishoudens. Batikhemden en 
bankstellenn symboliseren de groeiende eenheid van Indonesië, aldus Beb. Zoals overal op de 
wereldd rebelleren jongeren tegen de ouderwetse opvattingen van hun ouders en klagen 

Heii  lijk t erop dat Beb, al of niet te goeder trouw, de werkelijkheid ietsje verdraait. Nanni's brief zou moeten 
daterenn van november of december 1980. Er is evenwel in het familiearchief een brief van Nanni van 22-10-
1979,, waarin deze informatie (ook) wordt verstrekt. Nanni spreekt Beb en Fernand in de brief nog steeds aan met 
hunn oude namen 'sinjo' en 'nonni'. Ook uit de wijze waarop hij over Bebs zoon Hans en zijn kinderen praat 
getuigtt van de grote sociale afstand tussen hem en de De Willigens. 
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ouderenn over de gemakzucht van hun kinderen. Eén van de afwijkende voorkeuren van de 
jongerenn heeft Bebs nadrukkelijke goedkeuring, het onderling huwen van christelijke en 
islamitischee jongens en meisjes. 

Bijj  haar beschrijving van Ambon maakt Beb ook nog gewag van een noviteit in haar 
literairee opvattingen. Ze noemt de op het eiland spelende roman Tienduizend eilanden van de 
schrijfsterr Maria Dermoüt "één van de mooiste boeken ooit in het Nederlands geschreven", 
eenn in Bebs mond nogal bijzondere opmerking.' De kwalificatie over het boek van haar 
collegaa komt niet alleen nergens anders voor in haar recensies of lezingen, maar is ook 
ongekendd complimenteus tegen de achtergrond van Bebs gebruikelijke kritische beoordeling 
vann andere schrijvers. 

Dee hernieuwde kennismaking met Namlea is evenmin geslaagd. Vergeleken met het 
vorigee bezoek in 1970-1971 is het stadje weer groter geworden, maar ten koste van het groen 
enn de bomen: 

Dee huizen vermeerderden zich, alleen maar nette keurige huizen, maar het 
groenn verdween, hel hoge groen, het dominerende groen. De tjemarabomen 
waarr ik overvliegend naar zocht, de antjaks en de roodbladige ketapangs langs 
hett strand. De zware manggakruinen, broodbomen, veertig, vijfti g jaar oud. In 
Indonesiëë kapt men bomen alsof het grassprieten zijn [ . . . ] . Het gevoel dat 
onss nu overheerst is hetzelfde als toen we Menteng niet herkenden, 
vervreemdingg en verwondering. 

Namleaa is zo opgestoten in de vaart der volkeren dat er zelfs een coffeeshop te vinden is. De 
welvaartt is te danken aan de tot recordhoogte gestegen prijzen van de Molukse 
exportproducten,, zoals damar, looibast, kopra en de kajoe-poetiholie. Ook Nanni is het voor 
dee wind gegaan. Nadat Fernand in 1971 aan hem de rechten op de kajoe-poetihgronden heeft 
overgedragen,33 krijgt hij in 1978 feitelijk de beschikking over de betreffende percelen. 
Daaraann is een lange weg voorafgegaan. In 1974 vraagt hij formeel om teruggave van de 
gronden,, nadat ook in 1968 al een soortgelijk verzoek is gedaan, toen nog in zijn 
hoedanigheidd als mede-eigenaar. Het gewestelijk bestuur stelt daarop een 
onderzoekscommissiee in, die in 1978 met zijn bevindingen komt en Limba in het gelijk stelt. 
Langg zwaait Limba niet de scepter over het nieuw verworven bezit want in hetzelfde jaar is de 
erfpachttermijnn van 70 jaar verlopen. Dat geldt ook voor de andere, in Chinese en Arabische 
handenn zijnde, erfpachten. Vervolgens wordt Nanni door de autoriteiten aangesteld als 
beheerderr over alle vervallen kajoe-poetiherfpachten.5 

Bebb wordt zeer hartelijk ontvangen door de Limba's. Het huis waarin ze wonen, heeft 
eenn minder ingrijpende transformatie ondergaan dan Beb had gevreesd. Op de plek waar 'het 
laatstee huis van de wereld' heeft gestaan, bevindt zich nu een school. De Limba's vormen 
eenn driegeneratie gezin. Vader, moeder, drie zonen met hun vrouwen, een dochter met haar 

'' BebVuijk 1986, pag. 36 
~~ Idem, pag. 50 
33 Zie hoofdstuk 'Uit evenwicht' 
44 Zie verschillende gronddocumenten ON doos (2464) 
55 Beb Vuijk 1986, pag. 69. Beb maakt op deze pagina ook nog melding van een schenking van landbouwgronden 
inn de deltavlakte van de Batoeboi-rivier aan kinderen van de oude ketetstokers, die voor de oorlog bij hen in 
dienstt waren. Dit is in hetzelfde jaar gebeurd als de overdracht van de grondrechten aan Johannes Limba. In de 
bewaardd gebleven gronddocumenten is hiervoor overigens geen aanwijzing te vinden. 
66 Beb maakt hier geen melding van in het boek. Maar wel blijkt dit uit de fotoreportage die ze maakt van haar 
bezoek.. Overigens staat onder één van de betreffende foto's abusievelijk 'Katholieke kerk op de fundamenten 
vann het Laatste huis van de wereld'. Het is evenwel geen kerk, maar een school, zo blijkt bij nadere bestudering 
vann de foto en uil de verstrekte informatie van Hans de Willigen. 
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mann en de twaalf kleinkinderen wonen bij elkaar, Beb beschrijft het familieleven en de grote 
huishoudelijkee bedrijvigheid rondom hoofd- en bijgebouwen. Ze kijkt met enige verbazing en 
ergerniss naar de drie inwonende zonen, die door de welvaart van hun vader een nogal 
makkelijkk leventje kunnen leiden. 2e helpen hun vader een beetje, maar voor de rest van de 
tijdd lummelen ze wat rond of vissen met grote speedboten in de baai. Het is de makkelijke 
Moluksee levenshouding die Beb voor de zoveelste keer constateert. Ze vraagt zich af wat van 
dee zonen terecht zal komen als de kajoe-poetihprijzen zakken. De betekenis van het, door Beb 
dikwijl ss beschreven, Kerstfeest is voor de christelijke Limba's onveranderd gebleven. De hele 
familie,, vader, moeder, kinderen en kleinkinderen, gaat in vol, zij het enigszins 
gemoderniseerd,, kerstomaat ter kerke voor het vieren van het religieuze feest. 

Bebb wil ook het Wai Apoe-gebied bezoeken, waarin ten tijde van haar bezoek in 1970-
19711 het strafkamp voor politieke gevangenen is gevestigd. Het kamp is enige jaren daarvoor 
opgeheven,, slechts 90 gezinnen van de politieke gevangenen zijn niet teruggekeerd naar Java. 
Bebb rept er niet over dat dit voor haar een teleurstellend aantal geweest moet zijn.' Ze 
probeertt er nog een positieve draai aan te geven door op te merken, dat onder de vrijwillig e 
transmigrantenn uit Midden- en Oost-Java die het gebied nu bevolken, zich ook voormalige 
geïnterneerdenn bevinden. Het voornemen om het gebied van de vroegere strafkolonie te 
bezoekenn strandt. De urenlange wandeling die de De Willigens moeten maken van de rivier 
naarr het binnenland kunnen ze door de hitte niet meer opbrengen. Wel maken ze nog de 
overtochtt over de baai naar de rivier, maar keren daarna "naar huis terug, ziek en veel 
ouder".22 Door de hitte en hun fysieke conditie kunnen Beb en Fernand evenmin Batoeboi 
bezoeken.. Maar als pleister op de wonde zenden "de teleurgestelde ketelstokers [ . . . ] een 
delegatiee om de Toean Moeda, de jonge baas, te ontmoeten. De jonge baas van 82 jaar die 
hunn baas niet meer is",3 Wel zien Beb en Fernand elders op het eiland nog kajoe-
poetihplantagess getuige de foto's die ze maken van plukkers en ketelhuizen.4 

Bijj  de overtocht naar de Wai Apoe rivier ziet Beb tot haar verrassing dat aan de 
mondingg nog steeds Boetoenese gemeenschappen wonen, voor haar aanleiding nog eens 
enthousiastt over de geschiedenis van dit volk van zeevaarders te vertellen. Het verwondert 
haarr niet dat de Boetoenezen zich de verworvenheden van de moderne techniek eigen hebben 
gemaakt,, waardoor ze na de nationalisatie van de KPM hun vroegere positie van 
vrachtvaarderss en handelaren tussen de Molukse eilanden en Java weer ten dele hebben 
heroverd.. Ze bezitten zelfs scheepswerven waarop hun van motoren voorziene prauwen 
wordenn gebouwd. Enthousiast merkt Beb op: 

Zonderr ontwikkelingshulp, geheel op eigen krachten, hebben Boeginezen 
zeevaarderss die voor de oorlog op enkele na teruggedrongen waren tot het 
vrachtvervoerr in eigen wateren [ . . . ] , zich weten aan te passen. Met behoud 
vann het oude, en het nieuwe aanvaard.5 

Bijj  het vertellen over de veranderingen die Boeroe heeft doorgemaakt, staat Beb ook nog stil 
bijj  haar oude stokpaardje: de medische zorg. Ze vertelt dat ten tijde van haar verblijf pas in 
19366 de eerste dokter op het eiland is gearriveerd.6 Nu zijn er tien doktoren op het eiland, 

11 In het verslag van haar bezoek aan hel kamp in 1970-1971 suggereert ze, dat veel gevangenen na hun vrijlating 
hett eiland als hun definitieve vestigingsplaats zullen kiezen. 
22 Beb Vuijk 1986(pag. 65 
'Idem m 
JJ Fotoalbum Beb Vuijk Indonesië-reis 1981-1982, familiearchief. Hoewel ze Batoeboi door Beb en Fernand zelf 
niett wordt bezocht, bestaan in het fotoalbum wel foto's van de op het terrein verrezen gelijknamige kampong. 
Vermoedelijkk heeft één van de Limba's de foto's genomen. 
'' Beb Vuijk 1986, pag. 64 
Ziee hoofdstuk 'Een moeilijk en angstig jaar' 
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waarvann vier voor de tienduizend transmigranten in het Wai Apoe-gebied. Voor Beb een 
tekenn van enorme vooruitgang. Die opvatting wordt wat afgezwakt als ze hoort dat het niveau 
vann de afgestudeerde doktoren abominabel is. Ze blijf t echter van oordeel dat het een 
vooruitgangg is vergeleken met vroeger. 

Dee dag voor oudjaar vertrekken Beb en Fernand weer, nadat ze anderhalve week bij de 
Limba'ss hebben verbleven. Ze gaan via Ambon naar Ujang Pandang,1 waar ze logeren bij een 
Nederlandsee vriend, "een van de boeiendste personages uit onze zeer gevarieerde 
vriendenkring".22 Hoe daarna Bebs reis precies verloopt, is niet bekend. Beb meldt in Terug 
naarnaar het vaderland in de verte nog dat ze drie weken na de logeerpartij in Ujang Pandang per 
treinn naar Bandung reist en voorts dat ze in Yogyakarta is geweest. De fotoreportage die Beb 
vann haar reis maakt toont haar ook bij een bezoek aan de kraton van de sultan van 
Yogyakarta.. Het merendeel van de foto's in het album laten de De Willigens zien bij 
bezoekenn aan oude vrienden, het eigenlijke doel van hun Indonesië-reis. Er zijn onder meer 
kiekjess van een bezoek aan de vrouw van Takdir Alishabana in haar buitenhuis en aan Jacob 
Vredenbregll  in zijn woning vol Indonesische kunst. De Indonesische vrienden bezorgen Beb 
enn Femand bij hun vertrek uit Indonesië dezelfde verrassing als de Loenense vriendenkring 
bijj  het afreizen naar Indonesië: een afscheidsfeestje, georganiseerd in het huis van Takdir 
Alishabana.33 Vele bekenden uit Bebs 'Indonesische hofhouding' geven acte de presence zoals 
Gadiss Rashid, Sam Udin, de kinderen van Abdoelkarim Pringodigdo en de vrouw van 
Mochtarr Lubis. Maar ook niet eerder genoemde personen als Jasir Marsuki, Pohan en 
Nagronoo en zijn vrouw bezoeken de afscheidsreceptie. De weduwen van Sjahrir en Hatta 
vererenn de bijeenkomst eveneens met hun aanwezigheid, hoewel ze niet behoren tot Bebs 
Indonesischee kennissen- of vriendenkring. De Indonesische wellevendheid kent evenwel geen 
grenzenn als het gaat om een eerbetoon te brengen aan iemand die wordt gewaardeerd, ook als 
slechtss indirecte of verre contacten bestaan met de betreffende persoon. Bijzonder is de 
aanwezigheidd van Riek Walraven, een dochter van Willem Walraven en de enige van 
Walravenss kinderen die voor de Indonesische nationaliteit heeft gekozen. Voorzover bekend 
heeftt Beb haar niet meer dan oppervlakkig gekend. Toch komt ook deze dochter naar de 
receptiee als blijk van waardering. 

Aprill  1983 verschijnt Terug naar het vaderland in de verte bij uitgeverij Veen in 
Utrecht,, twaalf jaar na haar vorige boek Een broer in Brazilië. Het mag een wonder heten dat 
Bebb met haar fysieke handicaps het boek, weliswaar met de beperkte omvang van negentig 
pagina's,, in ruim een jaar heeft voltooid. Het kan bijna niet anders of Femand moet een zeer 
belangrijkee steun zijn geweest bij het concipiëren van het boek. Door haar beperkingen heeft 
zee maar drie manuscript versies kunnen maken. In Bebs ogen heeft het geringe aantal 
conceptenn tot een niet optimaal resultaat geleid.4 

Dee literaire kritiek heeft een positiever oordeel over het boek dan Beb zelf. Veenstra is 
vann mening dat Beb met een pakkende verteltrant een scherp beeld van de Indonesische 
samenlevingg geeft.5 Waarop hij dat baseert is onduidelijk. Zijn recensie behelst in feite een 
globalee samenvatting van de inhoud van Bebs boekje. Ook de recensies van Aad Nuis en 

11 Beb gebruikt niet de na de onafhankelijkheid geldende naam Ujang Pandang, maar de oude naam Makasser. 
Ookk andere plaatsnamen worden door haar in hun oude spelling aangeduid (onder meer Bandoeng). Overigens is 
naa de val van Suharto Ujang Pandang weer omgedoopt in Makasser. Deze plaatsnaam Beb gebruikt in haar 
reisverslag. . 
:: Beb Vuijk 1986, pag. 66-67. Bedoeld wordt de eerder genoemde Prof. G.H.M. Riekerk. 
11 Alinea is ontleend aan het fotoalbum Beb Vuijk Indonesië-reis 1981-1982. waarin zich vele foto's van de 
afscheidsreceptiee bevinden. Op de achterkant van de foto's staan de namen van de betreffende personen. 
44 Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van Soest Sarafaan 1(1, 1985/1986), pag. 3-12. In de ON 
bevindtt zich overigens maar één (min of meer volledig) manuscript van Terug naar het vaderland in de verte. 
eenn versie die sterk afwijkt van de uiteindelijke editie. 
?? J.H.W. Veenstra 'Een wintervlucht naarde Molukken" Ons erfdeel26 (1983). pag. 758-759 
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Gerritt Jan Zwier zijn in feite niet meer dan een inhoudsopgave, waarin tussen de regels een 
positieff  oordeel is te lezen.' Zwier maakt een vergelijking tussen Terug naar het vaderland 'm 
dede verte en het volgens hem sterk nostalgisch getinte Tussen twee vaderlanden van Rob 
Nieuwenhuys,, dat ongeveer tegelijkertijd is verschenen. Hem valt vooral het verschil in toon 
enn schrijfstijl tussen beide boeken op, dat hij herleidt tot de andere houding die Beb en Rob 
Nieuwenhuyss tegenover Indonesië innemen. De laatste leeft tussen twee vaderlanden, Beb, 
zoalss ze ook opmerkt in Terug naar het vaderland in de verte, in twee vaderlanden. 
Nieuwenhuyss kan niet kiezen tussen Indonesië en Nederland, Beb kiest voor Indonesië én 
Nederland.. Onverdeeld positief in zijn beoordeling van Bebs boek is Rob Schouten.2 Hij 
noemtt haar reisverslag uniek omdat het een mengeling is van persoonlijke impressies en een 
scherpee analyse van de Indonesische maatschappij. Bebs houding ten opzichte van Indonesië 
iss er daarbij één van kritische liefde. Met hart en ziel verknocht aan het land, spaart ze haar 
kritiekk niet. Schoutens beoordeling getuigt van zijn onbekendheid met het land, zoals hij in 
hett begin van de recensie zelf ook toegeeft. Men behoeft maar een flauwe notie te hebben van 
dee sociale, economische en politieke constellatie van Indonesië, om te kunnen weten dat Bebs 
beschrijvingg van de moderne Indonesische samenleving slechts de oppervlakte raakt. En dat 
haarr kritiek op het land blijf t steken in staccato opmerkingen, niet zelden nog van zijn 
scherptee ontdaan door tegelijk te wijzen op het slechte functioneren van de Nederlandse of 
West-Europesee samenleving. Gerard Termorshuizen heeft meer oog voor de tekortkomingen 
vann Bebs boek. Omdat Beb zoveel aan de orde stelt in een gering aantal bladzijden, ontkomt 
volgenss hem Beb niet aan simplificering van complexe verschijnselen. Niettemin vindt ook 
hijj  het een aantrekkelijk boekje, omdat met een levendige presentatie een beeld wordt 
geschetstt van het moderne Indonesië. Hadden we echter van deze Indonesië-kenner niet de 
opmerkingg mogen verwachten dat Beb volkomen voorbij gaat aan het door en door corrupte 
enn ondemocratische karakter van het Suharto-regime? Het meest genuanceerd in de 
beoordelingg is nog Joke Linders-Nouwens.4 Ze noemt de combinatie in het boek van 
persoonlijkee observaties en van politiek-maatschappelijke beschouwingen niet, zoals Rob 
Schouten,, uniek, maar merkwaardig. Ze mist in Bebs analyse van de Indonesische 
maatschappijj  diepgang. Sterke punten in het boek zijn daarentegen de mooie beeldende 
beschrijvingenn van de natuur en Bebs verleden op Boeroe. Maar over de vele dingen die Beb 
aanroert,, had Linders-Nouwens graag meer gehoord, bijvoorbeeld hoe het nu precies is 
vergaann met het kamp voor politieke gevangenen in het Wai Apoe-gebied. Voorts doen, naar 
haarr oordeel, Bebs hapsnap opmerkingen over milieuverontreiniging, ontbossing en de 
schijndemocratiee in West-Europa afbreuk aan het boek. Met haar opmerkingen over het 
weinigg evenwichtige karakter van het boek geeft Linders-Nouwens een rake karakteristiek. 
Bebb toont niet voor het eerst dat ze de persoonlijkheid mist om zorgvuldige en doorwrochten 
analysess te maken; haar maatschappelijke en politieke beschouwingen vormen, met 
uitzonderingg van die in Een broer in Brazilië, niet haar sterkste kant. Dat geldt zeker wanneer 
zijj  zich uitspreekt over situaties die haar direct raken. Beschouwingen zijn dan eerder 
emotioneell  gekleurd dan rationeel doordacht. 

Inn hetzelfde jaar dat Terug naar het vaderland in de verte verschijnt, komt ook de 
eerstee Engelse vertaling van hel Laatste huis van de wereld uit. Daarvoor is haar verhaal 'All 
ourr yesterdays' al tweemaal in een Engelse vertaling verschenen.5 De vertaling van haar boek 
verschijnt,, tezamen met Friedericy's roman De raadsman, in Two tales of the East Indies bij 

Respectievelijkk Gerrii Jan Zwier 'Weerzien met Indië' Leeuwarder courant 29-4-183 en Aad Nuis 'Bep Vuyk 
enn de kajoepoetiholie' Vrij  Nederland 30-4-1983 
;; Rob Schouten 'De kritische liefde van Beb Vuyk*  Trouw Rob Schouten 9-7-1983 
33 Gerard Termorshuizen 'Het vaderland in de verte' Orion 1 (1984), pag. 62. 
JJ Joke Linders-Nouwens 'Boeiende reis naar het vaderland van Bep Vuyk' Haarlems dagblad21-5-1983 
55 Respectievelijk Angaff 1972, pag. 97-104 en Moore 1978, pag. 136-143 
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Bebb en Fernand tijdens een vermoedelijk 1972 gehouden receptie op de Indonesische ambassade te Den 
Haagg (bron: familiearchief) 

Bebb en Fernand tijdens hun bezoek aan Sail Amsterdam 1980 (bron: familiearchief) 



I I 

--





Ti i 

--

L L - - *  ^ - - _~bi i 


