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// 1. HET LA A TSTE HOOFDSTUK 
(1983-1991) (1983-1991) 

FernandsFernands dood 

Dee verschijning van Terug naar het vaderland in de verte heeft wellicht de media weer 
geattendeerdd op Bebs bestaan, want in 1983 en volgende jaren vervoegen zich nogal wat 
interviewerss bij haar.' Beb heeft op dat moment alles om een aantrekkelijk object voor 
krantenn en radio te zijn. Een geestelijk vitale dame, bijna op de leeftijd van de sterken, met 
tegendraadsee opvattingen en met een zeer enerverend leven achter de rug. Opvallend is dat de 
mediabelangstellingg zich niet beperkt tot Nederland. Ook in België tonen pers en radio zich 
geïnteresseerd.. Een doctoraalscriptie van betekenis over leven en werk van Beb is van de 
handd van de Belgische Maria Melfeyt, studente aan de Universiteit van Gent.2 

Dee gesprekken staan in het teken van het terugblikken op Bebs leven en werk. Meer 
dann in haar nog te behandelen laatste interviews staat de interpretatie en duiding van haar 
romanss en verhalen centraal. Veelvuldig komen in de gesprekken dezelfde of vrijwel 
identiekee passages over haar werk terug, die vaak ook zijn te vinden in de eerder behandelde 
autobiografischee terugblikken in De Indische courant (1941), de autobiografische schetsen 
'Mij nn grootmoeders' en 'De vervulling en de terugkeer' (respectievelijk uit 1961 en 1962) en 
dee 'Lezing uit eigen werk' (1974). Vermoedelijk autoriseert Beb de interviews en maakt 
daarbijj  gebruik van eerder geformuleerde opvattingen. Ze 'standaardiseert' haar leven en 
werk. . 

Ondankss haar beperkingen heeft ze nog geen definitief punt achter haar 
schrijfactiviteitenn gezet. In 1985 is ze samen met haar schoondochter bezig met het 
verzamelenn van verspreid werk dat na haar dood in boekvorm moet verschijnen. In een 
intervieww merkt ze op dat wat met het nagelaten werk van Maria Dermoüt is gebeurd, haar 
niett zal overkomen. Beb is van mening dat na Dermoüts dood erven en de uitgever verhalen 
inn haar Verzameld werk hebben uitgegeven, die ver beneden het gebruikelijke niveau van deze 
schrijfsterr liggen. Beb toont op haar oude dag nog eens haar eigenzinnigheid als ze hierover 
opmerkt:: "Het kan best zijn dat literatuur wetenschappers het interessant vinden om minder 
goedee verhalen te onderzoeken, maar daar heb ik geen boodschap aan. Wat niet goed is, 
verscheurr ik".J Welke verhalen Beb nog in portefeuille heeft, is niet helemaal duidelijk. 
Buitenn Kampdagboeken dat een paar jaar later verschijnt, bevinden zich in haar nalatenschap 
geenn ongepubliceerde verhalen. Of doelt Beb op eerder behandelde dagboekfragmenten van 
vlakk voor haar internering en tijdens de bersiap-tijd?4 Mogelijk is ook, zoals ze in het citaat 
oppert,, dat een aantal verhalen zijn vernietigd. Bekend is dat ze veel stukken uit haar archief 
niett aan de blikken van toekomstige generaties heeft willen blootstellen.5 

11 Het betreft de volgende interviews: Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Een leven lang' NOS 5-
2-1983.. Radio-interview Beb Vuijk BRT 17-1 en 24-1-1985, Interview Beb Vuijk door Cees Veltman HN 
magazinemagazine 25-2-1984. Interview Beb Vuijk door Willem M. Roggeman De nieuwe gazel 7-2-1985, Interview Beb 
Vuijkk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13, Interview Beb Vuijk door ElmaDrayer 
enn Marjo van Soest Sarafaan 1(1, 1985/1986), pag. 3-12 en Interview Beb Vuijk door Kees den Bakker 
HoekbladHoekblad2-5-1986.2-5-1986. Opvallend is dat hel interview van de Vlaamse literator Willem M. Roggeman voorde 
VlaamseVlaamse gids wat betreft opbouw en inhoud een opvallende gelijkenis vertoont met dat voor de BRT, waarvan 
dee interviewer onbekend is. Vermoedelijk heeft Roggeman ook het laatste interview verzorgd. 
;; Maria Melfeyt 'De wilde groene geur van het avontuur: Leven en werk van Beb Vuyk' Rijksuniversiteit Gent 
academiejaarr 1984/1985. 

Intervieww Beb Vuijk door Kees den Bakker Buekblad 2-5-1986. Een soortgelijke opmerking maakt ze in het 
Intervieww Beb Vuijk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13 
44 Zie de hoofdstukken 'De internering' en 'Bersiap' 
'' Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 24-10-2000) 
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Inn hetzelfde jaar wordt ze ook gevraagd mee te werken aan de afleveringen over Nederlands-
Indiëë in de TV-documentaire 'De bezetting' over Nederland in de Tweede Wereldoorlog, 
gebaseerdd op het gelijknamige boek van L. de Jong. Ze leest in de serie gedurende een halve 
minuutt een passage voor uit haar dagboek in ICampong Makassar. In verband met haar slechte 
ogenn wordt haar de tekst in grote letters aangeleverd. 

Medee vanwege hun geleidelijk verslechterende gezondheidssituatie verloopt het leven 
vann Beb en Femand minder enerverend. Hun leven wordt meer en meer gevuld met bekenden 
enn activiteiten in hun directe omgeving. Hoewel ze ingeschreven staan voor het Rosa 
Spierhuis,, willen ze toch zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Met de hulp van vrienden en 
bekendenn in Loenen lukt dat aardig. Een interview met het literaire vrouwentijdschrift 
SarafaanSarafaan toont dat haar behoefte aan theater nog volop aanwezig is. Ze deelt mee problemen 
tee verwachten bij een eventuele verhuizing naar het Rosa Spierhuis omdat daar ook de 
schrijfsterr Clara Eggink zit. De laatste kan volgens Beb haar bloed wel drinken omdat ze ooit 
eenn slechte kritiek op één van haar boeken heeft geschreven." Door de interviewsters van 
SarafaanSarafaan gevraagd naar hoe ze het vindt om tachtig te zijn, antwoordt Beb onder meer: "Het 
staatt in de advertentie ook zoveel beter: "Op de leeftijd van tachtig jaar is van ons heengegaan 
[ . . . ] .. Negenenzeventig is maar niks, iedereen wordt negenenzeventig"." 

Mett name Fernand wordt steeds meer hulpbehoevend. Door staar is zijn 
gezichtsvermogenn sterk achteruitgegaan. Toch wil hij elke dag zijn wandeling door het dorp 
maken.. De jas kan hij nauwelijks meer dichtknopen. Zijn trots verhindert hem daarbij hulp te 
vragen.. Wanneer Wilma Lekkerkerker eigener beweging toch op een gegeven moment helpt 
bijj  het dichtknopen, accepteert hij dat enigszins beschaamd, zonder woorden. Wilma's hulp is 
vanaff  dat moment een stilzwijgende afspraak tussen beiden. 

Hoewell  haar eigen fysieke conditie niet florissant is, wil Beb graag nog eenmaal een 
zeereiss maken. Ze heeft wel enige aarzeling om Fernand met zijn slechte gezondheid alleen te 
laten,, maar toch neemt ze de stap.4 Samen met haar schoondochter en haar oudste kleinzoon 
Rudolff  maakt ze in de zomer van 1986 een trip met het vrachtschip 'Lindeberg' dat hout 
vervoertt naar Scandinavië en Schotland. Hans en de andere kleinzoon Fernand blijven 
vanwegee hun extreme gevoeligheid voor zeeziekte thuis." Waar en wanneer het vertrek 
plaatsvindtt is niet bekend. De terugkomst in Nederland wel: op 31 juli 1985 komt Beb weer 
aann in Delfzijl.6 Beb heeft met volle teugen genoten van de reis. Ze maakt op de boot ook 
enkelee handgeschreven dagboekaantekeningen, die bewaard zijn gebleven in haar 
onverwerktee nalatenschap. Ze zijn nauwelijks te lezen, niet alleen door het zeer slechte 

11 Brief J. van Meekeren aan Beb Vuijk (Hilversum 29-11-1985). ON (doos 2465) 
:: Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid doelt Beb op de niet gesigneerde kritiek 'Een Rotterdams kind 
enn andere ontmoetingen' in Vrij  Nederland 17-11-1962. De literatuurbronnen (o.m het BNTL) vermelden voor 
hett overige geen recensies van Beb Vuijk over Clara Egginks werk. Dat genoemde recensie welhaast van Beb 
afkomstigg moet zijn, blijkt uit het volgende citaat: "Hel Rotterdam van haar [Egginks] jeugd, dat in zelfde tijd 
ookk het Rotterdam van mijn jeugd is geweest en gedeeltelijk zelfs hetzelfde deel van Rotterdam, Delfshaven 
inclusieff  het Heen en weertje, Piet Hein, het oude kerkhof en de straten beneden aan de dijk [ . , . . }". }".  Bebs niet 
malsee kritiek op het boek blijkt uit de volgende opmerkingen: "Het lijk t mij dat ze deze afrekening zo heeft 
gechargeerdd dat er meer een grotesk toneeldecor dan atmosferische herinnering [ . ., ] is ontstaan" en "Het is 
allemaall  te veel en te luid en te overdadig". 
33 Interview Beb Vuijk door Elma Drayeren Marjo van Soest Sarafaan 1(1, 1985/1986), pag. 3-12 
44 Niet lang voor de zeereis is nog een andere wens in vervulling gegaan: een laatste keer in zee liggen. Ze gaat 
daarvoorr samen met haar vriendin Lies Walraven een paar dagen logeren in het hotel Belvedère te Noordwijk 
aann Zee (Gesprek auteur met L. Walraven (Noordwijk aan Zee 28-8-2001)). 
55 Gesprek auteur met J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 27-3-2002) en Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de 
Willigen-Riekerkk (Nuenen 5-3-2003), zie ook Interview Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990 
**  Ansichtkaart Beb Vuijk aan Fam. Strik (Bergen (Noorwegen), niet gedateerd), familiearchief. De kaart is 
geadresseerdd aan Bebs huis. Vermoedelijk woont het bevriende echtpaar Karel en Padmi Strik tijdelijk in het 
huiss van de De Wlligens omdat Fernand bij zijn zoon verblijft. 
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handschriftt maar ook door het erg onsamenhangende karakter. Beb heeft met de gedachte 
gespeeldd deze later te verwerken in een reisverhaal.' 

Driee dagen na haar terugkomst krijgt Femand een hartaanval. Hij wordt naar het 
verpleeghuiss Zonnestraal in Hilversum gebracht, waar hij drie dagen later, op 20 augustus 
1986,, overlijdt. Er komt een einde aan een bijzondere, in de ogen van een buitenstaander 
wonderlijke,, relatie. In het hiervoor gememoreerde interview in Sarafaan geeft Beb op 
tweeërleii  wijze aan wat de betekenis van Fernand voor haar is geweest. Aan het begin van het 
intervieww wordt hij naar de voorkamer gestuurd. Daar zit hij te lezen en te dommelen. Af en 
toee wordt hij, zo merken de twee interviewsters op, voor de verzorging van de interne mens 
weerr opgetrommeld door Beb. Vanwege het weinig gebruikelijke karakter van deze echtelijke 
omgang,, zullen ze vermoedelijk met enige verwondering de situatie hebben aanschouwd. In 
dee loop van het interview maakt Beb een opmerking waaruit meer waardering voor Fernand 
blijkt : : 

Mijnn man is geweldig stimulerend voor me geweest. Hij heeft me altijd 
ontzettendd geholpen. Hij las mijn stukken kritisch door en tikte alles voor me 
uit,, want hij heeft geen last van woordblindheid. Hij heeft ook altijd een grote 
bewonderingg voor mij gehad. Mijn man is iemand - en dat is heel bijzonder -
diee het kan hebben om de man te zijn van een vrouw die een zekere 
bekendheidd heeft. 

Mett deze woorden geeft Beb eigenlijk voor het eerst en volmondig de betekenis toe, die 
Fernandd voor haar schrijverschap heeft betekend. Uit het citaat en uit het wegsturen van hem 
aann het begin van het interview laat zich tevens de rol afleiden die hij bij Bebs openbare 
optredenn vervult: de figuur op de achtergrond. Misschien moet nog wel in sterkere termen 
wordenn gesproken: Fernand is non-existent in Bebs aanwezigheid. Grotere contrasten in 
karakterr zijn bijna niet denkbaar. Iedere bekende spreekt zijn bewondering en waardering uit 
voorr Femands zachtaardige en innemende karakter. Door zijn rustige wijze van optreden 
wordtt hij niettemin als een persoonlijkheid ervaren. De schetsen die Beb van hem geeft in 
onderr meer Het laatste huis van de wereld. Het hout van Bara en 'Verhaal van een 
toeschouwer'' moet, afgezien van de romantische accentueringen, sterke overeenkomsten 
hebbenn met de werkelijke Fernand. Zijn aanwezigheid is voor sommige vrienden en bekenden 
eenn belangrijke reden bij de De Willigens op bezoek te gaan. Bij één bevriend echtpaar 
verflauwenn de contacten met Beb na Fernands dood, zonder dat overigens sprake is van een 
conflict.2 2 

Hett is bijna onbegrijpelijk wat Fernand zich heeft laten welgevallen door Beb. Niet 
alleenn in de gezinssituatie, maar ook in aanwezigheid van bezoek verstrekt ze hem opdrachten 
enn wordt hij gekleineerd. Zoon Hans lopen nog steeds de rillingen over de rug als zijn vrouw 
mett een harde, onaangename stem Bebs bevel imiteert: "Boet waar is mijn bril".3 Overburen 
voelenn plaatsvervangende schaamte als ze 's zomers Beb met een harde stem op Femand 
horenn foeteren. Tijdens bezoek of op een feestje staat Fernand aan de zijlij n en neemt weinig 
deell  aan het gesprek. De zojuist genoemde overburen hebben in hun bijna twintigjarige 
contactt met Beb en Fernand, de laatste maar eenmaal over zijn leven en werk horen vertellen. 
Datt gebeurt tijdens een etentje met de De Willigens in een Hilversums restaurant. Zijn verhaal 
wordtt door hen als zeer boeiend ervaren, een openbaring bijna. In vrijwel alles is Fernand 
loyaall  aan Beb. Eerder is al gememoreerd dat Fernand Beb volgt in de keuze voor het 

11 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 5-3-2003) 
""  Gesprek auteur met H. en E. Sillevis (Loenen a/d Vecht 18-3-2003) 
33 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 5-3-2003) 
Gesprekk auteur met B. en M. Bal (Loenen a/d Vecht 23-2-2003) 
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Indonesischh staatsburgerschap. Hij is met haar naar Nederland gegaan, een land waarin hij 
zichh als planter en natuurmens nooit heeft thuis gevoeld. In de conflicten tussen Beb en haar 
zoonn Hans kiest hij, als zijn bemiddeling geen resultaat afwerpt, uiteindelijk Bebs zijde. 
Wanneerr Beb weer onenigheid met vrienden of bekenden heeft en zoals gebruikelijk zelf 
weigertt het initiatief tot verzoening te nemen, fungeert Boet meestal als postillon d'amour 
onderr het motto 'Beb bedoelt het niet zo'. Met wat Fernand heeft moeten verdragen en 
accepterenn lijk t een boek te vullen, maar hij zwijgt. Slechts eenmaal heeft hij zich hierover, en 
dann nog slechts in beperkte mate, geuit. Dat is wanneer Fernand tijdens Bebs zeereis naar 
Scandinaviëë bij zijn zoon logeert.2 Zijn opofferingsgezindheid geldt overigens niet alleen Beb. 
Inn zijn jeugd heeft hij zichzelf tweemaal opzij gezet ten behoeve van het ouderlijk gezin. De 
eerstee maal, zoals Beb in De kinderen van Boeton Leon vermeldt, onderbreekt hij zijn 
middelbaree schoolopleiding op Java om zijn zieke vader op Boeroe te helpen. Wanneer hij op 
lateree leeftijd de opleiding voor inlands arts volgt, beëindigt hij zijn studie als zijn vader 
overlijdtt omdat de kosten te zeer een belasting voor zijn moeder betekenen. 

Dee relatie tussen Fernand en Beb heeft echter ook andere kanten. Een aantal intimi 
bewerenn met grote stelligheid dat Fernands oordeel in wezenlijke aangelegenheden 
doorslaggevendd is.' Onduidelijk blijf t echter bij welke zaken dit het geval is geweest. Beb 
toontt op schaarse momenten een grote zorgzaamheid voor Boet. Ze is blij wanneer Hans in 
zijnn huis een kamer voor Fernand inricht. Beb gaat er namelijk vanuit dat ze als eerste 
overlijdtt en is zeer bezorgd over Fernands achterblijven.6 Een ander voorbeeld van Bebs 
betrokkenheidd blijkt wanneer haar vriendin Els Sillevis tijdens het wekelijkse bezoek van haar 
enn Femand aan de markt in Breukelen, de laatste kwijtraakt. Na lang zoeken besluit ze zonder 
Fernandd terug te gaan. Bij terugkomst ontstaat bij Beb een hysterische paniek. Els krijgt met 
overslaandee stem te horen a la minute terug te keren om hem op te sporen.7 Ook al toont Beb 
datt zelden, zeker niet publiekelijk, ze moet in emotionele zin zeer zijn gehecht aan Fernand. 
Hett moet ondanks alles een huwelijk zijn geweest waarin beiden emotionele geborgenheid en 
betrokkenheidd bij elkaar hebben gevoeld. Dat kan bijna ook niet anders bij een huwelijksband 
vann 53 jaar. Vermoedelijk heeft hun relatie veel meer in het teken gestaan van een zwijgzame 
verbondenheidd dan van een emotionele uitwisseling van gevoelens. Beb geeft hiervan zelf een 
voorbeeld.. Als Femand terugkomt uit zijn internering in Birma vertelt hij heel weinig over 
zijnn kamptijd. Slechts bij stukjes en beetjes laat hij wat los. Wanneer in een interview na 
Fernandss dood haar wordt gevraagd of ze niet veel meer met Femand had willen praten over 
ervaringenn in die tijd, antwoordt Beb resoluut: "Nee, dal hoeft niet. Als de verhoudingen goed 
zijnn hoefje niet alles te vertellen"." Literair kun je dat volgens Beb uitdrukken met "zwijgen 
iss gemeenzaamheid", in Indonesië aangeduid met 'Javaans zwijgen'. In het verhaal 
'Ngawang'' drukt Beb zich in dezelfde bewoordingen uit om de relatie tussen Emie en haar 
moederr te typeren. 9 

Volgenss Beb treft Fernands dood haar niet zo als die van Ru. Is de dood van haar 
jongee zoon voor haar altijd onbegrijpelijk gebleven, het overlijden van Fernand met zijn 86 

11 Gesprek auteur mei J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 27-3-2002) 
""  Idem 
yy Zie hoofdstuk 'De kinderen van Boeton Leon' 
JJ Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 5-3-2003) 
55 Gesprek auteur met L. Walraven (Noordwijk aan Zee 27-10-2001) en Gesprek auteur mei P. Sutikno (Utrecht 
2-10-2001).. Eerstgenoemde noemt als adstructie de eerdergenoemde ruzie die haar broer hoort wanneer hij bij 
Bebb en Fernand in huis woont. Na de ruzie huilt Beb urenlang hysterisch omdat ze haar zin niet krijgt, zie 
hoofdstukk 'Journaliste en redactrice'. 
**  Telefonisch gesprek auteur met W. Lekkerkerker (Loenen a'd Vecht 22-4-2002) 
11 Gesprek auteur met H. en E. Sillevis (Loenen a/d Vecht 18-3-2003) 
66 Radio-interview BebVuijk door Margot Hopman 'Camera obscura' K.RO 18-12-1989 
**  Zie hoofdstuk 'Het laatste literaire werk: De eigen wereld en die andere' 
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jaarr is, zoals ze opmerkt, normaal, het bij die leeftijd te verwachten sluitstuk. Ze is blij dat ze 
samenn oud zijn geworden. Ze heeft zich zijn wankele gezondheid de laatste jaren sterk 
aangetrokkenn en zichzelf achteraf kwalijk genomen in die omstandigheden op reis te zijn 
gegaan.22 Zeer ongebruikelijk is dat de rouwkaart die wordt verstuurd ook de naam van Ru 
vermeldt.. Beb wil dat persé. Op 25 augustus wordt Fernand gecremeerd. De dag ervoor wordt 
naarr Indonesisch gebruik een selamatan (een offerfeest ter nagedachtenis van de overledene) 
gehouden,, waarbij alleen Indonesische vrienden aanwezig zijn en Hollanders voorzover deze 
zijnn getrouwd met Indonesiërs.3 In een Indonesische krant verschijnt een in memoriam van 
studentenn die vroeger bij de De Willigens gastvrij zijn ontvangen. Fernands as wordt 
uitgestrooidd over het graf van Ru. Op de rouwkaart staat een citaat uit het verhaal 'De goede 
slang'' van Maria Dermoüt staan: "Stil, stil, het is alles goed. Het verhaal is uit en we gaan 
slapenn op Hila".5 Op de berg Hila van het eiland Ambon bestaat een schitterend panorama van 
dee kust en de Molukse zee, met in de verte het eiland Seram. Eigenlijk had Fernand, zo vertelt 
Beb,, evenals zijzelf, op Boeroe begraven willen worden. Als grafschrift had ze een citaat van 
dee door haar bewonderde Kipling voor ogen: "Home is the sailor, home from the seas and the 
hunterr home from the hills". Beide citaten zijn een mooi, laatste eerbetoon aan Fernand. 

BebsBebs dood 

Ogenschijnlijkk krabbelt Beb na Femands dood mentaal vrij snel op, maar in haar fysieke 
conditiee zet zich de verslechtering door.7 Er wordt bij haar longemfyseem geconstateerd. Het 
zall  de gang naar de dorpskern om een boodschapje nog vermoeiender hebben gemaakt. De 
dokterr verbiedt haar het roken. Beb laat zich echter niet bevelen. Wel is ze bereid tot een 
compromiss met de huisarts: vijf sigaretten per dag. Ze steekt de sigaretten in een bekertje 
bovenn haar hoofd achter haar stoel. Af en toe voert ze een toneelstukje op door boven haar 
hoofdd te reiken en spottend op te merken dat ze zo'n zin heeft in een rokertje.8 

Eenn steeds belangrijker deel van haar tijd zal gevuld zijn met het bijkomen van 
lichamelijkee vermoeienis, 's Middags rust ze.9 Daarnaast luistert Beb veel naar de radio, in het 
bijzonderr naar het nieuws en de actualiteitenrubriek. Naar vrijwel elke uitzending wordt 
geluisterd.. Omgekeerd evenredig met de aandacht voor het nieuws is haar belangstelling voor 
muziek,, van welk genre ook. Wanneer na een nieuwsuitzending muziek uit de radio klinkt, 
wordtt met een resoluut gebaar de knop omgedraaid. Haar aversie dateert, zoals ze één keer 
heeftt opgemerkt, uit haar jeugd.10 Beb is volstrekt onmuzikaal en kan bijvoorbeeld absoluut 
geenn wijs houden. Dit in tegenstelling tot Wilton en Doll die op bieden op muziekles zitten. 
Haarr broer en zuster worden door de ouders luidruchtig geprezen om hun muzikale 
kwaliteiten,, Beb daarentegen gepest. Naar eigen zeggen wordt het haar "bijna als een moreel 
defect""  aangerekend.1' Beb heeft nooit een concert bijgewoond. Ook op dit punt is zij 

11 Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Camera obscura' KRO 18-12-1989 
22 Respectievelijk Gesprek auteur met L. Walraven (Noordwijk aan Zee 28-8-2001) en Interview Beb Vuijk door 
Bibebb Vrij  Nederland 10-2-1990 
33 In één van de brieven van de hierna te behandelen correspondentie van Beb Vuijk met K. Snoek merkt ze op 
datt de vrienden behoren tot de (voormalige) vriendenkring van haar overleden zoon Ru. met wie een blijvende 
bandd is bestaan (BrierBeb Vuijk aan K. Snoek (2-10-1986), ON (doos 2466), geen plaatsaanduiding) 
""  Interview Beb Vuijk door Bibeb Vrij  Nederland 10-2-1990 
55 Idem 
bb Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Camera Obscura' KRO 18-12-1989, zie ook Interview Beb 
Vuijkk door Willem M. Roggeman Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13 
Telefonischh gesprek auteur met W. Lekkerkerker (Loenen a/d Vecht 22-4-2002) 

ss Gesprek auteur met L. Walraven (Noordwijk aan Zee 28-8-2001) 
""  Telefonisch gesprek auteur met W, Lekkerkerker (Loenen a'd Vecht 22-4-2002) 
1,11 Radio-interview Beb Vuijk door Betty van der Laan en Joop Groesz "Stoomradio' VARA 26-3-1975 
""  Idem 
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Femandd nooit tegemoet gekomen. Femand, afkomstig uit een zeer muzikale familie, is een 
groott muziekliefhebber, maar hij zal hoogstzelden in Bebs aanwezigheid van zijn liefde 
hebbenn kunnen genieten. Zijn zoon herinnert zich nog hoe intens Femand geniet als hij in zijn 
laatstee levensjaren, zonder Beb, een concert van de violiste Emmy Verheij bijwoont.1 Een 
anderee afleiding voor Beb vormt het wekelijkse scrabbelavondje. In de jaren zeventig wordt 
err met vier personen gescrabbeld, maar eind jaren tachtig zijn alleen Beb en haar buurvrouw, 
'mevrouww De Haan', nog over.2 Ook in deze activiteit is Beb, en met haar mevrouw De Haan, 
consequent:: er wordt nooit een week overgeslagen. 

Ookk in ander opzicht verveelt Beb zich nog niet. Als nog levende vertegenwoordigster 
vann de uitstervende eerste generatie Indisch-Nederlandse schrijvers, trekt ze de aandacht van 
jongeren,, vooral uit Indo-europese kring, vermoedelijk vanwege de onder hen opkomende 
belangstellingg voor hun 'roots'. Eén van deze jongeren is Kees Snoek, die Beb een brief 
schrijftt uit Jakarta waar hij werkt aan zijn, later in boekvorm verschenen, promotie De 
IndischeIndische jaren van E. du Perron. Snoek vraagt Beb om de door haar bewaarde brieven aan Du 
Perron.. Er ontstaat tussen hen een tamelijk uitvoerige briefwisseling.4 Hoezeer ze het contact 
mett Snoek op prijs stelt, blijkt uit de moeite die het haar kost een briefte schrijven. Ze heeft 
bijj  stukjes en beetjes enkele weken gedaan over tien kantjes, waarvan het laatste deel 
bovendienn in een zeer bibberig handschrift. Tot overmaat van ramp is bovendien de brief zoek 
geraakt.. Het laatste deel heeft ze echter teruggevonden en een vriendin heeft haar geholpen de 
brieff  uit te typen. Beb noemt de naam van de vriendin niet, maar dat is Loes Timmers, een 
jongee vrouw van Nederlands-Indische afkomst met wie Beb al jaren in Loenen bevriend is. 
Bebb gebruikt in haar brief het woordje 'helpen'. Dat lijk t nogal eufemistisch: het kan bijna 
niett anders of de vriendin heeft de brief feitelijk getypt. 

Bebb is in haar brieven aan Snoek openhartig over haar persoonlijke situatie. Ze is toch 
veell  sterker geraakt door Fernands dood dan ze dacht: "Hoe verder Boets sterven achter mij 
komtt te liggen hoe meer ik hem mis. In het begin had ik het gevoel dat het niet waar was. 
Bovendienn was er de eerste maanden veel te regelen".5 Beb lijk t ruim een jaar na hel 
overlijdenn niet in goeden doen. Ze klaagt over de koude en regenachtige zomer en haar steeds 
verderr achteruitgaande ogen, die het haar onmogelijk maken alleen op stap te gaan en te gaan 
logerenn bij één van de kinderen van Moeljono in Indonesië. Als ze hel begin van haar brief 
overleest,, vindt ze zich een zeurpiet en wil de brief verscheuren. Maar ze herpakt zich, want: 
"Err zijn toch veel leuke dingen gebeurd het afgelopen jaar. Verheugend is de warme 
vriendschapp van buren links en rechts [ . . . ] , die mij opzoeken en uitnodigen bij hen of 
meenemenn op uitstapjes. Verder veel contact met jongeren, Belgen die Nederlands studeren in 
Gentt en vooral Antwerpenaren".6 Daar blijf t het niet bij. Ze wijst op hel artikel dat de 

11 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Rickerk (Nuenen 5-3-2003) 
""  Telefonisch gesprek auteur mei W. Lekkerkerker (Loenen a/d Vecht 22-4-2002) en Gesprek auteur met B. en 
M.. Bal (Loenen a/d Vecht 23-2-2003). De relatie tussen Beb en het ander overgebleven lid van hel 
scrabbledubje,, mevrouw De Haan was afstandelijk. De dames spreken elkaar consequent met 'mevrouw' aan. 
Dee oorzaak hiervoor ligl primair bij mevrouw De Haan. De laatste beschouwt zichzelf van 'mindere stand' als 
Bebb en dan past in haar opvatting het tutoyeren niet, 
11 Brief K. Snoek aan Beb Vuijk (Jakarta 20-10-1986), ON (doos 2465) 
Totaall  telt de in de ON aanwezige correspondentie tussen Beb Vuijk en Snoek negen brieven, één in doos 2465 

enn acht in doos 2466. Twee ervan zijn ook aanwezig in het familiearchief, dal bovendien nog een brief bevat van 
Snoekk aan Beb Vuijk. die niet aanwezig is in de ON. 
;; Brief Beb Vuijk aan K. Snoek (Loenen a/d Vecht 6-12-1987). ON (doos 2466) 

Idem.. Later meldt ze Snoek trots dat een niet bij naam genoemde student Nederlandse letteren wil afstuderen 
opp haar leven en werk. Deze student is al tweemaal bij haar op bezoek geweest. Een andere jongere die haar af 
enn toe bezoekt is de jeugdige literator Kester Freriks (Brief Beb Vuijk aan K. Snoek (Loenen a/d Vecht 6-12-
1987).. ON (doos 2466)). 
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vrouwenbewegingg aan haar heeft gewijd,1 een interview met de NCRV2 en een uitgebreid 
contactt met een historicus die wil promoveren op de positie van de Indo-europeaan in de 
kolonialee samenleving. Uiteraard is er ook nog kritiek: de promovendus heeft geen enkel 
beseff  van de materie waarmee hij bezig is. En dan is er nog steeds het plan haar nagelaten 
werkk uit te geven, waarvan Joop van den Berg de redactie moet gaan voeren. Ze eindigt de 
brieff  met een sneer naar en een roddel over Resink, wel "de grootste dichter uit Indische 
belletrie".. In een volgende brief getuigt ze nog eens van haar liefde voor Indonesië: 
"Indonesiëë is een heerlijk land en Indonesiërs zijn zulke aardige mensen, zelfs de niet aardige, 
dee schurken zijn dikwijl s nog heel erg aardig".4 Als voorbeeld van zo'n schurk noemt ze 
Roeslamm Abdulgani met wie ze jarenlang bevriend is geweest en aan wie ze nog steeds met 
diepee genegenheid terugdenkt. 

Uitt de brieven aan Snoek blijkt dat Bebs mentale vitaliteit misschien wel vermindert, 
maarr zeker niet is verdwenen. Van dat laatste getuigen ook de literaire activiteiten, die ze nog 
steedss ontplooit. Begin maart leest ze uit eigen werk vijftien minuten voor tijdens een festival 
overr Nederlands-Indonesische cultuur 'De dingen die niet voorbijgaan1. Ze ontmoet er Sitor 
Sitoemorang,, een fervent aanhanger van Sukarno. Beb meent deze schrijver-journalist tot haar 
vijandenn te moeten rekenen na haar open brief aan Toer in De volkskrant. Maar wat gebeurt, 
Bebb en Sitor vliegen elkaar om de hals. Tijdens een andere culturele activiteit, het symposium 
'Dee kolonisatie in de Nederlands-Indische en Indonesische literatuur', wordt Beb in het 
zonnetjee gezet door de al eerder genoemde journalist en kenner van de koloniale literatuur 
Joopp van den Berg. 

Hett literaire tijdschrift De tweede ronde nodigt Beb uit een verhaal te schrijven in een 
themanummerr over Indonesië. Beb gebruikt hiervoor het eerder in het tijdschrift Baanbreker 
gepubliceerdee artikel 'In de bescherming van Nippon'. In bewerkte en uitgebreide vorm wordt 
hett als 'De uittocht' in genoemd tijdschrift gepubliceerd.5 Wanneer Beb ten behoeve van de 
bewerkingg haar kampdagboek leest, krijgt ze weer de smaak van het schrijven te pakken. Ze 
besluit: : 

Hett in z'n geheel over te tikken, met de hulp van een vriendin, er is haast bij 
wantt het is met potlood geschreven en bijna onleesbaar, dat bracht mij op het 
ideee om een aantal kampverhalen te gaan schrijven, afgewisseld met de 
fragmentenn van het dagboek, ook hier is haast bij, want mijn ogen worden 
onrustbarendd slechter. 

Hett "met behulp van een vriendin" is als correctie tussen de getypte regels gevoegd. 
Wederomm lijk t Beb geen recht aan de werkelijkheid te willen doen. Niet zijzelf maar haar 
vriendin,, de eerder genoemde Loes Timmers, heeft het leeuwendeel van het typewerk voor 
haarr rekening genomen. De verdergaande verslechtering van haar ogen, zo blijkt even later in 
dee brief, wordt veroorzaakt door ooggruis, een ziekte die vaker optreedt op hoge ouderdom. 

Eenn nog aardige wetenswaardigheid in Snoeks brieven is zijn mededeling dat 
Vredenbregtt hoogst verbolgen is over het feit dat hij, in afwijking van anderen in Jakarta, 

11 Het al vaak aangehaalde Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van Soest Sarafaan I {1, 
1985/1986),, pag. 3-12 
22 Hoogstwaarschijnlijk het al meermalen aangehaalde Radio-interview Beb Vuijk 'De tachtigers' NCRV 21 -6-
19900 (interviewster onbekend) 
33 Brief Beb Vuijk aan K. Snoek( Loenen a/d Vecht 6-12-1987). ON (doos 2466) 
44 Idem (16-5-1988) 
-- Beb Vuijk 'De uittocht' De tweede ronde 9 (1988) pag. 37-44, In de brief aan Snoek merkt Beb overigens zelf 
abusievelijkk op dat ze voor haar verhaal in De tweede ronde een twintig jaar geleden in Vrij  Nederland 
gepubliceerdd artikel gebruikt. 
**  Brief Beb Vuijk aan K. Snoek (Loenen a/d Vecht 16-5-1988) 
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geenn rouwkaart bij het overlijden van Fernand heeft ontvangen. Tijdens een literaire salon bij 
Snoekk overweegt hij publiekelijk de verschillende methoden om wraak op Beb te nemen, 
maarr hij kiest uiteindelijk voor een "misprijzende stilte".1 Later blijkt overigens dat er een 
misverstandd in het spel is, waaraan vermoedelijk de Indonesische posterijen debet zijn. Door 
dee afgelegen ligging van Vredenbregts landhuis wordt de rouwkaart niet bezorgd. Welk warm 
plaatsjee Beb in het hart van deze in Indonesië woonachtige schrijver heeft, blijkt als hij in 
19900 via een relatie bij de Universiteit van Leiden een enorm bloemstuk aan de Dorpsstraat 
922 laat bezorgen, vermoedelijk ter gelegenheid van Bebs verjaardag." 

Bebss voornemen om haar kampdagboek en kampverhalen te publiceren wordt in 
dadenn omgezet. In 1988 en 1989 verschijnen, naast het genoemde 'De uittocht', nog drie 
'kamppublicaties',, die allen zijn opgenomen in Kampdagkoeken dat december 1989 bij 
uitgeverijj  Veen verschijnt.3 Het is niet waarschijnlijk dat alleen het verzoek van De tweede 
ronderonde heeft geleid tot de verschijning van het boek. Eerder ligt het voor de hand 
KampdagboekenKampdagboeken te beschouwen als een logisch sluitstuk van een jarenlange ontwikkeling in 
Bebss terugblikken op haar oorlogstijd. Wanneer haar eerste publicaties direct na de oorlog 
buitenn beschouwing worden gelaten, begint ze begin jaren zestig in Vrij  Nederland haar eerste 
kampherinneringenn te publiceren. Nadat ze beginjaren zeventig een bekende persoonlijkheid 
iss geworden, komt in bijna elk interview haar kampverleden aan de orde. Het laat haar 
blijkbaarr niet los. In haar reisreportages over Indonesië verwijst ze een aantal malen naar haar 
kampervaringen.. Op de vraag in interviews waarom het boek nu pas, na zo'n vijfendertig jaar, 
verschijntt geeft ze verschillende antwoorden: ze publiceert het als reactie en protest op de 
velee in die jaren gepubliceerde larmoyante en met raciaal sentiment jegens Japanners 
gekleurdee egodocumenten,4 maar ze noemt ook dat ze tijd nodig heeft gehad om afstand te 
nemenn van haar herinneringen.5 Door de publicatie komt Beb nogmaals in de belangstelling 
vann de media te staan. In de interviews die ze geeft, keren steeds weer dezelfde opvattingen 
terugg over haar kamptijd. Het zijn uitspraken, die terug te vinden zijn in haar eerste brieven 
naarr het thuisfront in Nederland direct na de oorlog of in haar kampdagboek,6 zoals: haar 
waarschuwingg aan andere bewoonsters dat een vreselijke tijd zal aanbreken, waarin alleen het 
reddenn van het vege lij f telt; de opvatting dat de kamp verschrikkingen een sterkere 
persoonlijkheidd van haar hebben gemaakt, met een grotere dosis mensenkennis; en de 
constateringg dat onder kampbewoonsters veelvuldig sprake is geweest van een 
discriminerendee houding ten opzichte van Japanse en Indonesische bewakers. Beb is erg blij 
mett de recensies, waarin het boek "zeer loffelijk werd besproken". Het boek eist evenwel in 
haarr beleving ook een tol: "Mij n gezichtsvermogen is de laatste maanden zeer terug gelopen. 
Hett ontcijferen van mijn Kampdagboeken was te veel gevergd". 

11 Brief K. Snoek aan Beb Vuijk (Jakarta 17-1-1987). Deze en andere brieven van Snoek zijn voornamelijk 
gevuldd met opmerkingen overprivé-aangelegenheden, de voortgang in zijn promotie en Snoeks drukke 'literaire' 
bestaann in Jakarta. Nogal bijzonder is zijn opvatting dat in Jakarta volop gelegenheid aanwezig is voor discussie, 
terwijl,, tot zijn grote ergernis, in Nederland de publieke meningsvorming geringeloord wordt door een verbod op 
Fassbinderss toneelstuk De dood. hel vuil en de stad en studentenprotesten tegen colleges over de filosoof 
Heidegger. . 
-- Brief Beb Vuijk aan K. Snoek (24-2-1990), ON (doos 2466), geen plaatsaanduiding. 

 Het betreft de volgende verhalen van Beb Vuijk: Beb Vuijk 'Officieel waren wij krijgsgevangenen' Trouw 13-
8-1988,, Beb Vuijk 'Een dagje uit met Nippon' Trouw 12-8-1989 en Beb Vuijk 'Kerstkeongs' De tweede ronde 
10(1989).. pag. 11-18 
44 Radio-interview Beb Vuijk door Margot Hopman 'Camera Obscura' KRO 18-12-1989 en Interview Beb Vuijk 
doorr Hans Visser Provinciale Zeeuwse courant 10-2-1990 
55 Interview Beb Vuijk door Caroline vanden Heuvel NRC handelsblad 30-8-1991 
**  Zie de hoofdstukken 'Kamp Kareës', 'Kamp Kampong Makassar' en 'Wel en wee in Pasoeroean' 
77 Brief Beb Vuijk aan K. Snoek (18-1-1990), ON (doos 2466), geen plaatsaanduiding. 
ss Idem, (Loenen 22-12-89) 
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Behalvee door de verschijning van Kampdagboeken komt Beb ook door de twintigste druk 
vann het Groot Indonesisch kookboek in het nieuws. Evenals in 1979 bij de verkoop van het 
honderdduizendstee exemplaar van het boek wordt Beb gefêteerd in het Indonesische 
restaurantt Hilda te Haarlem. Ze heeft wel wat te mopperen over het feestje: ze krijgt 
hoofdpijnn van het harde gezang van het bandje dat speelt. Op de vraag of ze weer mag worden 
geïnterviewdd bij de verschijning van het in de pen zittende Kampdagboeken, antwoordt ze 
mett een mengeling van narrigheid, arrogantie en realiteitszin: "Ach ja, interviews. Morgen 
hebb ik er weer een. Eigenlijk heb ik er helemaal geen zin in. Maar ja, de commercie hè". 1 

Dee laatste uitspraak geeft wederom aan dat Bebs persoonlijkheid op oudere leeftijd 
niett veel verandert. Toch moet ze wel 'milder' zijn geworden. Of het spreekwoordelijke 
'ouderr en wijzer' hiervoor de goede verklaring biedt, is overigens de vraag. Ouderen, ook 
Beb,, worden afhankelijker van de directe omgeving en kunnen zich om die reden een minder 
onafhankelijkk optreden permitteren. Hoe hel zij, Beb krijgt een betere relatie met haar zoon 
Hanss en met haar zuster Doll. Met de laatste heeft ze altijd een weinig emotionele band 
gehad.. In 1984 merkt Beb nog op dat haar zuster "een mevrouw net als onze moeder en nog 
well  een mevrouw in een deftig dorpje" is gewordend Maar in de jaren tachtig komt Bebs 
zusterr haar met grote regelmaat bezoeken, tot Bebs dood. 

Eindd 1990 krijgt Beb een laatste eerbetoon. Tezamen met twee andere Nederlands-
Indischee schrijvers, H.J. Friedericy en Maria Dermoüt, komt er een tentoonstelling over haar 
inn het Letterkundig Museum van oktober 1990 tot maart 1991. Gelijktijdig wordt in de serie 
Schrijversprentenboekk van het Letterkundig Museum het boek In Indië geweest uitgebracht 
mett daarin over Beb de bijdrage van Joop van den Berg 'Niet uit nostalgie'. De opening van 
dee tentoonstelling heeft enige voeten in de aarde. Wanneer het museum Beb meedeelt dat het 
aanstormendee schrijverstalent Marion Bloem, die in 1986 is gedebuteerd met Geen gewoon 
IndischIndisch meisje, een korte toelichting over leven en werk van Beb zal verzorgen, weigert ze te 
komen.. In haar ogen is Bloem van 'onvoldoende' niveau, beneden haar intellectuele 
waardigheid.. Ondanks de druk die het museum uitoefent, blijf t Beb bij de weigering. Te 
elfderr ure wordt een alternatief gevonden in de persoon van Kees Snoek. Mogelijk omdat haar 
gramm nog niet verdwenen is, laat ze ook het publiek bij de feestelijke bijeenkomst enige tijd 
opp haar komst wachten. Ook Van den Bergs bijdrage in In Indië geweest staat Beb niet aan, 
aanleidingg tot de zoveelste 'perkara' tussen hen.3 Uit de foto's van de opening wordt duidelijk 
datt Bebs situatie steeds verder achteruit gaat: een sterk vermagerde Beb met een ingevallen 
gezichtt wordt in een stoel rondgereden. 

Opp 11 juni 1991 overlijdt haar broer Wilton, Bebs vriend en vijand in de jeugdjaren. 
Tott het laatst hebben beiden contact met elkaar onderhouden. Elk jaar schrijft Wilton in 
januarii  een briefin verband met Bebs verjaardag op 11 februari. Behalve de verjaardagswens 
bevatt zijn correspondentie niet veel meer dan een verslag van de laatste ontwikkelingen in de 
familiee en van zijn steeds verslechterende gezondheidstoestand.4 Uit Wiltons brieven blijkt 
datt Beb meestal aan het eind van het voorafgaande jaar wat van zich heeft laten horen, 
vermoedelijkk 'aangeklede' kerst- en nieuwjaarswensen. Wiltons nakomelingschap is 
aanzienlijkk groter dan die van Beb. In één van zijn laatste brieven maakt hij melding van zijn 
achttiendee achterkleinkind. Beb krijgt tot haar verdriet en ergernis geen rouwkaart bij zijn 

11 De telegraaf 8-9-1989 (auteur onbekend) 
;; Interview Beb Vuijk door Cees Ve\\max\ HN magazine 25-2-1984 
Joopp van den Berg *In memoriam Beb Vuyk; In warme vriendschap en perkara1 s' Indische letteren 6 (1991). 

pag.. 19-181. 
44 In het familiearchief bevinden zich Wikons brieven van 7-12-1984 (Sao Paulo). 31-1-1986. 31-1-1989. 16-1-
19900 en 28-1-1991, de laatste vier uit Niteroi 
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dood.. Alleen haar zuster Dolly krijgt een telefoontje uit Brazilië. Het treft haar diep: 
"Helemaall  geen rouwkaarten, niks, niks, niks; dat is zo spookachtig". 

Bebb wordt oud, erg oud. Ze is bijna blind. Ze vereenzaamt niet zozeer, maar het wordt 
stillerr om haar heen/ Veel vrienden uit Nederlands-Indië of in het Loenense zijn inmiddels 
overleden,, bijvoorbeeld Bernard van Tijn, Ivo Veenstra en het echtpaar Grönfeld. Sociale 
contacten,, in niet geringe mate de brandstof waarop haar leven zich heeft voortbewogen, 
wordenn minder. Wel heeft ze iedere dag afleiding door de hulp die langs komt. 's Zondags 
vindtt ze een vreselijke dag omdat niemand op bezoek komt. Haar vriendin Loes Timmers bij 
wiee ze elke zondag op bezoek gaal, is inmiddels verhuisd naar het nabijgelegen Nieuwersluis. 
Omm de verveling te verdrijven belt ze vaak op die dag met Aya Zikken. Met Vredenbregt is 
blijkbaarr de in 1986 naar aanleiding van Femands dood ontstane animositeit verdwenen, want 
ookk met hem zoekt Beb met enige regelmaat telefonisch contact. De gesprekken met Zikken 
zijnn dikwijl s hilarisch: "Een onnozel voorval groeide uit tot een stuk amusant theater".3 De 
vrouwenn gieren het uit als Beb vertelt hoe een donker luciferdoosje uitgerekend op een zwarte 
tegell  in de keukenvloer valt, waardoor Beb het niet kan zien liggen. 

Inn een vraaggesprek met het NRC handelsblad uit juli 1991 merkt ze op dat haar 
situatiee zo slecht is dat de dokter opname in een verzorgingstehuis nodig oordeelt. Naar zijn 
meningg is Bebs omgang met het gasstel door haar slechte zien en trillende handen 
onverantwoordd geworden. Ze ziet er tegenop, maar het vormt tegelijkertijd een uitdaging. Ze 
vraagtt zich af hoe ze zal reageren op de nieuwe situatie. Wanneer haar gevraagd wordt of er 
sprakee is van een nieuw avontuur antwoordt ze: "Ja, en doodgaan is misschien het laatste 
avontuur".. Tegen Aya Zikken camoufleert ze de moeite met een opname vol ironie: "Ze eten 
daarr elke dag aardappels". Van haar aanvankelijke voornemen om naar het Rosa Spierhuis te 
gaan,, ziet Beb af omdat ze daar niemand kent. Ze wil in Loenen blijven, waardoor ze nog in 
contactt kan blijven met de haar nog resterende bekenden.6 In die periode brengt ze ook nog 
eenn bezoek aan prof. J. Verkuyl, een oude bekende uit Nederlands-Indië, later hoogleraar 
theologiee aan de VU. Met hem heeft ze sinds de jaren zeventig een steeds hechtere band 
gekregen;; in Bebs laatste jaren wordt hij een vertrouwensfiguur voor haar,7 Een kleinzoon 
brengtt haar met een gehuurde auto naar Verkuyl.8 

Bebb blijf t de gang naar het laatste station voor bejaarden bespaard. Begin augustus 
krijgtt ze een attaque. Ze wordt opgenomen in een verpleeghuis in Blaricum. Het avontuur van 
dee dood wil Beb echter nog niet aangaan, zo blijkt uit het verhaal van haar schoondochter.9 

Bebb beschikt over een euthanasieverklaring. Na enige tijd is duidelijk dat er geen kans op 
herstell  is. De dokter vraagt aan Bebs zoon en schoondochter of hij medicijnen moet blijven 
toedienen.. Raadpleging van Beb is niet mogelijk omdat ze niet meer kan pralen. Zoon en 
schoondochterr willen evenwel geen beslissing nemen zonder Beb hierin te kennen. Ze 
besluitenn tot een indirecte manier van raadplegen. Haar schoondochter begint te vertellen over 
dee toentertijd plaatsvindende omwenteling in Rusland, een onderwerp dat Beb vanwege haar 
gerichtheidd op nieuwsberichtgeving uiteraard bezighoudt. Vervolgens vraagt ze haar 

11 Interview Beb Vuijk door Mischa de Vreede NRC handelsblad 1 -8-1991 
""  Telefonisch gesprek auteur met W. Lekkerkerker (Loenen a/d Vecht 22-4-2002) 
11 Zikken 2000, pag. 66 

Intervieww Beb Vuijk door Mischa de Vreede NRC handelsblad 1-8-1991 
55 Zikken 2000, pag. 66 
hh Telefonisch gesprek auteur met W. Lekkerkerker (Loenen a/d Vecht 22-4-2002) 

Vermoedelijkk is Bebs houding ten opzichte van hem een mengeling van affectie, respect en ontzag. Dat ze 
(ook)) tegen hem opkijkt, blijkt uit een herinnering van Bebs kleinzoon Femand. Als de laatste bij zijn oma 
verblijftt en Verkuyl op bezoek komt, krijgt hij het consigne stil te zijn. In Femands woorden: "Al s prof. Verkuyl 
kwam,, was dat wat" (Gesprek auteur met Fernand de Willigen jr, (Loenen a/d Vecht 8-4-2002)). 
""  Notitie L. Walraven 'Wat ik me van Beb Vuyk herinner' (Noordwijk aan Zee 29-11-2001) 
44 Gesprek auteur met H. de Willigen en J. de Willigen-Riekerk (Nuenen 27-3-2002) 
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schoonmoederr met een kneepje in haar hand kenbaar te maken of ze het verhaal heeft 
begrepen.. Beb knijpt. Na een korte pauze vraagt ze of de dokter misschien moet stoppen met 
medicijnen.. Een reactie blijf t uit. De volgende dag treft haar schoondochter een 'herboren' 
Bebb aan. Tegen advies van de dokter zit Beb netjes gekleed in een stoel. Dezelfde dag is ook 
Margott Hopman, de vrouw die haar in 1989 tweemaal voor de radio interviewt, eveneens 
woonachtigg in Loenen, op bezoek geweest en stomverbaasd Beb zo aan te treffen. Ook 
Hopmann vertelt over Rusland, waarop Beb knikt en iets mompelt over 'TV'. Die dag geeft 
Bebb voor de laatste maal blijk van haar levenswil. De volgende dag raakt ze in coma en 
overlijdtt 's nachts, op 24 augustus 1991. Ze heeft, zoals ze in haar laatste jaren regelmatig 
opmerkt,, het leven gehad zoals ze het droomde.' 

Opp 28 augustus vindt de crematie plaats in het uitvaartcentrum Daelwijck in Utrecht. 
Hett condoleanceboek wordt getekend door 66 personen. Naast vele bekenden uit Loenen 
wonenn ook Indonesische bekenden de plechtigheid bij, zoals Akky Djoehana en kinderen van 
haarr oude vrienden Moeljono en Mangoenkoesomo. Ook de ambassade van Indonesië, het 
landd waarvan Beb tot haar dood onderdaan is gebleven, stuurt een vertegenwoordiger. Beb 
laatstee gang staat in het teken van haar levensstijl. Rob Nieuwenhuys en Rudy Kousbroek 
voeren,, tot irritatie van andere aanwezigen, een genante vertoning op door publiekelijk 
hoogoplopendd ruzie te maken.2 

11 Ondermeer: Interview Beb Vuijk door Hennie Burggraaf Literama 22 (1987/1988), pag. 121-126. Radio-
intervieww Beb Vuijk 'De tachtigers' NCRV 21-6-1990 (interviewster onbekend) en Gesprek auleirr met B. en M. 
Ball  (Loenen a/d Vecht 23-2-2003) 
-- Gesprek auteur met J. van den Berg (Hilversum 9-8-2000) 



H £ £ A S S ^ f i ^ a ^ t f ^ ^ B ü i i 


