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12.12. SLOTBESCHOUWING 

Bebb Vuijk schetst in 1958 vlak na haar terugkomst in Nederland voor de radio haar leven als 
"avontuurlijker,, bewogener en opwindender dan van vele andere vrouwen, niet in de eerste 
plaatss door de uiterlijke omstandigheden en gebeurtenissen, maar meer nog door de wijze hoe 
ikk daarop reageerde: fel, hevig en totalitair omdat ik schrijfster ben, en sterk en snel 
bewogen".11 Met haar bewering over een enerverend leven tot dan toe, dat in veel van haar 
sterkk autobiografische oeuvre en in haar journalistieke werk is terug te vinden, doet ze de 
werkelijkheidd geen geweld aan: zij heeft een avontuurlijk leven op het nauwelijks door de 
westersee beschaving beroerde eiland Boeroe in de Molukken, ze brengt bijna driejaar in 
Japansee kampen door, ze kiest in woord en geschrift als één van de heel weinige Nederlanders 
dee zijde van de Indonesiërs in hun strijd voor onafhankelijkheid en ze is intensief betrokken 
bijj  de roerige ontwikkelingen in de eerste jaren van de nieuwe staat. Na 1958 komt haar leven 
weliswaarr in rustiger vaarwater - maar ze is dan inmiddels ook ruim vijfti g - , rimpelloos 
wordtt het evenwel niet. 

Haarr leven lijk t een welhaast natuurlijk uitvloeisel van een masculiene, zich volgens 
sommigee recensenten ook in haar werk manifesterende, persoonlijkheid, die zich al op 
jeugdigee leeftijd openbaart; onhandelbaar in de opvoeding door haar moeder; agressief in de 
omgangg met broer Wilton en leeftijdgenoten; opstandig en spijbelend op school. Andere 
kenmerkenn die we van haar pas op latere leeftijd kennen - druk, sterk en snel wisselende 
stemmingen,, concentratieproblemen, roepen de vraag op of de jonge Beb geen trekken heeft 
gehadd van wat tegenwoordig een 'ADHD-kind1 wordt genoemd. Een sterk romantisch 
levensgevoell  zich van anderen onderscheiden te (willen) weten, vertaalt zich bij haar in een 
marsmaniaanss "verlangen naar een uitzonderlijk bestaan"," Van een volstrekte aanvaarding 
vann de eigen individualiteit is echter geen sprake omdat ze "angst [heeft] om apart te staan, te 
vervreemdenn van het leven van anderen".3 In haar leven zal ze voortdurend laveren tussen een 
hangg naar individualiteit en eigenzinnigheid en de behoefte aan geborgenheid bij en 
verbondenheidd met anderen. Wellicht is deze ambivalentie de uitdrukking van een onzekere 
persoonlijkheid.. Een aanwijzing hiervoor lijken de radeloze angsten die ze ervaart in sterk 
bedreigendee situaties. Frappant is ook dat de vrouwelijke hoofdfiguren in haar 
autobiografischee verhalen en boeken vaak angstig, onzeker en gespannen zijn. In haar 
publiekee optreden is ze evenwel altijd een toonbeeld van zelfverzekerdheid geweest. 

Welkee kronkelige wegen de menselijke persoonlijkheid kan bewandelen, blijkt ook 
uitt het belang dat ze heeft gehecht aan een intellectuele status en aan een hogere opleiding 
voorr haar zonen, een houding die moeilijk lijk t te rijmen met haar sneren naar een burgerlijke 
levenswijze.. Bij haar eigen, vaak met enige theatraliteit geuite, pretentie een leven als 
avonturiersterr op Boeroe te hebben geleid, kan een kanttekening worden geplaatst. Weliswaar 
heeftt ze vergeleken met de doorsnee vrouw in Nederland of in de kolonie op dit eiland kennis 
gemaaktt met een primitief en bijzonder bestaan, bijvoorbeeld tijdens de door haar zo fraai 
beschrevenn dagenlange prauwtochten, maar het avontuur is wel beleefd vanuit een relatief 
comfortabelee thuisbasis; ze wist zich altijd verzekerd van een ruim huis, bedienden, 
voldoendee eten en de bescherming van een militair detachement. Wanneer ze na de oorlog de 
Indischee schrijver-journalist Tjalie Robinson op de korrel neemt om diens romantische 
verlangenn naar een eenzaam bestaan op een afgelegen eiland ver van de moderne 
samenleving,, relativeert ze zelf het avontuurlijke leven: dat is, zo stelt Beb, iets voor dromers, 
diee niet weten wat voor verveling hen boven het hoofd hangt. 

11 Beb Vuijk 'Boekenwijsheid: Gesproken autobiografie door Bep Vuyk' VARA 25-10-1958 
22 Beb Vuijk 'Mijn grootmoeders' in Verzameld werk 1981, pag. 432 
**  Idem 
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Verassendd is ook niet dat haar emotionele en eigenzinnige persoonlijkheid lot een moeilijke 
omgangg met anderen heeft geleid. Willem Walraven zit niet ver bezijden de waarheid als hij 
inn 1941 schrijft: "Deze eigenaardige Beb, met wie je alleen vrede kunt houden als je die 
fameuzee liefde van Paulus toepast [. .. ]". ' Haar vriendin en collega-schrijfster Aya Zikken 
ergertt zich dood aan de kritiek die ze op hun gezamenlijke vriendenkring heeft. Voortdurend 
ligtt Beb overhoop met bekenden, vrienden, collega's en uitgevers. Steeds is er ook weer 
verzoening,, niet zelden met haar man Fernand als postillon d'amour en toont ze een andere 
kant:: de altijd gastvrije en hartelijke vrouw, die graag bekenden en kennissen ontvangt en 
levenslangee banden onderhoudt met Indonesische vrienden. 

Watt zijn in de hedendaagse beoordeling de betekenisvolle elementen in haar schrijverschap 
geweest?? Haar werk heeft in de literaire kritiek altijd een redelijke tot enthousiaste ontvangst 
gehad.. Bovenal worden haar sfeerbeschrijvingen van natuur, landschap en levenssituaties 
gewaardeerd.. Om die reden verdient haar werk, zeker bij een liefhebber van de Molukse 
archipel,, een blijvende plaats in de Indisch-Nederlandse literatuur. Terecht zijn de recensenten 
veell  minder te spreken over de psychologische diepgang en ontwikkeling van de hoofdfiguren 
inn de boeken en verhalen. Over haar compositorische kwaliteiten heeft de literaire kritiek zich 
slechtss beperkt uitgelaten. Alleen Rob Nieuwenhuys schenkt daar in zijn standaardwerk Oost-
IndischeIndische spiegel uitvoerig aandacht aan. Haar verhalen zijn volgens hem voortreffelijk 
gecomponeerd.. Een uitzondering maakt hij voor haar twee laatste novellen 'Huize Sonja'en 
'Ngawang'' waarin "de aandacht en de zorg voor de vorm [. . . ] ditmaal teveel van de 
intensiteitt van de beleving [. , . ] hebben geëist".2 Waarom deze literator juist haar laatste 
verhalenn compositorisch minder geslaagd vindt, blijf t onduidelijk. Het oordeel van deze 
literatorr lijkt , zoals zo vaak in de literaire kritiek, eerder een kwestie van persoonlijke 
voorkeur.. Met evenveel recht kunnen haar andere verhalen als nogal hoekig, te geconstrueerd 
enn te onrustig in compositie worden beschouwd vanwege de in relatief kort bestek 
plaatsvindendee veelvuldige wisselingen in perspectief naar persoon, tijd en plaats. 
Nieuwenhuyss ontgaat dat de invloed die ze op jeugdige leeftijd heeft ondergaan van het 
expressionismee zich in de composities van haar verhalen nooit heeft verloochend. Deze 
literatorr gaat ook nogal laconiek voorbij aan een ander gegeven: de betrekkelijk geringe 
oorspronkelijkheidd in haar werk. De karakterisering van de hoofdfiguren vertoont dikwijl s een 
grotee gelijkenis en de schets van de in nogal wat verhalen en boeken figurerende grote 
Moluksee plantersfamilie gebeurt steeds in vrijwel overeenkomstige bewoordingen. 
Daartegenoverr staat haar verdienste de uitwerking van het zo sterk door raciale verhoudingen 
bepaaldee koloniale stelsel op de individuele psyche op een scherpe wijze te hebben verbeeld. 

Interessantt is natuurlijk ook hoe haar tweede vaderland over haar werk denkt. 
Daarvoorr zijn jammer genoeg maar weinig aanwijzingen te vinden, hoogstwaarschijnlijk 
omdatt alleen De kinderen van Boeton Leon en Het laatste huis van de wereld in het 
Indonesischh zijn verschenen. Ras Siregar merkt in de recensie van het vertaalde laatste boek 
op:: "Beb Vuyk observeert nauwkeurig, objectief en niet emotioneel".3 Als journaal van het 
levenn op Boeroe heeft Het laatste huis van de wereld volgens deze criticus betekenis voor 
Europeanen,, en dan in het bijzonder de Nederlanders, maar in literair opzicht is het niet erg 
interessant.. In een necrologie naar aanleiding van Bebs overlijden verkondigt de schrijver 
H.B.. Jassin een min of meer gelijkluidende opvatting: de betekenis van Bebs schrijverschap is 
gelegenn in haar bijdrage aan de Indonesische onafhankelijkheid, in literair opzicht is haar 
werkk niet bijzonder.4 

'' Brief Willem Walraven aan J.H. W. Veenstra (Blimbing 21-1-1941) in Walraven 1992,pag. 639 
22 Nieuwenhuys 1978, pag. 489 

Rass Siregar 'Namlea, Nun di Sana' Tempo 29-5-1976. 
44 Budiman S. Hartoyo dan Asbari N. Krisna 'Menulis adalah Hidup Saya' Tempo 12-10-1991 
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Omdatt Nieuwenhuys in zijn standaardwerk Beb Vuijk primair beoordeelt vanuit literaire 
optiek,, is het niet onbegrijpelijk dat hij voorbijgaat aan andere belangrijke aspecten in haar 
levenn en werk. Allereerst haar omvangrijke journalistieke oeuvre, voornamelijk beslaande uit 
boekbesprekingen,, die vaak juweeltjes in stijl zijn. Overigens moet hieraan worden 
toegevoegdd dat Nieuwenhuys in een radioportret over haar wel heeft gewezen op haar 
kwaliteitt als recensente, toen zelfs heeft gepleit voor een uitgave van haar belangrijkste 
recensies. . 

Verderr schenkt hij geen aandacht aan Bebs politieke stellingname en aan de 
intrigerendee kwestie: was ze Nederlandse of Indonesische? De vraag met welk land de meeste 
verbondenheidd bestaat heeft Nieuwenhuys zelf ook sterk beziggehouden. Vanwege zijn Indo-
europesee afkomst is hij van oordeel dat zijn leven zich heeft afgespeeld tussen twee 
vaderlanden.. Met de verandering van een voorzetsel in de uitspraak van Nieuwenhuys duidt 
Bebb haar leven wezenlijk anders: ze heeft in twee vaderlanden geleefd. In haar beleving 
hebbenn haar Nederlandse jeugd en achtergrond dezelfde kracht gehad en zijn haar even lief 
geweestt als de verbondenheid met haar nieuwe vaderland. 

Bezienn we evenwel haar schrijverschap en haar functioneren in het koloniale Indië en 
hett onafhankelijke Indonesië, dan is toch vooral sprake van een 'westerse' Beb, overigens 
volstrektt begrijpelijk vanwege de bepalende invloed van haar Hollandse opvoeding. In haar 
verhalenn en boeken figureren vooral Nederlandse hoofdfiguren, die hun functie en betekenis 
krijgenn tegen de achtergrond van de inlandse samenleving. De wijze waarop de De Willigens 
hunn kajoe-poetihonderneming leiden en tegen het personeel aankijken, geschiedt vanuit een 
striktt rationele, op een streng arbeidsethos gebaseerde, westerse bedrijfsvoering, met 
voorbijgaann aan inheemse economische en sociale tradities. Ze identificeert zich van stonde af 
aann met dat deel van de Indonesische intellectuelen, dat sterk verwestert is en zich oriënteert 
opp het westers gedachtegoed. In haar journalistieke beschrijving van Indonesië is nauwelijks 
plaatss voor de, in de ogen van de westerling, vaak ondoorgrondelijke werking van 
maatschappelijkee en politieke mechanismen. Wellicht geldt au fond voor Bebb wel hetzelfde 
alss voor Annie Romein-Verschoor, die bij een terugblik op haar jeugd in het vooroorlogse 
Nederlands-Indiëë opmerkt: "Wij leefden niet in Indonesië, wij leefden ernaast".1 Een tweetal 
mensenn uit haar omgeving reageren op de vraag of ze Indonesische of Nederlandse was, met 
dee opmerking: "Ze is haar hele leven een Rotterdamse gebleven". Toch, ze heeft zich 
onmiskenbaarr en zonder enige terughoudendheid (ook) Indonesische gevoeld en na 
terugkomstt in Nederland banden met haar vrienden daar onderhouden. Wellicht dat haar 
principiëlee keuze is voortgekomen uit haar eerder gesignaleerde behoefte aan geborgenheid en 
verbondenheidd als pendant van haar existentiële angst apart te staan van anderen. Maar dat is 
slechtss gissen, want het individu blijf t uiteindelijk, zoals in de 'Inleiding en Verantwoording' 
verwoord,, goeddeels onkenbaar. 

11 Annie Romein-VerschooT via Wertheim 'De Romeins en Azië' Bulletin 9 (81, 1980). pag. 43 




