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Verantwoording g 

Inn de bibliografie wordt de verscheidenheid van Beb Vuijks journalistieke en literaire werk tot 
uitdrukkingg gebracht door een verregaande onderverdeling naar de aard van de publicatie en 
doorr elke publicatie te voorzien van een korte inhoudelijke kwalificatie. Ook bij de 
opsommingg van documenten over de schrijfster wordt dit stramien gehanteerd. 

Bijj  de boeken worden de herdrukken niet afzonderlijk vermeld, maar tussen haakjes 
genoemdd na de eerste druk. Wanneer een herdruk bij dezelfde uitgever verschijnt, wordt 
volstaann met het jaar van verschijning. Alleen bij verandering van uitgever in een nieuwe druk 
wordenn de nieuwe uitgever en plaats van uitgave vermeld. 

Bijj  de vermelding van publicaties in kranten, opiniebladen en literaire tijdschriften die 
wekelijkss verschijnen, is de algemene regel dat alleen de datum van verschijning wordt 
vermeld,, geen paginanummering. Bij publicaties in tijdschriften met een geringere 
verschijningsfrequentiee (maandelijks, tweemaandelijks of nog minder) wordt het volgende 
stramienn gehanteerd: het nummer van jaargang, tussen haakjes het jaar van verschijning en 
vervolgenss de paginanummering van het artikel in het geval sprake is van een doorlopende 
pagineringg van de opeenvolgende nummers van het tijdschrift, bij wijze van voorbeeld: 
11 (1990), pag. 150-160. Op deze algemene regel doen zich een aantal uitzonderingen voor. 
Sommigee tijdschriften vermelden geen jaargang. In dat geval wordt volstaan met het nissen 
haakjess vermelde jaar van verschijning, gevolgd door de paginanummering indien deze 
doorloopt.. Bij tijdschriften die geen doorlopende paginering kennen, wordt bij het tussen 
haakjess vermelde jaartal het nummer van het tijdschrift genoemd, gevolgd door de 
paginanummerss van het artikel. Bij wijze van voorbeeld: (1,1990), pag. 10-20. Er zijn ook 
tijdschriftenn die jaargang noch nummers kennen. In dat geval wordt volstaan met de 
tijdsaanduidingg van verschijning gevolgd door paginanummering, bijvoorbeeld jan. 2000, 
pag.. 10-20. Tenslotte kan zich de situatie voordoen dat een tijdschrift in verschillende jaren 
eenn andere methodiek in het aanduiden van de verschijning hanteert. In dat geval wordt voor 
dee verschillende jaren steeds de bij het betreffende jaar behorende, hierboven vermelde, 
methodiekk gebruikt. 

Dee in de biografie gebruikte brieven van en aan Beb Vuijk zijn slechts ten dele 
gecatalogiseerd.. De officieel verwerkte brieven bevinden zich in het Letterkundig Museum of 
inn het Nationaal Archief, allebei gevestigd in Den Haag. Een groot deel van de zich in het 
Letterkundigg Museum bevindende correspondentie is nog niet verwerkt. Dat geldt ook voor 
dee brieven, die nog bij de familie berusten. Bij de in de bibliografie opgenomen brieven wordt 
hett archief vermeld waarin het schrijven zich bevindt. De in de onverwerkte nalatenschap 
(ON)) in het Letterkundig Museum aanwezige, niet gecatalogiseerde brieven worden 
aangeduidd met LM/ON met daarachter het nummer van de doos waarin de betreffende brief 
zichh bevindt. Tenslotte zij vermeld dat in de bibliografie de nog niet gecatalogiseerde brieven 
mett een geringe relevantie (bijvoorbeeld mededelingenbriefjes, bedankbriefjes etc) niet zijn 
opgenomen. . 

BoekenBoeken van Beb Vuijk 

1937 1937 
DuizendDuizend eilanden, Utrecht: De Haan, 1937 
(2ee druk 1937. 3e druk 1941, 4e druk 1946. 5e druk Amsterdam: Querido 1959, 6e druk 
1959) ) 

[roman] ] 
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1939 1939 
HetHet laatste huis van de wereld, Utrecht: De Haan, 1939 
(2ee druk 1940, 3e druk 1941, 4e druk 1946, 5e druk VGravenhage: Nijgh en Van Ditmar, 
1954,, 6e druk Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1961, T druk Utrecht: Van Veen, 
1990) ) 

[kroniekk in romanvorm] 

1941 1941 
DeDe wilde groene geur van het avontuur, Batavia: De Unie, 1941 
(2ee druk Amsterdam: Vrij Nederland, 1947, 3e uitgebreide herdruk onder de titel De wilde 
groenegroene geur, Amsterdam: Querido, 1962,4C druk 1979) 

[bundell  met de eerder gepubliceerde verhalen 'De vriend', 'De 
verliezer',, 'Vele namen', 'Journaal van een prauwreis' en 'Way Baroe 
inn de Molukken', bij de 3e en 4e druk uitgebreid met 'Mijn 
grootmoeders',, 'De vervulling en de terugkeer' en 'De laatste 
waardigheid'] ] 

1947 1947 
HetHet hout van Bara, Utrecht: De Haan, 1947 
(2ee druk's-Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar, 1955, 4e druk 1981') 

[roman] ] 

1948 1948 
DeDe kinderen van Boeton Leon, Amsterdam: De Boer, 1948 

[jeugdboek] ] 

1953 1953 
Tjerita-tjeritaTjerita-tjerita tiongkok ('Chinese verhalen'), Djakarta: P.T. Pembangunan, 1953 

[coauteurss Mochtar Lubis en S. Mundingsari, bundel met door de 
auteurss vertaalde moderne Chinese verhalen, van een inleiding voorzien 
doorr Beb Vuijk] 

1959 1959 
GeruchtGerucht en geweld, Amsterdam: Querido, 1959 
(2cdrukk 1960, 3e druk 19922) 

[bundell  met de eerder gepubliceerde verhalen 'Verhaal van een 
toeschouwer',, 'Avontuur als vacantie', 'All our yesterdays', 'De jager 
mett zijn schietgeweer' en 'Full of sound and fury') 

1965 1965 
EetEet een beetje heet, Amsterdam: De Arbeiderspers, 1965 
(2ee druk 1966, 3e druk Laren/Antwerpen: Luitingh/Bruna, 1976, 4e druk onder de titel De 
IndonesischeIndonesische keuken hij u thuis, Utrecht: Kosmos, 1986,3 5e druk 1989) 

[kookboekk (je)] 

'' 3C druk onbekend 
:: In de editie van 1992 is abusievelijk 2C dnik venmeid 
33 In de editie van 1986 is ten onrechte 3e druk vermeld 
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1967 1967 
ModerneModerne Indonesische verhalen, Amsterdam: Polak en Van Gennep, 1967 

[coauteurr A. Teeuw; bundel met door Beb Vuijk en Teeuw vertaalde 
verhalenn uit de moderne Indonesische literatuur] 

1969 1969 
DeDe eigen wereld en die andere, Amsterdam: Querido, 1969 
(2edrukk 1978) 

[bundell  met de verhalen 'Huize Sonja' en 'Ngwwang'] 

1971 1971 
EenEen broer in Brazilië, Amsterdam: Querido, 1971 
(2ee druk Utrecht/Antwerpen: Veen, 1983) 

[documentairr reisverhaal over een bezoek aan Brazilië] 

1972 1972 
VerzameldVerzameld werk, Amsterdam: Querido, 1972 
(2ee druk 1981) 

[Verzameldd werk van alle tol dan toe verschenen boeken en verhalen 
vann Beb Vuijk m.u.v. Een broer van Brazilië en Een beetje heet] 

1973 1973 
GrootGroot Indonesisch kookboek. Laren: Luitingh, 1973 
(laatstee 36e druk 2002; in verband met de vele herdrukken is afgezien van vermelding van 
voorgaandee herdrukken) 

[standaardwerkk over de Indonesische keuken] 

1975 1975 
GrootGroot Chinees kookboek, Laren: Luitingh, 1975 
(2ÈÈ druk Utrecht: Kosmos, 3£ druk 1979) 

[bewerkingg door Beb Vuijk van het standaardwerk The thousand recipe 
ChineseChinese cookbook van Gloria Bley Miller in een vertaling van Riekus 
Waskowsky] ] 

1979 1979 
IndonesischIndonesisch menu kookboek. Laren: Luitingh, 1979 

[kookboek(je)] ] 

1982 1982 
VegetarischeVegetarische recepten uit de Indonesische keuken, Utrecht: Luitingh, 1982 
(2ee druk Utrecht: Kosmos, 1986, onbekende druk 1996) 

[kookboekk (je)] 

1983 1983 
ReisReis naar het vaderland in de verte, Utrecht: Veen, 1983 
(2ee druk 1986, 3e druk z.j.. 4e druk 1990) 

[verslagg van een reis naar Indonesië/de Molukken] 
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1986 1986 
ChineesChinees kookboek, Utrecht: Kosmos, 1986 

[keuzee uit recepten in Groot Chinees kookboek, zie boven] 

1989 1989 
Kampdagboeken,Kampdagboeken, Utrecht: Veen, 1989 
(2CC druk Amsterdam: Pandora, 1995) 

[oorlogs-- en kampherinneringen bestaande uit de eerder gepubliceerde 
verhalenn 'De uittocht', 'Kerstkeongs', 'Op reis met Nippon' en de niet 
eerderr gepubliceerde 'Dagboeken en aantekeningen'] 

ArtikelenArtikelen en verhalen van Beb Vu ijk 

1923 1923 
'Vaderss huis' Eigen haard49 (1923), pag. 384-386 

[jeugdd verhaal] 
'Teleurstelling'' Eigen haard49 (1923), pag. 399-400 

[jeugdd verhaal] 
'Dee laatste tocht' Eigen haard49 (1923), pag. 678-681 

[jeugdverhaal] ] 

1925 1925 
'Hett begin' Eigen haardSX (1925), pag. 525-526 

[jeugdverhaal] ] 

1930 1930 
'Dee vriend' Vrije bladen 7(1930), pag. 231-242 

[verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel De wilde groene geur 
vanvan het avontuur, 1941 ] 

'Dee verliezer' In: E. du Perron en C. van Wessem (red), Twintig Noorden Zuid Nederlandse 
verhalen,verhalen, Utrecht: Bijleveld, 1930, pag. 235-247 

[verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel De wilde groene geur 
vanvan het avontuur, 1941 ] 

1931 1931 
'Velee namen (fragmenten van een roman)' Vrije bladen 8 (1931), pag, 116-119 

1932 1932 
'Velee namen' Vrije bladen 9 (schrift 1, 1932) 

[afzonderlijkk cahier; verhaal later opgenomen in de verhalenbundel De 
wildewilde groene geur van het avontuur, 1941 ] 

1933 1933 
'Huisvrouwelijkee moeilijkheden op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië, 
afd.afd. Batavia (1933), pag. 19-201 

[vastee rubriek, afl. 1] 

Hell  tijdschrift kent in 1933 nog geen doorlopende paginanummering, evenmin eenjaargang en 
nummeraanduiding g 
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'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië, afd. 
BataviaBatavia (1933), pag. 55-57 

[vastee rubriek, afl. 2] 

1934 1934 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië, afd. 
BataviaBatavia (1934), pag. 234-236 

[vastee rubriek, afl. 3] 
Idemm (1934), pag. 325-326 

[vastee rubriek, afl. 4] 

1935 1935 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië, afd. 
BataviaBatavia (1935), pag. 175-177 

[vastee rubriek, afl. 5] 
Idemm (1935), pag. 294-295 

[vastee rubriek, afl. 6] 
Idemm (1935), pag. 695-697 

[vastee rubriek, afl. 7] 

1936 1936 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw in Indië, afd. 
BataviaBatavia < 1936), pag. 185-187 

[vastee rubriek, afl. 8] 
Idemm (1936), pag. 438-430 

[vastee rubriek, afl. 9] 
'Duizendd eilanden' De stem 17 (1936), pag. 548-558 

[voorpublicatiee van de roman Duizend eilanden, 1937] 

1937 1937 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw in Indië, afd. 
BataviaBatavia (\937\ pag. 31-33 

[vastee rubriek, afl. 10] 
Idemm (1937), pag. 219-220 

[vastee rubriek, afl. 11] 
'Inn het laatste huis van de wereld: Brieven uit de Molukken van Beb Vuyk' Haarlems 
dagblad,dagblad, 14-10, 16-10, 19-10, 21-10, 23-10, 26-10. 28-10, 30-10 en 4-11-1937 

[feuilletonn in negen afleveringen] 
'Banda'' In: E.van Lokhorst en V.E. van Vriesland (red) Kristal, letterkundig jaarboek, 
Rotterdam,, 1937, pag. 235-236 

[schetss van het Molukse eiland Banda en zijn perkeniers] 

1938 1938 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw in Indië, afd 
BataviaBatavia (1938), pag. 424-425 

[vastee rubriek afl. 12] 
Idemm (1938), pag. 678-679 

[vastee rubriek, afl. 13] 
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1939 1939 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw in Indië, afd. 
Bata\na{\Bata\na{\939),939), pag. 333-335 

[vastee rubriek, afl. 14] 
Idemm (1939), pag. 393-395 

[vastee rubriek, afl. 15] 
'Journaall  van een prauwtocht' D'Oriëni 9-12-1939 

[verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel De wilde groene geur 
vanvan het avontuur, 1941 ] 

'Openn brief aan den auteur van de Bataviase Nouvelles den heer J.E. Jordens Jr' De 
ochtendpostochtendpost 19-12-1939 

[repliekk Beb Vuijk op artikel Jordens over vertrek van Du Perron uit 
Nederlands-Indië,, eveneens verschenen in Kritiek en opbouw 16-12-
1939/1-1-1940] ] 

1940 1940 
'Brievenn van een huisvrouw op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw in Indië, afd 
BataviaBatavia {1940), pag. 78-79 

[vastee rubriek, afl. 16] 
Idemm (1940), pag. 131-133 

[vastee rubriek, afl. 17] 
'Hendrikk Marsman, de dichter' Kritiek en opbouw 16-7-1940 

[herdenkingsartikell  n.a.v. dood Marsman] 
'Eenn dichter zonder vrienden: Marsman en de traditie van zijn jeugd' Bataviaasch nieuwsblad 
6-8-1940 0 

[besprekingg leven en werk van de jonge Marsman] 
'Inn memoriam Ed. Du Perron: Indisch drager van de beste Europeesche cultuur dien Indien 
niett gebruiken kon' Bataviaasch nieuwsblad 12-8-1940 

[herdenkingsartikell  n.a.v. dood Du Perron] 
'Eddyy du Perron' Kritiek en opbouw 16-8-1940 

[herdenkingsartikell  n.a.v. dood Du Perron] 
'Laatstee oogst uit Nederland: Verzen van Anthonie Donker en Nes Tergast' Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad 17-9-1940 

[recensiee dichtbundels] 
'Dee laatste verzen van Marsman: De doodsgedachte in "Tempel en Kruis'" Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad 1-11-1940 

[recensiee dichtbundel] 
'Wayy Baroe in de Molukken" De fakkel 1 (1940), pag. 7-15 

[verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel De wilde groene geur 
vanvan het avontuur, 1941 ] 

'Dee twaalf van de Fakkel: Een triomf van de Indische ambtenarij' Bataviaasch nieuwsblad 
30-11-1940 0 

[kritischh artikel over het nieuwe tijdschrift De fakkel] 
'Tweee gedichten op Marsman's dood: Goed bedoeld maar jammerlijk mislukt' Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad28-12-1940 28-12-1940 

[recensiee van twee gedichten op Marsmans dood] 
'Kleinee geschiedenis van Banda' Poedjangga baroe 8 (1940), pag. 121-122 

[schetss van het Molukse eiland Banda en zijn perkeniers; vrijwel 
hetzelfdee artikel als 'Banda' in Kristal, Letterkundig jaarboek, zie 
1937] 1937] 
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1941 1941 
'Dee otic van Boeroe' D'Oriënt 4-1-1941 

[artikell  over de kajoe-poetihcultuur op Boeroe] 
'Dee menschen van Boeroe' D'Oriënt 1-2-1941 

[artikell  over de bevolking van Boeroe] 
'Hett huis en landgoed Tjitrap' D'Oriënt 15-3-1941 

[artikell  over het landgoed van Majoor Jantji, een rijke afstammeling 
vann de eerste Indo-europeanen in Nederlands-Indië, de Mardijkers] 

Tweee koloniale auteurs' Kritiek en Opbouw 15-3-1941 
[recensiee over twee boeken] 

'Indiëë en mijn werk: De lachende klasse' De Indische courant 9-5-1941 
[autobiografischee schets Bebs jeugd] 

'Indicc en mijn werk: Het leven van een theeplanter in Midden-Java' De Indische courant 19-
5-1941 1 

[autobiografischee schets Bebs leven op de theeplantage Pagilaran] 
'Indiëë en mijn werk: De bui ten bezittingen zijn een andere wereld' De Indische courant 31-5-
1941 1 

[autobiografischee schets Bebs leven op Boeroe, in het bijzonder van 
haarr conflict met de gezaghebber] 

'Geschenkk dat inderdaad 'n geschenk is: Het laatste novellen bundeltje van de Vereniging ter 
bevorderingg van de belangen van den boekhandel' Bataviaasch nieuwsblad 17-6-1941 

[recensiee boekenweekgeschenk, ook verschenen in De Indische courant 
22-11-19411 onder de titel 'De boekenweek in Nederland'] 

'Vacantiee op Boeroe: Ons verblijf in de pondok' De Indische courant 31-5-1941 
[verslagg van een verblijf op de kajoe-poetihplantage van de De 
Willigens] ] 

'Hett hout van Bara' De fakkel {1941), pag. 729-734 
[voorpublicatiee (eerste hoofdstuk) roman Het hout van Bara, 1947] 

'Onzee poëzie tusschen 1920 en '30: Het dichtwerk van Slauerhoff en Marsman' Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad 30-8-1941 

[recensiee dichtbundels, ook verschenen in De Indische courant 18-9-
1941] ] 

'Dee Nederlandse literatuur' De Indische courant 30-8-1941 
[algemenee bespreking Nederlandse literatuur] 

'Dee Nederlandse literatuur: Onze poëzie tusschen 1920 en '30' De Indische courant 6-9-1941 
[besprekingg poëzie van dichters in periode 1920-1930] 

'Kwaadsappigee insinuaties' Kritieken opbouw 13-9-1941 
[reactiee Beb Vuijk op een bespreking van Greshoffs boek Kalender 
zonderzonder dagen door A, ter Haghe in De Indische courant 2-8-1941] 

'Onzee poëzie tusschen 1920 en 1930: Den Doolaards razend rythme, Anthonie Donker, 
dichterr van schoonen vorm' De Indische courant 18-9-1941 

[besprekingg poëzie Den Doolaard en Anthonie Donker] 
'Lectuurr of litteratuur' De Indische courant 27-9-1941 

[boekrecensie,, ook verschenen in Bataviaasch nieuwsblad 11-10-1941] 
'Prauwtochten'' De Indische courant 11-10-1941 

[beschrijvingg van Bebs prauwtochten op Boeroe] 
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'Boekenn "over" en "van" Indië: Het koloniaal element in onze letteren' Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad 18-10-1941 

[algemenee bespreking van boeken over Nederlands-Indië, ook 
verschenenn in De Indische courant 18-10-1941 ] 

'Jann Greshoff en het verleden: Een boek van ouderwetschen zonderlingen' Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad 8-U-\94\ 

[boekrecensie,, ook verschenen in De Indische courant 8-11-1941] 
Brieff  Beb Vuijk in 'Ingezonden stukken' Kritiek en opbouw 8-11-1941 

[ingezondenn brief] 
'K.omm en zie het paradijs van het oosten' De stem/Critisch bulletin' 20 (1940), pag. 134 

[boekrecensie] ] 
'Dee boeken - expositie van Kolff: Aspecten van Indië's Uitgeverij' Bataviaasch nieuwsblad 
15-11-1941 1 

[verslagg van bezoek aan een boekententoonstelling] 
'Eenn kleine dichtbundel: St. Nicolaasverrassing' De Indische courant 6-12-1941 

[recensiee dichtbundel] 

1942 1942 
'Hett werk van Willem Brandt*: Vaak vol gevoel, doch soms te onecht, te "mooi"' 
BataviaaschBataviaasch nieuwsblad 10-1-1942 

[recensiee dichtbundel, ook verschenen in De Indische courant 10-1-
1942] ] 

1946 1946 
'Impressies'' Inzicht 16-1-1946 

[kortee impressie van verblijf in de Japanse kampen Kareës, Kota Paris 
enn Kampong Makassar] 

i nn de bescherming van Nippon' Baanbreker 26-1-1946 
[beschrijvingg eigen internering in Japans kamp, eerste aflevering] 

'Feuilleton:: Het hout van Bara' Inzicht 9-2-1946 
[voorpublicatiee roman Het hout van Bara, 1947] 

i nn de bescherming van Nippon' Baanbreker 16-2-1946 
[beschrijvingg eigen internering in kamp, tweede aflevering] 

'Kustplaatsidylle'' Baanbreker 2-3-1946 
[voorpublicatiee roman Het hout van Bara, 1947] 

'Feuilleton:: Hel hout van Bara' Inzicht 9-3-1946 
[voorpublicatiee roman Het hout van Bara, 1947] 

'Kolonialee of menschelijke verhouding' Uitzicht 13-3-1946 
[artikell  over de toekomstige verhouding Nederlands-Indië 
respectievelijkk de onafhankelijkheid van Indonesië] 

'Hett hout van Bara: fragment uit de gelijknamige roman' Inzicht 13-4-1946 
[voorpublicatiee roman Het hout van Bara, 1947] 

Idemm 20-4-1946 
[voorpublicatiee roman Het hout van Bara, 1947] 

'Dee "zuivering" van Pesing*  Baanbreker 4-5-1946 
[commentaarr op het vermoorden van Indonesische krijgsgevangenen 
doorr Nederlandse militairen] 

CritischCritisch bulletin is hei onderdeel van De stem waarin boeken worden besproken. 
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'Slachtoffers'' Baanbreker 1-6-1946 
[hetzelfdee artikel wordt als "Impressies1 gepubliceerd in Inzicht 16-1-
1946] ] 

'Dee toekomst wordt anders' Vrije katheder 29-11-1946 
[artikell  over onafhankelijkheid van Indonesië] 

'Terugg uit Indonesië' Vrij  Nederland 21-12-1946 
[impressiee van bezoek aan en de band met Nederland] 

'Voorr de menselijke waardigheid van de koloniserende Nederlander' De stem/Critisch 
bulletinbulletin 13 (1946), pag. 548-551 

[boekrecensie] ] 
'Dee hondenzaak" De nieuwe stem 1 (1946), pag. 503-513 

[voorpublicatiee roman Het hout van Bara, 1947) 
'Nieuwee verhoudingen en nieuwe mensen' Djamhatan 1 (7, 1946), pag. 11 

[artikell  over weerstand van de oude koloniale elite tegen tussen de 
Indonesiërss en Nederlanders gesloten wapenstilstand] 

1947 1947 
'Opp bezoek bij Soewarsih' Vrij  Nederland 22-2-1947 

[beschrijvingg van een bezoek aan de Indonesische activiste en 
schrijfsterr Soewarsih Djojopeospito] 

'Vann oude en nieuwe tijdschriften' Kritieken opbouw 20-3-1947 
[besprekingg van recente tijdschriften in Nederland] 

'Indee verdrukking' De stem/Critisch bulletin 14 (1947), pag. 113-116 
[boekrecensie] ] 

'Vrouwenkampenn in Duitsland en Indonesië' De stem/Critisch bulletin 14 (1947), pag. 168-
171 1 

[boekrecensie] ] 
'Godss geuzen' Vrij  Nederland 14-6-1947 

[boekrecensie] ] 
'Dee mythe van een halfbloed' De stem/Critisch bulletin 14 (1947), pag. 255-258 

[boekrecensie] ] 
'[Over:: Arnold Clerx, Anne-Marie, roman]' De stem/Critisch bulletin 14(1947), pag. 287 

[kortee boekrecensie in rubriek 'Periscoop'] 
'Eerstt de kerel, dan de stijl' Vrij  Nederland28-6-1941 

[boekrecensie] ] 
'Indonesiëë onder Japanse hiel' De vlam 11-7-1947 

[artikell  over Indonesische nationalistische beweging voor en tijdens de 
oorlog] ] 

'Dee republiek Indonesia' Vrije katheder 25-7-1947 
[recensiee fotoboek over Indonesië] 

'Ikk ben op weg naar Indonesië' De stem van Nederland 25-\0-\941 
[verslagg van de bootreis naar Indonesië na een verblijf in Holland] 

'Berichtenn uit de nevels' De stem van Nederland 8-11-1947 
[artikell  niet aanwezig in Nederland] 

'Hoee ik Indië terugvond' Vrij  Nederland 15-11-1947 
[boekrecensie] ] 

'Luisterendd naar Hadji Agoes Salim' De stem van Nederland 29-11-1947 
[intervieww met de oude islamitische geleerde en politicus Agoes Salim] 

'Pelaboeakajoearang'' Criterium 2 (1947), pag. 509-515 
[voorpublicatiee roman Het hout van Bara] 
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1948 1948 
'Ontmoetingg met het verleden: Verslag van ontmoeting met Marie van Zeggelen' Oriëntatie 
(4,, 1948), pag. 25-26' 

[verslagg van een bezoek aan de schrijfster Marie van Zeggelen] 
'Antwoordd aan Johan Fabricius' Vrij  Nederland 10-1-1948 

[repliekk op een ingezonden brief van Johan Fabricius op recensie van 
Bebb Vuijk over het boek van Fabricius Hoe ik Indië terugvond ̂zie 
hierboven) ) 

'Thee white mans burden' De stem van Nederland 24-1-1948 
[sfeerimpressiee van leven in en bezoek aan een markt in Djakarta] 

'Reiss naar Djokja' De stem van Nederland 14-2-1948 
[artikell  niet aanwezig in Nederland] 

'Oogstland'' Kritiek en opbouw 15-2-1948 
[boekrecensie] ] 

'Zondagmorgenn in Djokja' De stem van Nederland 28-2-1948 
[verslagg van bezoek aan een vrouwencongres in Djokjakarta waar 
Soekarnoo spreekt] 

'Bloemss verzameld werk: Quiet through sad!' Kritiek en opbouw 1-3-1948 
[recensiee verzameld werk van de dichter Bloem] 

'Blokkade'' De stem van Nederland 10-3-1948 
[sfeerimpressiee over houding van Indonesische jongeren tegenover 
Holland] ] 

'Dee djongos en de regentendochter' De stem van Nederland 13-3-1948 
[eenn impressie over ontmoeting met Indonesische vrouwen] 

'Dee toestand: Tragisch probleem' Kritiek en opbouw 1-4-1948 
[artikell  over politieke situatie in Indonesië] 

'Nieuwee boeken' Kritiek en opbouw 1-4-1948 
[recensiess over meerdere boeken] 

'Onee world or none' Vrije tribune 10-4-1948 
[artikell  over het voor de eenheid van Indonesië gevaarlijke 
groepschauu vin isme bij verschillende bevolkingsgroepen op Sumatra] 

'Bataviaa - Amsterdam - Djokja' De stem van Nederland 1-5-1948 
[impressiee van een bezoek aan een Hollandse vrouw getrouwd met een 
Indonesischh nationalist] 

'Err verandert iets' De stem van Nederland 22-5-1948 
[artikell  over veranderende houding van Nederlandse journalisten t.o.v. 
Indonesischh nationalisme] 

'Oeroeg;; Bekroonde novelle' Kritiek en opbouw 16-6-1948 
[boekrecensie] ] 

'Jann Slauerhoff: Verdoemd poëet en banneling' Oriëntatie (10, 1948), pag. 20-27 
[algemenee bespreking leven en werk van Slauerhoff] 

'Dee marionet' De stem van Nederland 10-7-1948 
[artikell  over oprichting federale staat Negara Soematera Timoer op 
Sumatra] ] 

'Woningnoodd en tropenkolder' De stem van Nederland 24-7-1948 
[impressiee over de houding van een Indo-europeaan t.o.v. Indonesiërs 
aann de hand van de toewijzing van een woning] 

Hett tijdschrift Oriëntatie kent geen jaargangen maar een doorlopende nummering. 
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'Have'ss en have-nots (wat eten betreft)' De stem van Nederland 14-8-1948 
[artikell  over de bondistributie in Djakarta] 

'Boekbespreking'' Kritiek en opbouw 16-8-1948 
[boekrecensie] ] 

'Eenn goede Indonesische roman: recensie van roman HJ. Merlijn. Bontorio1 Critisch bulletin 
155 {1948), pag. 408-412 

[boekrecensie] ] 
'Dee sfeer van de feestelijkheden' Kritiek en opbouw 16-9-1948 

[artikell  over viering van Koninginnedag in hel woelige Indonesië] 
'Cultureell  boerenbedrog' Kritiek en opbouw 16-10-1948 

[verslagg van bezoek aan een Nederlandse boek en tentoonstel ling] 
'Verheugendd en ontmoedigend' Kritieken opbouw 1-12-1948 

[verslagg van een bezoek aan een Indonesische boekententoonstelling] 

1949 1949 
'Stalingrad'' Kritiek en opbouw 1-1-1949 

[boekrecensie] ] 
'Hett zevende kruis' Kritiek en opbouw 16-1-1949 

[boekrecensie] ] 
'Joo Boer, De erfgenaam en De melancholie der verzonken jaren' Oriëntatie (18, 1949), pag. 
50-51 1 

[recensiee van twee boeken] 
'Tweee auteurs uit hel oude Deli1 Kritiek en opbouw 15-4-1949 

[recensiee van twee boeken] 
'Inn memoriam Chairil Anwar' Kritiek en opbouw 28-5-1949 

[eenn in memoriam van de dichter Anwar] 
'Waardee Tjalie Robinson' Oriëntatie (27, 1949), pag. 62-64 

[reactiee Beb Vuijk op artikel Tjalie Robinson 'Van dichten komt ons 
cleenee bate' Oriëntatie (25, 1949] 

'Reisbrievenn uit de Molukken' Kritieken opbouw 15-10-1949 
[verslagg van een bezoek aan de stad Ambon, later vrijwel ongewijzigd 
gepubliceerdd als 'Ambon. Een klein eiland' in De groene 
AmsterdammerAmsterdammer 4-2-1950] 

'Reiss door de Molukken' Kritiek en opbouw 15-12-1949 
[verslagg van een bezoek van Beb Vuijk aan de Molukken; later vrijwel 
ongewijzigdd gepubliceerd als 'Zo is het leven op het Molukkeneiland 
Boeroe'' in De groene Amsterdammer 18-2-1949] 

1950 1950 
'Ambon.. Een klein eiland' De groene Amsterdammer 4-2-1949 

[ziee 'Reisbrieven uit de Molukken' Kritieken opbouw 15-10-1949] 
'Zoo is het leven op het Molukkeneiland Boeroe' De groene Amsterdammer 18-2-1949 

[ziee 'Reisbrieven uit de Molukken' Kritiek en opbouw 15-12-1949] 
'Achtergrondd van Makassar' De groene Amsterdammer 22-4-1949 

[artikell  over afscheidingsbeweging op Celebes] 
'Verhaall  van een toeschouwer' Oriëntatie (31, 1950), pag. 6-20 

[verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel Gerucht en Geweld. 
1959,, eveneens gepubliceerd in: De nieuwe stem (1950), pag. 335-350] 

'Kruiss of munt' Oriëntatie (32, 1950), pag. 46-50 
[boekrecensie] ] 
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'Radja'ss en kozakken' De vlam 20-5-1950 
[artikell  over afscheidingsbewegingen in Oost-Indonesië] 

""Makassar".. Een driehoeksverhouding' De vlam 17-6-1950 
[artikell  over afscheidingsbeweging op Celebes] 

'Ambonn en de republiek der Zuid-Molukken' De vlam 19-8-1950 
[artikell  over de naoorlogse situatie op de Molukken] 

'Modernee Chinese short stories' Oriëntatie (39/39, 1950), pag. 3-6 
[boekrecensie] ] 

'Dee mythe over Ambon' De vlam 9-12-1950 
[artikell  over de afscheidingsbeweging op de Molukken] 

'Dee Zuid-Molukken, een recente geschiedschrijving' De vlam 16-12-1950 
[artikell  over de bevoorrechte positie van Ambonnezen en hun leidende 
roll  tijdens de opstand op de Molukken] 

1951 1951 
'Zuid-Molukkenn (slot)' De vlam 6-1-1951 

[artikell  over de bevoorrechte positie van Ambonnezen en hun leidende 
roll  tijdens de opstand op de Molukken] 

'Hett avontuur Ambon' De vlam 24-3-1951 
[artikell  niet aanwezig in Nederland] 

'Reiss langs de kapuas' Indonesia raya aug.-okt. 1951 
[Reisverslagg van een bezoek aan Borneo in 8 afleveringen, 
Indonesischee titel en nadere datering niet bekend; de Nederlandstalige 
conceptenn bevinden zich in de onverwerkte nalatenschap] 

'Avontuurr als vacantie' Oriëntatie (43, 1951), pag. 323-334 
[Verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel Gerucht en geweld, 
1959] ] 

'Pulauu pulau djauh dari Pusat' Indonesia raya dec. 1951 
[reisverslagg over bezoek aan Molukken, aflevering 1 en 2, 
naderee datering niet bekend: de Nederlandstalige concepten 
bevindenn zich in de onverwerkte nalatenschap] 

1952 1952 
'Pulauu pulau djauh dari Pusat' Indonesia raya jan.-april 1952 

(vervolgg reisverslag over bezoek aan Molukken, de afleveringen 3 t/m 
15;; derde aflevering 12-1-1956, zevende aflevering 6-2-1952, 
veertiendee aflevering 15-4-1952; nadere datering overige afleveringen 
niett bekend; kopieën van alle afleveringen en de Nederlandstalige 
conceptenn bevinden zich in de onverwerkte nalatenschap] 

'Mett klokgelui ontvangen (de reis van Soekarno naar Celebes en de Molukken)' De vlam 26-
1-1952 2 

[verslagg van ontvangst van Soekarno op Celebes en de Molukken] 
'Genegenheidd is verraad' Oriëntatie (45, 1952), pag. 524-534 

[voorpublicatiee van nooit gepubliceerde gelijknamige roman] 
'Thee short cut; Een aangrijpend boek', tijdschrift/krant onbekend, 12-6-1952 

[boekrecensie,, bevindt zich in onverwerkte nalatenschap] 

1953 1953 
'Overr Willem Walraven' Nieuwsgier 11-2-1953 

[boekrecensie] ] 
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'Redee bij de herdenking van Multatutili' Cassette 2 (5, 1953), pag. 5-10 
[herdenkingsredee over Multatuli in de schoolkrant van het lyceum 
C.A.S.. in Djakarta] 

1955 1955 
'Persahabatann adalah pengchianatan (sebuah fragmen)' Konfrontasi. (8, 1955), pag 34-471 

[zelfdee voorpublicatie als in Oriëntatie (45, 1952) van de nooit 
verschenenn roman Genegenheid is verraad] 

1956 1956 
'Tarii  Jodjana' Konfrontasi (11, 1956), pag. 11-12 

[opvattingg Beb Vuijk over de Javaanse dans in gelijknamige artikel van 
B.. Yzerdraad] 

1957 1957 
'Mawarr pulih' Konfrontasi (16, 1957), pag. 3-7 

[artikell  over de studenlenverzetsgroep 'Witte roos1 in Hitler-Duitsland] 
'Opp reis naar de PEN', Indonesisch (e) tijdschrift/krant onbekend, okt.-dec.1957 

[reisverslagg over bezoek aan het PEN-congres in Tokyo en Japan in 
zevenn afleveringen, nadere datering niet bekend; Nederlandstalige 
conceptenn bevinden zich in de onverwerkte nalatenschap] 

'Symposionn Sastera dari Kongres PEN' Konfrontasi (21, 1957), pag. 1-7 
[artikell  over bezoek aan het PEN-congres in Tokyo] 

1958 1958 
'' Geslaagde emigranten keren terug naar Europa' Het parool 28-6-1958 

[impressiee van de bootreis naar Nederland] 
'Al ll  our yesterdays' Tirade! (1958), pag. 233-247 

[verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel Gerucht en geweld. 
1959] ] 

'Dee jager met zijn schietgeweer*  De gids 121 (1958), pag. 339-345 
[verhaal,, later opgenomen in de verhalenbundel Gerucht en geweld, 
1959] ] 

'Hett Münsterlandchen', tijdschrift/krant en datering onbekend 
[sfeerimpressiee van het stadje Korneliamünster en omgeving in 
Duitsland;; artikel bevindt zich in onverwerkte nalatenschap] 

'Kornelimünster:: Een toeristische ontdekking vlak over de grens' //er/?arao/4-10-1958 
[sfeerimpressiee van het stadje Korneliamünster en omgeving in 
Duitsland] ] 

1959 1959 
'Reisherinneringenn uit Japan: Tokio, werken tussen staal en glas, wonen tussen papier en 
hout'' Het parool 10-1-1959 

[artikell  over Japan n.a.v. bezoek Beb Vuijk aan Japan in 1957] 
'Literatuurr van Japan beleeft nieuwe bloei' Het parool 7-2-1959 

[artikell  over moderne Japanse literatuur] 
'Verslagg van een schuldgevoel' Hei parool 14-2-1959 

[boekrecensie] ] 

11 Het Lijdschrift Konfrontasi heeft geen jaargangen maar een doorlopende nummering 

http://okt.-dec.1957
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'Reisherinneringenn uit Japan: Schoonheid in dagelijkse dingen des levens' Het parool 14-3-
1959 9 

[artikell  over Japan n.a.v. bezoek Beb Vuijk aan Japan in 1957] 
LDcc revolte der Japanse vrouw' Het parool 21-3-1959 

[artikell  over Japan n.a.v. bezoek Beb Vuijk aan Japan in 1957] 
'Koppenn hebben gezichten' Tirade 3 (1959), pag. 81-85 

[voorpublicatiee van de nooit verschenen roman Genegenheid is 
verraad] verraad] 

'Dee Duperronnisten, een merkwaardige fase uit de literatuur van Nederland en Indonesië' 
RekenschapRekenschap mrt 1959, pag. 7-14 

[artikell  over de kring rondom Du Perron in Nederlands-Indië] 
'Eenn Hollands landschap onder de zomerzon' Het parool 5-9-1959 

[sfeerimpressiee van o.m het stadje Schoonhoven in Zuid-Holland] 
'"Ricee roots" met wortelrot' Hollands weekblad 1 l-l 1-1959 

[boekrecensie] ] 
'Thee literature of the former Netherlands Indies' Literary Holland (7', 1959), pag. 3-5 

[artikell  over koloniale literatuur] 
'Pertemuann kembali di Djerman Konfrontasi (29, 1959), pag. 2-6 

[artikell  over bezoek Beb Vuijk aan Duitsland in 1927 en 1958] 
'Uitt logeren bij de Dajaks' De nieuwe stem 14 (1959), pag. 340-362 

[verhaal,, later onder de titel 'Full of sound and fury" opgenomen in de 
verhalenbundell  Gerucht en geweld, 1959] 

'Eenn rare St. Nicolaasavond', tijdschrift/krant en datering onbekend 
[niett van auteursnaam voorziene Sinterklaasvertelling die zich bevindt 
inn 'Parool-map' onverwerkte nalatenschap (doos 2466), vermoedelijk 
vann Beb Vuijk] 

1960 1960 
'Levenn en wonen in het land van Staring' Het parool 2-1 -1960 

[sfeerimpressiee van de Achterhoek] 
'Eenn Amerikaan over Indonesië' Hollands weekblad 27-1-1960, pag. 3-5 

[boekrecensie] ] 
'Terugg naarde bron' Hollands weekblad 17-2-1960 

[boekrecensie] ] 
'Eenn vriendendienst' Tirade 4 (1960), pag. 87-88 

[boekrecensie] ] 
'Romann uit donker Afrika' Hollands weekblad 6-4-1960 

[boekrecensie] ] 
'Meerr "Indisch" dan Haags"' Hollands weekblad 13-6-1960 

[boekrecensie] ] 
'Inn maart werd Tokio gebombardeerd' Vrij  Nederland 3-9-1960 

[voorpublicatiee van het verhaal 'Op reis met Nippon', later opgenomen 
inn Kampdagboeken, 1989, in 1989 tevens gepubliceerd in Trouw 12-8-
1989] ] 

'H.P.L.. Wiessing: Bewegend portret' Vrij  Nederland 28-8-1960 
[boekrecensie] ] 

'Atoombommenn op Hirosjima en Nagasaki' Vrij  Nederland 17-9-1960 
[kampherinnering] ] 

'Literatuurr in vijftien talen', tijdschrift/krant onbekend, 5-10-1960 
[manuscriptt van artikel bevindt zich in onverwerkte nalatenschap] 
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'Weekeindee met Wright Richard' Vrij  Nederland 19-11 en 26-11-1960 
[beschrijvingg van een ontmoeting met de sterk antiwesterse en 
antiblankee Amerikaanse schrijver Richard Wright tijdens de Bandocng-
conferentiee in 1955 in Djakarta , twee afleveringen] 

'Bijj  het scheiden van de markt' Hollands weekblad 3-11-1960 
[boekrecensie] ] 

'Jann Jacob Slauerhoff, the forbidden empire' Writing in Holland Flanders dec. 1960, pag. 7-8 
[artikell  over de dichter Slauerhoff] 

'Inn de kerstnacht, in een stal' Vrij  Nederland 24-\2-\960 
[kerstvertelling] ] 

1961 1961 
'Mij nn grootmoeders' Vrij  Nederland 3-2 en 10-2-1961 

[verhaall  in twee afleveringen, later opgenomen in de herdruk van de 
verhalenbundell  De wilde groene geur, 1962] 

'Nederlandsch-Indiëë onder Japanse bezetting' Vrij  Nederland 4-2-1961 
[boekrecensie] ] 

'Meesterss der Chinese vertelkunst: Een bewonderenswaardig boek' Vrij  Nederland 18-3-1961 
[boekrecensie] ] 

'Meesterss der Chinese vertelkunst: Moderne Chinese verhalen' Boek van nu 14 (1960/1961), 
pag.. 152-153 

[boekrecensie] ] 
'Batigg slot: Figuren uit het oude Indië' Vrij  Nederland 1 -4-1961 

[boekrecensie] ] 
'Eenn Antilliaans debuut' Vrij  Nederland 29-4-1961 

[boekrecensie] ] 
'Dorpp aan de Vecht' Vrij  Nederland 29-4-1961 

[sfeerimpressiee van Loenen a/d Vecht, de woonplaats van Beb Vuijk] 
'Verhalenn van Vincent Mahieu' Hollands weekblad 29-4-1961 

[boekrecensie] ] 
'Negerverhalen'' Haags dagblad29-4-1961 

[boekrecensie] ] 
'Hett andere Afrika*  Vrij  Nederland 24-6-1961 

[boekrecensie] ] 
'Hett verleden vertederd of vervalst' Vrij  Nederland 8-7-1961 

[boekrecensie] ] 
'Dee dwaze maagd en wat daarna kwam' Vrij  Nederland 19-8-1961 

[boekrecensie] ] 
'' Het woord onder de griffel' Haarlems dagblad 26-8-1961 

[jeugdherinnerinn g] 
'Tweee Indiase romans' Vrij  Nederland 2-9-1961 

[recensiee van twee boeken] 
'Eenn binnenplaatsje in Parijs' Vrij  Nederland 23-9-\96\ 

[sfeerimpressiee Parijs] 
'Tempoo doeloe: documentatie van een sfeer*  Vrij  Nederland 18-11-1961 

[intervieww Beb Vuijk met E. Breton de Nijs (pseudoniem Rob 
Nieuwenhuys)] ] 

'"Dee eerste etappe": Friedericy sneed zich zelfde pas af als verteller' Vrij  Nederland 9-] 2-
1961 1 

[boekrecensie] ] 



343 3 

'Dee dames hanteren weer de pen' Vrij  Nederland 16-12-1961 
[boekrecensie] ] 

'Dee bezetting' Vrij  Nederland 29-12-1961 
[recensiee uitzending gelijknamige televisieserie] 

1962 1962 
'Eastt Indian belles-lettres' Internationa! P.E.N. 12 (2, 1962) pag. 74-77, 

[artikell  over koloniale letterkunde; niet beschikbaar in Nederlandse 
bibliotheek,, aanwezig in de onverwerkte nalatenschap (doos 2464)] 

'Geenn paspoort voor de eeuwigheid: Twee boekjes van Ellen Warmond' Vrij  Nederland 13-1-
1962 2 

[boekrecensie] ] 
'Westt Indiër Naipaul schiep mens uil verschijnsel' Vrij  Nederland 24-2-1962 

[boekrecensie] ] 
'Dee oudste waardigheid' Tirade 6 (1962), pag. 184-200 

[verhaal,, later als 'De laatste waardigheid' opgenomen in de herdruk 
vann de verhalenbundel De wilde groene geur, 1962] 

'Antwoordd van Bep Vuyk' Tirade 6 (1962), pag. 239-240 
[repliekk op Friedericy's wederom geplaatste kritiek 'Beb nog steeds op 
hett oorlogspad' uit 1940 op Het hout van Bara in hetzelfde nummer van 
Tirade,Tirade, pag. 235-237] 

'Dee strijd in Indië' Vrij  Nederland 17-3-1962 
[recensiee van oorlogsdocumentaire d.d. 8-3-1962 Prof. Dr. L. de Jong 
overr de strijd in Nederlands-Indië bij de Japanse inval in de serie 'De 
bezetting'] ] 

'Uitt de suiker in de tabak: Verhaal van een carrière' Vrij  Nederland 26-5-1962 
[boekrecensie] ] 

'Dee preoccupaties van Willem Brakman: "Die ene mens"en "De weg naar huis'" Vrij 
NederlandNederland 9-6-1962 

[boekrecensie] ] 
'Vann der Tuuk: geleerde en zonderling' Vrij  Nederland 4-8-1962 

[boekrecensie] ] 
'Albertss noemt eindelijk namen: Een stuk leven dat voorbij is' Vrij  Nederland 18-8-1962 

[boekrecensie] ] 
'Rendezee vous met een oud schip: Vers twee van Piet Hein ging leven op Goren Fock' Vrij 
NederlandNederland 25-8-1962 

[boekrecensie] ] 
'Onmogelijkee mensen in een kolderrijk boek: Margaretha Fergusons eerste roman' Vrij 
NederlandNederland 8-9-1962 

[boekrecensie] ] 
'Dee een zijn dood, de ander zijn brood1 Vrij  Nederland 15-9-1962 

[boekrecensie] ] 
'Tweee manieren van zwerven: Garthoff en Zandstra' Vrij  Nederland 22-9-1962 

[boekrecensie] ] 
'Naarr het oude patroon' Hollands weekblad 10-10-1962 pag. 11-13 

[boekrecensie] ] 
'Duu Perrons tweede Indische ronde: D'Artagan contra Jan Fuselier van J.H.W. Veenstra' Vrij 
NederlandNederland 20-W-\962 

[boekrecensie] ] 
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ëë 1962' Vrij  Nederland 20-\0 en 3-11-1962 
[recensiee van televisiedocumentaire in twee afleveringen] 

'Vertalingenn Juan Rolfo's "Pecha Parae" en Rombi's "Proces om Vader" Vrij  Nederland 27-
10-1962 2 

[recensiee van twee boeken] 
'Willemm Walraven: Op de grens' Vrij  Nederland 2A-\ 1-1962 

[boekrecensie] ] 
'Kokenn op z'n frans met de penguins Vrij  Nederland'24-11-1962 

[kookrubriek,, eerste aflevering] 
'Chineess koken en Chinees eten' Vrij  Nederland 8-12-1962 

[recensiess meerdere kookboeken] 
'Dee Chinese puzzels van R.van Gulik: De aangeklede en de naakte detective' Vrij  Nederland 
8-12-1962 2 

[boekrecensie] ] 
'Damee get up to bake your pies' Vrij  Nederland 24-12-1962 

[kookrubriek] ] 

1963 1963 
'' Aya Zikkens "Hut 277'" Vrij  Nederland 5-1-1963 

[boekrecensie] ] 
'Romanss van Antoinette Neyssel en E.De Jong Keesing : woordenkabbeling en sentimenteel 
spinsel'' Vrij  Nederland 12-1-1963 

[boekrecensie] ] 
'Vann een koude kermis thuisgekomen' Vrij  Nederland 12-1-1963 

[sfeerimpresiee van een verblijf in Maastricht tijdens de Kerstdagen van 
1962] ] 

'Meesterss der Japanse vertelkunst: Al te beperkte bloemlezing' Vrij  Nederland 9-2-1963 
[boekrecensie] ] 

'Goelehh Schapenvlees op z'n Arabisch-lndonesisch' Vrij  Nederland 2-3-1963 
[kookrubriek] ] 

'Tuinierenn buiten en binnen' Vrij  Nederland 16-3-1963 
[artikell  over tuinieren] 

'Stemm van een moedig Indonesiër' Hetparool 16-3-1963 
[boekrecensie] ] 

'Ingevrorenn in de Vecht' Vrij  Nederland'23-2-1963 
[artikell  over perikelen rondom de ingevroren boot van Beb Vuijk] 

'Hellaa Haasse's "De meermin": Romanfiguur werd slachtoffer auteur" Vrij  Nederland 30-3-
1963 3 

[boekrecensie] ] 
'Junichiroo Taniziki tussen Oost en West' Vrij  Nederland 18-5-1963 

[boekrecensie] ] 
'Johann Van der Walle: Groot kenner van Caraïbisch gebied1 Vrij  Nederland 6-7-1963 

[boekrecensie] ] 
"'Dee Sirenen", nagelaten werk van Maria Dermoüt' Vrij  Nederland 3-8-1963 

[boekrecensie] ] 
vEenn stapeltje vertalingen' Vrij  Nederland 5-10-1963 

[recensiess meerdere boeken] 
LUitt ieder land een hap of wal' Vrij  Nederland 5-10-1963 

[kookrubriek] ] 
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'Nieuwee roman van Willem Brakman': "De opstandeling" deelgenoot en buitenstaander' Vrij 
NederlandNederland 19-10-1963 

[boekrecensie] ] 

1964 1964 
'Dee eenzaamheid bij Carson Mac-Cullers; "Clock without hands" Vrij  Nederland 18-1-1964 

[boekrecensie] ] 
'Viss veel goedkoper dan vlees'; liefst 2x per week' Vrij  Nederland 1-2-1964 

[kookrubriek] ] 
'Enn deze week eet driemaal vis; tactvol met de duim duiven' Vrij  Nederland 8-2-1964 

[kookrubriek] ] 
'Driee van guliks en twee rechter tie's' Vrij  Nederland 15-2-1964 

[recensiess meerdere boeken] 
'Binnenkortt zal Loenens kem in puin liggen' Vrij  Nederland 22-2-1964 

[artikell  over het verval van de kem van Loenen a/d Vecht, de 
woonplaatss Beb Vuijk] 

'Uitt de Hollandse keuken: eet eens zwaar' Vrij  Nederland 29-2-1964 
[kookrubriek] ] 

'Foee joeng Hai; de omelet, de vulling en 't sausje: garnalen en herinneringen' Vrij  Nederland 
21-3-1964 4 

[kookrubriek] ] 
'Zonderr goede pan, geen goede omelet' Vrij  Nederland 2S-3-1964 

[kookrubriek] ] 
'Feestelijkee culinaria; over kookboeken' Vrij  Nederland 30-5—1964 

[recensiee over meerdere kookboeken] 
'Dee eerste dagen van de republiek Zuid-Molukken' Vrij  Nederland 13-6-1964 

[artikell  over de opstand op de Zuid-Molukken in 1951; dit artikel en de 
tweee volgende schrijft Beb Vuijk niet onder eigen naam maar als 
'specialee medewerker': in de onverwerkte nalatenschap (doos 2466) 
bevindenn zich de manuscripten van deze artikelen] 

'Republiekk der Zuid-Molukken was zuiver Ambonese affaire' Vrij  Nederland 20-6-1964 
[artikell  over de opstand in de Zuid-Molukken in 1951 ] 

'Christendomm en Islam op Zuid-Molukken' Vrij  Nederland 27-6-1964 
[artikell  over de godsdiensten op de Zuid-Molukken] 

'Pleidooii  voor een kruidentuin; van bieslook tot basilicum' Vrij  Nederland30-6-1964 
[kookrubriek] ] 

'Sambalss uit de "De stille kracht'" Vrij  Nederland 18-7-1964 
[kookrubriek] ] 

'Vakantiemenu,, snel en lekker' Vrij  Nederland 25-7-1964 
[kookrubriek] ] 

'Vliegenn vangen zonder stroop' Vrij  Nederland 1-8-1964 
[kookrubriek] ] 

'' Sajoer - Sajoeran: allerlei groenten' Vrij  Nederland 19-9-1964 
[kookrubriek] ] 

'Joodsee vertelkunst' Vrij  Nederland 17-10-1964 
[boekrecensie] ] 

'Variatiess op het thema paprika' Vrij  Nederland 31-10-1964 
[kookrubriek] ] 

'Hett slagen en falen van Helga Ruebsamen' Vrij  Nederland 14-11-1964 
[boekrecensie] ] 
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'Indonesischee gerechten van Argentijns vlees; kruidige recepten' Vrij  Nederland 14-11-1964 
[kookrubriek] ] 

'"Vaarwell  Columbus" van Philip Roth' Vrij  Nederland2\-\ 1-1964 
[boekrecensie] ] 

'Combinatiess van zoet en zuur' Vrij  Nederland 5-12-1964 
[kookrubriek] ] 

'Vann die éne kip; feestmaal voor de nouveaus pauvres' Vrij  Nederland 12-12-1964 
[kookrubriek] ] 

'Eett eens goedkoop, kalkoen' Vrij  Nederland 26-12-1964 
[kookrubriek] ] 

Recensiee boek Naipaul Nieuwe Rotterdamse courant, datering en titel onbekend 
[manuscriptt boekrecensie bevindt zich in onverwerkte nalatenschap 
(dooss 2466); vermoedelijk uit 1964] 

1965 1965 
'Indonesichh eten met varkensvlees1 Vrij  Nederland 30-1-1965 

[kookrubriek] ] 
'Dee twist onder het broodvolk' Vrij  Nederland 6-2-1965 

[kookrubriek] ] 
'Negentiendee eeuws-dagboek uit Japan' Vrij  Nederland 6-2-1965 

[boekrecensie] ] 
'Dee vissen stammen van de mens af: Indische en Indonesische volksverhalen' Vrij  Nederland 
13-2-1965 5 

[recensiee twee boeken] 
'Maakk eens oseh-oseh van hachee-vlees' Vrij  Nederland 13-3-1965 

[kookrubriek] ] 
'Ongelijkee werken van Nel Noordzij' Vrij  Nederland 20-3-1965 

[recensiee verhalenbundel] 
'Romann van Marie-Sohie Nathusius: 'In plaats van moord' Vrij  Nederland 21-3-1965 

[boekrecensie] ] 
'Kookboeken,, degelijke en opwindende' Vrij  Nederland 3A-1965 

[recensiee meerdere kookboeken] 
'Indonesiëë nu door andere bril bekeken' Vrij  Nederland 24-4-1965 

[boekrecensie] ] 
'Honger'' Nieuwe Rotterdamse courant 1-5-1965 

[voorpublicatiee Kampdagboeken, 1989] 
'Groenvoerr in hel voorjaar' Vrij  Nederland 1-5-1965 

[kookrubriek] ] 
'Hett negerprobleem bemoeide zich met Baldwin' Vrij  Nederland 15-5-1965 

[boekrecensie] ] 
'Eenn avondje bij Henriëtte Mooy' Kunst in Utrecht. 3 (10, 1965), pag. 21-23 

[verslagg ontmoeting Beb Vuijk met de schrijfster Henriëtte Mooy] 
'Luchtigee distantie, humanistische stichtelijkheid: Alfred Kossman reizend en Hella Haasse 
mediterend'' Vrij  Nederland 5-6-1965 

[recensiee twee boeken] 
'Samball  goreng1 Vrij  Nederland 5-6-1965 

[kookrubriek] ] 
'Aangrijpendee herinneringen uit Bergen Belsen' Vrij  Nederland 19-6-1965 

[boekrecensie] ] 
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'Henryy Heuster' Vrij  Nederland 26-6-1965 
[boekrecensie] ] 

'Sroendeng.. een heerlijk gerecht' Vrij  Nederland 26-6-1965 
[kookrubriek] ] 

'Philipp Roth en Bernard Malumud: Twee Amerikaans Joodse auteurs', tijdschrift/krant 
onbekend,, 11-7-1965 

[recensiee van twee boeken; manuscript bevindt zich in onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2466)] 

'Dee antieke keuken van W.A, Farbes' Vrij  Nederland'24-7'-I965 
[recensiee kookboek] 

'Dee laatste maand in Kampong Makassar' Vrij  Nederland 14-8-1965 
[kampherinnering] ] 

'Kweee talam, Indonesische zoetigheid' Vrij  Nederland 14-8-1965 
[kookrubriek] ] 

'Lekkerr eten en sherry drinken; boekjes van Lidya Winkel en Wina Bom' Vrij  Nederland 9-
10-1965 5 

[kookrubriek] ] 
'Loempiah:: van voorgerecht tot hele maaltijd' Vrij  Nederland 14-8-1965 

[kookrubriek] ] 
'Rassenstrijd:: 'Opinies over negers en blanken" (n.a.v. W.Brink en L.Harris: De rassenstrijd 
inn Amerka')' Socialisme en Democratie 22 (1965), pag. 747-753 

[artikell  over rassendiscriminatie] 
'"Anakk kompenie" en "moord" en "magie"' Vrij  Nederland 13-11-1965 

[recensiee over twee boeken] 
'Dolaa de Jong schreef goede thriller; een mooie Amerikaanse draaitol' Vrij  Nederland 20-11-
1965 5 

[boekrecensie] ] 
'Reedss nu beginnen met kerstgebak'; mince meat moet zes weken rijpen' Vrij  Nederland 20-
11-1965 5 

[kookrubriek] ] 
'Hell  avondje van speculaas*  Vrij  Nederland4-12-1965 

[kookrubriek] ] 
'Pittoreskk kijken naar Gooi en Vecht; foto's met onnozele onderschriften' Vrij  Nederland 18-
12-1965 5 

[boekrecensie] ] 

1966 1966 
'Vann roddelpraat en literatuur' Het parool 5-2-1966 

[boekrecensie] ] 
'Lenn Deighton, Wina Born en Andere kokers: een paar eet-boeken' Vrij  Nederland, 
22-1-1966 6 

[recensiee van meerdere kookboeken] 
'Terugg naar Oegstgeest; Jan Wolkers bezwerende vaderhaat' Vrij  Nederland 
19-2-1966 6 

[boekrecensie] ] 
Tnn memoriam Pramudya Ananta Puri', tijdschrift/dagblad en datering onbekend 

[manuscriptt artikel gedateerd 28-2-1966 bevindt zich in onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2466)] 
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'Tempeh,, onbekend, maar lekker; perskoek van geschimmelde sojabonen' Vrij  Nederland 12-
3-1966 6 

[kookrubriek,, laatste aflevering] 
'Boekenn van zeven schrijfsters' Vrij  Nederland26-3-1966 

[kortee recensie over zeven boeken] 
'In'In memoriam Soetan Sjahrir' Trouw 7-4-1966 

[eenn in memoriam van Sjahrir] 
'Jamess Baldwin, 'Going to meet the man", tijdschrift/krant en nadere datering onbekend 

[manuscriptt gedateerd 23-4-1966 bevindt zich in onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2466)] 

'Levenslustt van de minste weerstand: Adraan van der Veen; "Een idealist'" Vrij  Nederland 
21-5-1966 6 

[boekrecensie] ] 
'Hett onbekommerde wandelen van Hein Buitenweg' Vrij  Nederland 11-6-1966 

[boekrecensie] ] 
'Dee notulen van een Jappenkamp' Vrij  Nederland 3-9-1966 

[boekrecensie] ] 
'Herinneringenn van een zondagskind; flitsen van Rie Cramer' Vrij  Nederland 
24-9-1966 6 

[boekrecensie] ] 
'Verwarringg na vliegramp; Marie-Sophie Nathusius schreef 'Een gat in de tijd*" Vrij 
NederlandNederland 15-10-1966 

[boekrecensie] ] 
'Paulaa Gomes; Indische motieven, maar geen voer voor Tong-Tongers' Vrij  Nederland 
5-11-1966 6 

[boekrecensie] ] 
'Willemm Walraven, Brieven aan familie en vrienden' Vrij  Nederland 
2-11-1966 6 

[boekrecensie] ] 
'Eenn koloniale tragedie in brieven' Nieuwe Rotterdamsche courant 26-11-1966 

[boekrecensie] ] 
'Huizee Sonja' Tirade (1966), pag. 650-677 

[verhaal,, later opgenomen in de bundel De eigen wereld en die andere, 
1969] ] 

1967 1967 
""  Junghun, een bezeten Duitser op Java; een boekje met iets teveel natuur' Vrij  Nederland, 15-
4-1967 7 

[boekrecensie] ] 
'Dee balenkraai uit Oud Nederlands-Guinea' Nieuwe Rotterdamsche courant 7-5-1967 

[boekrecensie] ] 
'Eenn man die niet slaapt, niet dood is en niet leeft: de tweede roman van Tip Marugg, een 
gebeurtenis'' Vrij  Nederland 10-6-1967 

[boekrecensie] ] 
'Brazilië',, ontwakende reus in de Tropen' Vrij  Nederland 15-11-1967 

[artikell  over sociale en economische situatie in Brazilië] 
'Eenn uitstekend boek over pijnlijke zaken; hoe Nederlanders gevangenen behandelden in Ned-
Indië'' Vrij  Nederland 16-12-1967 

[boekrecensie] ] 
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1968 1968 
'Exx - g.g. De Jonge: man van gezag van bovenaf Het parool 27-11-1968 

[boekrecensie] ] 
'Braziliëë is binnen, maar er staan er veel buiten' Vrij  Nederland 18-5-1968 

[voorpublicatiee documentair reisverhaal Een broer in Brazilië] 

1969 1969 
'Triomff  der verovering' Raster 3 (i 969), pag. 284-295 

[voorpublicatiee documentair reisverhaal Een broer in Brazilië, 1971] 
'Huizenn en tuinen' Avenue A (11, 1969), pag. 93-95 

[jj  eugdherinnering] 
'Besprekingg boek Sarnami, hai van Bea Vianen, tijdschrift/krant en datering onbekend 

[manuscript,, gedateerd 25-9-1969, bevindt zich in onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2464)] 

1970 1970 
'Eenn wederzien in Brazilië' Raster A (1970), pag. 173-186 

[voorpublicatiee documentair reisverhaal Een broer in Brazilië, 1971] 
'Dee poorten van de Jappenkampen gaan eindelijk open' Nieuwe Rotterdamse courant 15-8-
1970 0 

[kampherinnering] ] 
'Aanhangg van de "republiek" was niet zo groot: Het drama van Ambon' Trouw 5-9-1970 

[artikell  over opstand op de Molukken in 1951 ] 
'Multatuli,, de goeroe' In: Multatuli, Hasselt: Heideland-orbis, 1970, pag. 315-319 

[artikell  over (de invloed van Multatuli's boeken op) Soewarsih en 
Niningg Djojopoespito en hun mannen in de jaren 1940-1942]' 

1971 1971 
'Indonesiëë zoekt nieuw evenwicht' De volkskrant maart-mei 1971 

[reisverslagg in zeven afleveringen op 27-3, 3-4, 10-4, 17-4, 1-5, 8-5 en 
29-5] ] 

'Naschriftt Beb Vuyk' De volkskrant 15-4-1971 
[naschriftt op ingezonden reactie van K. Zickhardt 'Erewacht op 
Boeroe'' op voorgaande artikelen van Beb Vuijk over Indonesië in 
dezelfdee krant] 

'Reactiee van Bep Vuyk op artikel Ernst Utrecht' De nieuwe linie 3-6-1971 
[eenn repliek op artikel Ernst Utrecht 'Beb Vuyk praat Indonesische 
concentratiekampenn goed' in De nieuwe linie 13-5-1971] 

'Besprekingg boek Strajhok van Bea Vianen. tijdschrift/krant en dateringg onbekend 
[manuscript,, gedateerd 15-6-1971, bevindt zich in onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2464)] 

1972 1972 
'Onderr de groene bomen' In: Dit was nog eens lezen: 40 auteurs over boeken uit hun 
kinderjaren.kinderjaren. Singel 262, Amsterdam: Arbeiderspers/ Querido, 1972, pag. 95-96 

[niett eerder gepubliceerd verhaal] 

11 Beide echtparen waren aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog politiek en sociaal actief, en daardoor 
verdachtt bij de Politieke Inlichtingen Dienst. 
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'Ikk eet, ik eet tot ik niet meer.. .', tijdschrift/krant en datering onbekend 
[manuscriptt recensie roman van Bea Vianen, aanwezig in onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2464), stuurt Beb Vuijk bij brief 15-7-1972 naar 
ElsevierElsevier literair supplement, ontvangt hiervoor ook een honorarium, 
maarr artikel is nooit geplaatst; ergo er bestaat geen literair supplement 
vann dit blad in dat jaar] 

1973 1973 
'Vann kolonie naar wingewest' Boekenmoten 1 (3, 1973), pag. 33-34 

[niett gesigneerd artikel over de Surinaamse en Antilliaanse literatuur; 
uitt een 'honorariumbrief d.d 22-10-1973 van de redactie van de 
BoekenmolenBoekenmolen in de onverwerkte nalatenschap (doos 2464) blijkt dat 
Bebb Vuijk het artikel heeft geschreven] 

1975 1975 
'Dagboekk van Beb Vuyk' NRC handelsblad 8-3-1975 

[dagboekk gedurende de week 1-7-1975] 
'Overr Mochtar Lubis' Tirade 19 (1975), pag. 514-517 

[artikell  over opstelling Mochtar Lubis in het Indonesië van na de 
onafhankelijkheid] ] 

1976 1976 
'Inn memoriam Peter' Hollands diep 3-7-1976 

[boekrecensie] ] 

1977 1977 
'Insulindee vervalst' Hollands diep 23-4-1977 

[boekrecensie] ] 
'Bijj  de dood van een vriendin' Vrij  Nederland 2-9-1977 

[eenn in memoriam van Soewarsih Djojopoespito] 

1980 1980 
'Driee dagen in juni' De tweede ronde 1(1, 1980), pag. 50-59 

[kampherinnering] ] 
'Mengenangg Sjahrir1 In: H. Rosihan Anwar, Mengenang Sjahrir, Jakarta: Penarbit PT 
Gramedia,, 1980 

[herdenkingsartikell  over Sjahrir, eerder gepubliceerd in Trouw 7-4-
1966] ] 

1981 1981 
'Organisatiee rond Toer niet vrij van schuld' De volkskrant 29-10-1981 

[artikell  over de houding van Pramoedya Ananta Toer tijdens het 
Soekarno-regimee als reactie op diens artikel in De volkskrant van 9-10-
19822 over zijn behandeling als politiek gevangenen door het Soeharto-
regime] ] 
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1982 1982 
'Reiss naar het vaderland in de verte: Reisverhalen van Beb Vuijk' Trouw aug.-sep. 1982 

[reisverslagg van een bezoek aan Indonesië in acht afleveringen op 26-8, 
28-8,, 2-9, 4-9, 10-9, 11-9-1982, 16-9 en 18-9-1982; allemaal 
voorpublicatiess van het reisverslag Reis naar het vaderland in de verte, 
1983] ] 

1985 1985 
'Onderr de groene bomen' Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 14-15 

[jj  eugdherinnering] 
'Dee oorlog is voorbij, zei de Japanner en hij boog' Het parool 10-8-1985 

[kampherinnering] ] 

1988 1988 
'Officieell  waren wij krijgsgevangenen' Trouw 13-8-1988 

[voorpublicatiee Kampdagboeken] 
'Dee uittocht' De tweede ronde 9 (1,1988), pag. 37-44 

[verhaal,, opgenomen in Kampdagboeken, 1989] 

1989 1989 
'Eenn dagje uit met Nippon' Trouw, 12-8-1989 

[verkortee versie van artikel 'In maart werd Tokyo gebombardeerd', in 
VrijVrij  Nederland, 3-9-1960 en het verhaal 'Op reis met Nippon', 
opgenomenn in Kampdagboeken, 1989] 

'Kerstkeongs'' De tweede ronde 10 (1,1989), pag. 11-18 
[verhaal,, opgenomen in Kampdagboeken, 1989] 

VerhalenVerhalen en artikelen van Beb Vuijk in bloemlezingen, verzamelbundels e.d 

1945 1945 
'Wayy Baroe' In: J. Greshoff (red), In de verstrooiing: Een verzameling letterkundige 
bijdragenbijdragen van schrijvers buiten Nederland 1940 - 10 mei - 1945, New York: Querido, 1945, 
pag.. 278-289 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1960 1960 
'Fulll  of sound and fury' In: R. Nieuwenhuys, Bij het scheiden van de markt: Bloemlezing uit 
dede Indische letterkunde van 1935 tot heden, Amsterdam: Querido, 1960, pag. 41-55 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1962 1962 
'Inn maart werd Tokyo gebombardeerd' In: Gastenboek van Singel 262, Amsterdam: Querido/ 
Amsterdamsenn e Boek en Courantmaatschappij, 1962, pag. 102-105 

[eerderr gepubliceerd artikel] 
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1965 1965 
'Tweee fragmenten uit "De wilde groene geur'" In: T. Vesseur Onderweg, Amsterdam: 
Verenigingg ter bevordering van de belangen des boekhandels en de Commissie voor de 
collectievee propaganda van het Nederlandse boek. 1965, pag. 42-45 

[fragmentenn eerder gepubliceerde verhaal; boekenweekgeschenk] 

1968 1968 
'Vaderss huis' In: Jong gedaan, kinderwerk en beginnerswerk van 28 auteurs, Amsterdam: 
Querido,, 1968, pag, 76-80 

[eerderr gepubliceerd jeugdverhaal] 

1974 1974 
'Dee laatste waardigheid' In: R. Nieuwenhuys, Om nooit te vergeten, Nederlandse letterkunde 
overover Indonesië 1935 tot heden: Bezetting en revolutie, Amsterdam: Querido, 1974 pag. 9-27 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1975 1975 
'Fulll  of sound and fury' In: J.P. Böse en P.C. van Eerden, Lezen met de loep; leesboek met 
opdrachtenopdrachten voor het derde leerjaar MAVO, Groningen: Wolters Noordhoff, 1975, pag. 216-
223 3 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1976 1976 
'Al ll  our yesterdays' In: Schrijven is blijven: proza en poëzie van eenenvijftig auteurs, 
Amsterdam:: Querido, 1976, pag. 127-130 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1978 1978 
'Kerstkeongs.. het verhaal van een recept' In: Engelbewaarder Winterboek 1978, Amsterdam: 
DeDe engelbewaarder, 1978, pag. 330-338 

[niett eerder gepubliceerd verhaal] 

1979 1979 
'Journaall  van een prauwreis' In: H. Haasse, Veelzijdig: Werk van Nederlandse schrijfsters na 
1918,1918, Vroom en Dreesman, 1979, pag. 224-238 plaats van uitgifte nog opzoeken 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1985 1985 
'Dee laatste waardigheid' In: R. Nieuwenhuys, Het laat je niet los: Verhalen van Nederlandse 
shrijversshrijvers over Indonesië, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden Amsterdam: 
Querido,, 1985, pag. 214-228 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1987 1987 
'Dee jager met zijn schietgeweer' In: R. Zuidinga, Indisch letterland: Proza uit wee eeuwen 
Nederlands-IndischeNederlands-Indische literatuur, Amsterdam: Sijlhoff, 1987, pag. 13-21 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 
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1988 1988 
'Verhaall  van een toeschouwer' In: P. van Zonneveld, Oriëntatie: Literair-cultureel tijdschrift 
inin Indonesië [ 1947-1953], Schoorl: Conserve, 1988, pag. 140-162 

[eerderr gepubliceerd verhaal] 

1995 1995 
'Inn kampong Makassar' In: De bevrijding van de Oost, Amsterdam: Meulenhoff, 1995, pag. 
31-37 7 

[fragmentt uit Kampdagboeken] 
'Dee jager met zijn schietgeweer' In: A. Birney, Oost-Indische inkt: 400 jaar Indie in de 

NederlandseNederlandse letteren, Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1998, pag. 355-362 
[eerderr gepubliceerd verhaal] 

VertalingenVertalingen van romans en verhalen van Beb Vuijk 

1945 1945 
'Wayy Baroe' In: J. Greshoff (ed), Harvest of the Lowlands: An anthology in English 
translationtranslation of creative writing in Dutch language with a historical survey of the literary 
development,development, New York: Querido, 1945, pag. 537-547 

[Engelsee vertaling van het verhaal 'Way Baroe in de Molukken'] 

1946 1946 
Mahieu,, M., La dernière maison du monde, Brussel: Edition Sixaine, 1946 

[Fransee vertaling Het laatste huis vande wereld] 

1954 1954 
'Avonturr sebagai Istira*  In: Konfrontasi (3, 1954), pag. 2-13 

[Indonesischee vertaling van het verhaal 'Avontuur op vacantie] 

1958 1958 
BoyBoy ke Maluku, Jakarta: P.T. Pembangunan, 1958 

[bewerking/vertalingg in het Indonesisch door Mochtar Lubis van De 
kinderenkinderen van Boeton Leon] 

1972 1972 
'Al ll  our Yesterdays' In: C. Angaff <ed), Modem stories: From many lands, New York: 
Marylandd Books, 1972, pag. 97-104 

[Engelsee vertaling van het verhaal 'All our yesterdays'] 

1975 1975 
SebuahSebuah rumah nun di sana, Jakarta: Pustaka Jaya, 1975 

[Indonesischee vertaling van Hei laatste huis van de wereld door Gadis 
Rasid,, mede mogelijk gemaakt door het toenmalige Ministerie van 
Cultuur,, Recreatie en Maatschappelijk Werk] 

1978 1978 
'Al ll  our yesterdays' In: C.N. Moore (ed), Insulinde: selected translations from Dutch writers 
ofof three centuries on the Indonesian archipelago, Honolulu: The University Press of Hawai, 
1978,, pag. 136-143 

[Engelsee vertaling van het verhaal 'All our yesterdays'] 
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1983 1983 
Thee last house in the world' In: E.M.Beekman (ed). Two tales of the East Indies, Boston: 
Universityy of Massachucettes Press, 1983 

[Engelsee vertaling van Het laatste huis van de wereld; 2e druk 2000 

Hongkong:: Periplus] 

VertalingenVertalingen vn boeken en verhalen door Beb Vuijk 

Boeken n 
1953 1953 
Tjerita-tjeritaTjerita-tjerita tiongkok ('Chinese verhalen'), Djakarta: P.T. Pembangunan, 1953 

[coauteurss Mochtar Lubis en S. Mundingsari; bundel met door de 
auteurss in het Indonesisch vertaalde moderne Chinese verhalen, van een 
inleidingg voorzien door Beb Vuijk] 

1964 1964 
DeDe zonen van Nopoe: Een kroniek uit het stenen tijdperk, Meppel: Boom, 1964 

[vertalingg van P. Matthiessen, Under the mountain wall; a chronicle of 
twotwo seasons in the stone age] 

ZwarteZwarte eland spreekt: Een Sioux-medicinman vertelt zijn leven, Lochem: De tijdstroom, 1964 
[vertalingg van J.G. Neihardt, Black Elk speaks] 

1967 1967 
ZwarteZwarte eland spreekt: Een Sioux-medicinman vertelt zijn leven, Brussel: D.A.P. Reinaert, 
1967 7 

[vertalingg van J.G. Neihardt Black Elk speaks] 

1968 1968 
DagboekDagboek van een KAMI student, Meppel: Boom, 1968 

[vertalingg uit het Indonesisch van gelijknamige boek van Yozar Anwar 
uitt 1967] 

Verhalen n 

1951 1951 
Mochtarr Lubis: 'Er is geen morgen' In: Oriëntatie (40, 1951), pag. 51-55 

[vertalingg uit het Indonesisch] 

1959 1959 
Dazaii  Osamu: 'Villons vrouw' In: Tirade 3 (1959), pag. 41-44 en 63-66 

[vertalingg uit het Engels, origineel onbekend] 

1960 1960 
Shigaa Naoya: 'Han's misdaad' In: Tirade 4 (1960), pag. 108-112 

[vertalingg uit het Engels, origineel onbekend] 
Hayashii  Fumiko: 'Tokio' In: Tirade 4 (1960), pag. 154-160 

[vertalingg uit het Engels, origineel onbekend] 

Ditt boek is ook onder 'Boeken van Beb Vuijk ' opgenomen omdat zij een bijna dertig pagina tellende inleiding 
opp de bundel heeft verzorgd. 
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Chugtaii  Ismat: 'Tiny's grootje' In: Tirade A (1960), pag. 229-234 
[vertalingg uit hel Engels, origineel onbekend] 

LiteraireLiteraire beschouwingen van algemene aard over het werk van Beb Vuijk 

1946 1946 
Fredd Batten, 'Over Beb Vuyk' Apollo mrt. 1946, pag. 61-63 

[besprekingg van tot dan toe verschenen werk van Beb Vuijk] 

1948 1948 
Robb Nieuwenhuys 'Nederlandse romanliteratuur in Indonesië sinds 1930' De nieuwe stem 3 
(1948),, pag. 172-187 

[algemenee beschouwing over koloniale literatuur waarin ook Beb 
Vuijkss werk wordt besproken] 

1957 1957 
J.. Roeland Vermeer 'Onze overzeese letterkunde met betrekking tot Indonesië' Kultuurleven 
244 (1957), pag. 665-671 

[algemenee beschouwing over koloniale literatuur waarin ook Beb 
Vuijkss werk wordt besproken] 

1958 1958 
E.. Breton de Nijs 'Tussen twee vaderlanden: De Indische belletrie' Zuiderkmis 3 (2, 1958), 
pag.. 27-32 

[inhoudd onbekend; artikel niet aanwezig in Nederlandse bibliotheek; 
vermoedelijkk algemene beschouwing over koloniale literatuur waarin 
ookk Beb Vuijks werk wordt besproken] 

1960 1960 
Adriennenn Dixon, 'The Low Countries = Pays bas', in: International P.E.N. 11 (2, 1960), pag. 
42-46 6 

[inhoudd onbekend; artikel niet aanwezig in Nederland; vermoedelijk 
algemenee beschouwing over literatuur waarin ook Beb Vuijks werk 
wordtt besproken] 

1973 1973 
'Bebb Vuyk' In: R. Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel: Wat Nederlandse schrijvers en 
dichtersdichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op 
heden,heden, Amsterdam: Querido, 1973, pag. 477- 489 

[beschouwingg over literaire werk van Beb Vuijk] 
Fredd de Swert 'Over Beb Vuyk' Boekengids 51 (9, 1973) 

[algemenee bespreking van werk Beb Vuijk op omslag van het 
tijdschrift,, vermoedelijk vanwege toekenning van de Constantijn 
Huygensprijs] ] 

1975 1975 
Fiorellaa Leemhuis-Mori 'L'esperienza indonesiana nella narrativa di Beb Vuyk' Eshalto da 
AnnaliAnnali Studio Nederlandesi 18 (1975), pag. 99-145 

[besprekingg werk van Beb Vuijk in Italiaans tijdschrift] 
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1981 1981 
Gerardd Termorshuizen 'Indonesië in de Nederlandse literatuur' Lezerskrant 8 (4, 1981), pag. 
16-17 7 

[algemeenn artikel over koloniale literatuur waarin ook Beb Vuijk wordt 
behandeld] ] 

1985 1985 
Mariee Josephe Malfeyt 'Beb Vuyk, een ondergewaardeerd auteur' Vlaamse gids 69 (4, 1985), 
pag.. 16-22 

[algemenee bespreking werk Beb Vuijk] 

1986 1986 
Mariee Josephe Malfeyt 'Beb Vuyk, een vrouw met een hart voor Indonesië*  Handen 3 (1, 
1986),, pag. 35-43 

[inhoudd onbekend; artikel niet beschikbaar in Nederlandse bibliotheek; 
vermoedelijkk algemene beschouwing over Beb Vuijks werk] 

1987 1987 
Elss Andringa. 'Stijlkenmerken: "Facta of gezichtsbedrog"?, een empirisch onderzoek naar 
stilistischee intuïties' Spektator 16 (3, 1987), pag. 163-179 

[eenn kwantitatieve analyse naar stijlkenmerken van vijf schrijvers 
waaronderr Beb Vuijk] 

1990 1990 
Joopp van den Berg 'Beb Vuyk (1905)' In: J. vanden Berg (red), In Indiëgeweest, Maria 
Dermoüt,Dermoüt, H.J. Friedericv, Beb Vuyk, 's-Gravenhage: Letterkundig Museum, 1990, pag. 84-
119 9 

[besprekingg Beb Vuijks werk n.a.v. tentoonstelling van over leven en 
werkk van de drie Indische auteurs Friedericy, Beb Vuijk en Maria 
Dermoütt in het Letterkundig Museum te Den Haag] 

'Avontuur,, angst en geweld: Beb Vuyk' In: R. Nieuwenhuys, B. Paasman en P. van 
Zonneveld,, Oost-Indisch magazijn: De geschiedenis van de Indisch-Nederlandse letterkunde 
Bulkboekk 19(1998), pag. 59 

[kortee beschouwing over literaire werk van Beb Vuijk] 

1992 1992 
Keess Snoek 'Beb Vuyk, ze waren zo tam als poezen' In: M. Ferguson e.a., Nusantara, 
literatuurliteratuur en cultuur, Amsterdam: Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse 
boek,, 1992, pag. 30-32 

[besprekingg werk Beb Vuijk en publicatie deel van nooit gepubliceerde 
romann Genegenheid is verraad] 

1995 1995 
Rienn van Straalen 'Beb Vuyk op Buru: "Het laatste huis van de wereld" in briefvorm' 
IndischeIndische letteren 10 (1995), pag. 55-66 

[besprekingg Beb Vuijks 'Brieven van een huisvrouw op een buitenpost', 
gepubliceerdd in Maandblad voor de huisvrouw van Indië. afdeling 
BataviaBatavia in de jaren 1933-1939] 



357 7 

1998 1998 
'Bebb Vuyk (1905-1991): De wilde groene geur van het avontuur*  In: E.M. Beekman, 
ParadijzenParadijzen van weleer: Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië 1600-1950, Amsterdam: 
Prometheus,, 1998, pag. 454-476 (eerder in het Engels verschenen ais Troubled Pleasures: 
DutchDutch colonial literature from the East Indies J 600-1950) 

[beschouwingg over literaire werk van Beb Vuijk] 

2000 2000 
Fleurr Speet 'De woekerplant van de kwaadsprekerij, roddel in de Indische letterkunde' Lust 
enen gratie 16 (2000), pag. 53-67 

[artikell  over de verteltraditie in de Indisch-Nederlandse literatuur, in het 
bijzonderr over de roddel, met daarin ook bespreking van werk Beb 
Vuijk] ] 

2001 2001 
Vilann van de Loo 'Beb Vuyk (1905-1991) Moesson 46 (2, 2001), pag, 34-35 
[besprekingg leven en werk Beb Vuijk] 

BesprekingenBesprekingen van (afzonderlijke) boeken van Beb Vuijk, 
informatieveinformatieve artikelen over alsmede interviews met Beb Vuijk 

1932 1932 
Jann Vercammen 'Vele namen' De tijdstroom 2 (1932), pag. 332 

[recensiee 'Vele namen'] 
Jann R.Th. Campert 'Vele namen' Hollandsche revue 37 (1932), pag. 629 

[recensiee 'Vele namen'] 
Boonn Pr 'Vele namen' Boekengids 11 (1932), pag. 271 

[recensiee 'Vele namen'] 
M.. Sabbe 'De Nederlandse koloniale letterkunde' Verslag van de Koninklijke Vlaamse 
AcademieAcademie 1932, pag. 1101-1112 

[besprekingg groot aantal boeken Indisch-Nederlandse letterkunde met 
daarinn een bespreking van 'Vele namen'] 

1933 1933 
Andréé Demedts 'Vele namen' Dieische warande en belfort 33 (1933), pag. 631 

[recensiee 'Vele namen'] 

1937 1937 
'Duizendd eilanden' Boekenschouw 30 (1936-1937), pag. 562, auteur onbekend 

[recensiee Duizend eilanden] 
Anthoniee Donker 'De laatste vrijen' De stem/Critisch bulletin 17 (1937), pag. 413-416 

[recensiee Duizend eilanden] 
P.H.R.Jrr 'Beb Vuyk, Duizend eilanden' utrechts dagblad, datering onbekend 

[recensiee Duizend eilanden; bevindt zich in onverwerkte nalatenschap] 
Gabriell  Smit 'Duizend eilanden' De Gooi en Eemlander, datering onbekend 

[recensiee Duizend eilanden; bevindt zich in onverwerkte nalatenschap 
(dooss 2463)] 

'Duizendd eilanden' Boekengids 15 (1937) pag. 282, auteur onbekend 
[recensiee Duizend eilanden] 
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'Duizendd eilanden' Haagschepost 24-4-1937, auteur onbekend 
[recensiee Duizend eilanden] 

Mennoo ter Braak 'Indisch landschap: Een roman met een vreemde introductie1 Hel vaderland 
25-4-1937 7 

[recensiee Duizend eilanden, ook opgenomen in Menno ter Braak 
VerzameldVerzameld werk Amsterdam; Van Oorschot, 1949-1951, dl VI, pag. 
383-388] ] 

H.. Marsman 'Het anonieme leven' De groene Amsterdammer 22-5-1937 
[recensiee Duizend eilanden] 

Anniee Salomons 'Van eigen en vreemde letteren: Een voortreffelijk boek over Indië" De 
maasbodemaasbode 22-5-1937 

[recensiee Duizend eilanden] 
G.. van Eckeren 'Het boek van de week' Eigen haard63 (1937), pag. 550-551 

[recensiee van twee boeken waaronder Duizend eilanden] 
CCVV 'Kroniek van het proza: Beb Vuyk. Duizend eilanden1 Nieuwe Rotterdamsche courant 
3-7-1937 7 

[recensiee Duizend eilanden] 
A.M.. de Jong 'Een nieuw en bijzonder talentvol schrijfster over Indië: Duizend eilanden van 
Bepp Vuyk' Het volk 14-6-1937 

[recensiee Duizend eilanden] 
Mauritss Uyldert 'Duizend eilanden' Handelsblad 14-7-1937 

[recensiee Duizend eilanden] 
E.. du Perron 'Beb Vuyk: Duizend eilanden' Bataviaasch nieuwsblad 4-8-1937 

[recensiee Duizend eilanden] 
'Bebb Vuyk in de Bijenkorf Bataviaasch nieuwsblad 8-12-1937 

[verslagg lezing Beb Vuijk over de koloniale literatuur in Rotterdamse 
Bijenkorf] ] 

1938 1938 
vann de Ven 'Een schrijfster in de rimboe: "Het laatste huis van de wereld'" Bataviaasch 
nieuwsbladnieuwsblad 5-4-1938 

[intervieww n.a.v. Beb Vuijks terugkomst in Nederlands-Indië, waarin 
de,, tijdens de lezing in de Rotterdamse Bijenkorf verwoorde, 
opvattingenn over de koloniale literatuur worden herhaald] 

E.. du Perron 'Beb Vuyk's opinie over onze koloniale letteren' Bataviaasch nieuwsblad 29-4-
1938 8 

[reactiee Du Perron op Beb Vuijks hierboven vermelde opvatting over de 
Indisch-Nederlandsee letterkunde, ook opgenomen in E. du Perron, 
VezameldVezameld werk, Amsterdam: Van Oorschot, 1954-1960, dl VI, pag. 
190-193] ] 

W.L.M.E.. van Leeuwen 'Litteraire beschouwingen' Opbouw 21 (1938), pag. 131-137 
[recensiee van groot aantal boeken waaronder Duizend eilanden] 

1939 1939 
D.A.M.. Binnendijk 'Duizend eilanden' In: D.A.M. Binnendijk. Zin en tegenzin, Amsterdam: 
Meulenhoff,, 1939, pag. 108-113 

[recensiee Duizend eilanden] 
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Merinoo ter Braak 'Den roman ontrouw: Een vrouw op een kajoepoetihconcessie' Het 
vaderlandvaderland 9-7-1939 

[recensiee Het laatste huis van de wereld, ook opgenomen in Menno ter 
Braak,, Verzameld werk, Amsterdam; Van Oorschot, 1949-1951, dl VII , 
pag.. 309-314] 

Gabriell  Smit 'Een belangwekkende documentaire uit Indië' De Gooi en Eemlander 15-7-1939 
[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

'Hett laatste huis van de wereld' Boekenschouw 33 (1939), pag. 130-131, auteur onbekend 
[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

Albertt Helman 'De mysteries van Insulinde' De groene Amsterdammer 5-8-1939 
[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

Jann Greshoff'Kroniek door Jan Greshoff Hollandsch weekblad 19-8-1939 
[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

Mauritss Uyldert 'Het laatste huis van de wereld' Algemeen handelsblad20-8-1939 
[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

Johann Koning 'Het laatste huis van de wereld' 13-9-1939, krant onbekend 
[recensiee Het laatste huis van de wereld; bevindt zich in de onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2463)] 

Andréé Demedts 'Het laatste huis van de wereld' Dietsche warande en belfort 39 (1939), pag. 
724 4 

[recensiee Het laatste huis van de wereld] 
E.. du Perron 'Het laatste huis van de wereld: Frische natuur-poëzie uit de Molukken' 
BataviaaschBataviaasch nieuwsblad 28-10-1939 

[recensiee Het laatste huis van de wereld, ook opgenomen Du Perron 
1954-1960,, dl VI, pag. 190-193] 

Renéé F. Lissens 'Het laatste huis van de wereld' Vormen 4 (1939), pag. 155 
[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

'Hett laatste huis van de wereld' Boekengids 17(1939), pag. 139, auteur onbekend 
[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

1940 1940 
G.. Eggink 'Tropische werkelijkheid: Het laatste huis van de wereld' De stem 20 (1940), pag. 
93-94 4 

[recensiee Het laatste huis van de wereld] 
M.. Jauw-Metz 'Nogmaals: De twaalf van de Fakkel: Beb Vuyks critiek bestreden' 
BataviaaschBataviaasch nieuwsblad 1-12-1940 

[reactiee op Beb Vuijks artikel in hel Bataviaasch nieuwsblad 30-11-
19400 over het tijdschrift Defakkef] 

H.J.F.. 'Een romanschrijfster op het oorlogspad' Koloniaal tijdschrift 29 (1940), pag. 636-639 
[artikell  van de (latere) schrijver H.J. Friedericy met kritiek op het door 
Bebb Vuijk gebruik maken van de werkelijke naam van de gouverneur 
vann de Molukken in Het laatste huis van de wereld] 

1941 1941 
D.. de Vries 'De novellen van Beb Vuyk' Kritiek en opbouw 5-7-1941 

[recensiee De wilde groene geur van het avontuur] 
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1945 1945 
C.C. H. 's-Gravesande 'Drie bekroonde boeken: De Lucy B. en C.W. van de Hoogt-prijs 
NieuweNieuwe courant 31-12-1945, auteur onbekend 

[vermeldingg van toekenning C.W. van de Hoogt-prijs aan Beb Vuijk 
voorr het boek Het laatste huis van de wereld] 

1946 1946 
Noll  Gregoor 'Literaire kroniek: De van de Hoogt-prijs 1941 voor Beb Vuyk' De telex 12-1-
1946 6 

[besprekingg van Beb Vuijks tot dan toe verschenen werk n.a.v. 
toekenningg C.W. van de Hoogt-prijs aan haar voor Het laatste huis van 
dede wereld] 

1947 1947 
P.H.. Dubois 'Rijp en groen (Cola Debrot, F. Langen, Bep Vuyk)' Spectator 5-1-1947 

[recensiee over drietal boeken, waaronder de in 1946 in België 
verschenenn Franse vertaling van Het laatste huls van de wereld] 

'Bebb Vuyk kreeg toegekenden van de Hoogtprijs niet betaald' Het parool, 28-2-1947, auteur 
onbekend d 

[artikell  over het niet effectueren van toekenning Van de Hoogt-prijs aan 
Bebb Vuijk] 

H.. van Galen Last 'Literaire prijs werd niet toegekend' Haags dagblad 28-2-1947 
[artikell  over het niet effectueren van toekenning Van de Hoogt-prijs aan 
Bebb Vuijk] 

Edd Hoornik 'Beb Vuyk vertelt' Vrij  Nederland 8-3-1947 
[intervieww met Beb Vuijk over het niet effectueren van toekenning Van 
dee Hoogt-prijs aan haar] 

Red.. H. 'Bep Vuyk in opspraak' Het dagblad V-3-1941 
[artikell  over het niet effectueren van toekenning Van de Hoogt-prijs aan 
Bebb Vuijk] 

H.. van Galen Last 'Een verhalenbundel van Beb Vuyk: Novellen over zee en de Molukken' 
HaagsHaags dagblad 20-9-1947 

[recensiee herdruk De wilde groene geur van het avontuur]' 
Jann Greshoff'Schrijvers die met haar kunst geboren worden: Over het proza van Beb Vuyk', 
tijdschriftt en krant onbekend 

[recensiee herdruk De wilde groene geur van het avontuur; artikel 
bevindtt zich in de onverwerkte nalatenschap (doos 2463)] 

Glasius:: Y.H. 'Worsteling tusschen schrijver en lezer: Een ontgoocheling' Het dagblad 11-
10-1947 7 

[recensiee Het hout van Bard] 
'Bepp Vuyk: Hel hout van Bara' Vrij  Nederland 22-11-1947, auteur onbekend 

[recensiee Het hout van Bara] 
'Nieuww proza van jonge schrijvers' Nieuwe Rotterdamse courant 6-12-1947, auteur onbekend 

[recensiee Het hout van Bara] 
Johann Fabricius 'Hoe ik Indië terugvond' Vrij  Nederland 6-12-1947 

[repliekk op Beb Vuijks recensie van het boek Hoe ik Indië terugvond 
vann Fabriciusl 

Dee eerste druk van De wilde groene geur van hei avontuur is alleen in Nedertands-Indië verschenen. 
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J.C.. Brandt Corstius 'Strijd in tropische eenzaamheid: Beb Vuyk verbeeldt het leven op de 
afgelegenn buitenpost' Nieuw Utrechts dagbladen Het parool 19-12-1947 

[recensiee Het hout van Bara] 

Ï94S Ï94S 
Anniee Rome in-Verschoor 'Lezen voor je plezier' Vrije katheder 16-1-1948 

[recensiee herdruk De wilde groene geur van het avontuur, ook 
opgenomenn in Annie Romein-Verschoor, Vrouwenwijsheid, een bundel 
kritiekenkritieken en essays over de vrouw, Amsterdam: Synopsis, 1980, pag. 40-
41] ] 

Elisabethh de Roos 'Het hout van Bara' Libertinage 1 (1948), pag. 76-77 
[recensiee Het hout van Bara] 

Gerardd van Eckeren 'Het hout van Bara' Boek van nu 1 (1948), pag. 107-108 
[recensiee Het hout van Bara] 

J.. van Schaik-Will ing 'De wilde groene geur' Critisch bulletin 15 (1948), pag. 206-207 
[recensiee herdruk De wilde groene geur van het avontuur] 

Joriss Caeymaex Pr 'De wilde groene geur' Boekengids 26 (1948), pag, 63 
[recensiee herdruk De wilde groene geur van het avontuur] 

A.vann den Dries 'Het hout van Bara' Boekengids 26 (1948), pag. 95 
[recensiee Het hout van Bara] 

A.A.. 'Beb Vuijk, Het laatste huis van de wereld' De vlam 27-11-1948 
[recensiee herdruk Het laatste huis van de wereld, opgenomen in de 
rubriekk 'Het boek in de week'] 

1949 1949 
A.. Romein-Verschoor 'De kinderen van Boeton Leon' Haagsch dagblad 19-2-1949 

1955 1955 
J.. Roeland Vermeer 'Het laatste huis van de wereld' Kultuurleven 22 (1955), pag. 565-566 

[recensiee herdruk Het laatste huis van de wereld] 
Ivoo Michels Titelloze bespreking aantal boeken waaronder Het hout van Bara Het 
handelsbladhandelsblad 13-12-1955 

[recensiee herdruk Het hout van Bara] 

1956 1956 
J.H.W.. Veenstra 'Indonesische Beb Vuyk was in land van herkomst' Vrij  Nederland 6-10-
1956 6 

[interview] ] 

1957 1957 
JJ.. Oversteegen 'Beb Vuyk-The last house of the world' Literary Holland {A, 1957), pag. 
16-177 ' 

[recensiee Het laatste huis van de wereld] 

11 Tijdschrift kent geen jaargangnummering 
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1958 1958 
Victorr E. van Vriesland 'Onkoloniale romantiek' In: Viktor E. van Vriesland, Onderzoek en 
vertoog;vertoog; Venameld critisch en essayistisch proza, dl II. Amsterdam: Querido, 1958, pag. 282-
285 5 

[recensiee Duizend eilanden] 

1959 1959 
Hanss van Straten 'Beb Vuyk, ontembaar schrijfster even in ons land' Het vrije volk 29-1-1959 

[interview] ] 
Garmtt Stuiveling 'Tragiek van de tropen' Haagsch dagbladlA 1-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
J.H.W.. Veenstra 'Nieuw boek van Beb Vuyk: Novellenbundel Gerucht en geweld' Vrij 
NederlandNederland 14-11 -1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
Hanss Warren 'Zuiver werk van Bep Vuyk en een debuut van Paul Christiaans: Greep uit 
nieuww proza' Provinciale Zeeuwsche courant 14-11-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
MvOO 'Geweld bij Beb Vuyk, rust bij Frits Huël Het vrije volk 21-11-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
C.J.. Kelk 'Weinig maar goede verhalen' De groene Amsterdammer 28-11-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
Keess Fens 'Voortreffelijke novellen van Bep Vuyk' De linie 28-11-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
Tomm Neelissen 'Novellen van Bep Vuyk: Gevolg der keuze' Elseviers weekblad'28-11-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
'Geruchtt en geweld' Nieuwe Leidsche courant 5-12-1959, auteur onbekend 

[recensiee Gerucht en geweld] 
Robb Nieuwcnhuys 'Verhalen van angst en pijn: "Gerucht en geweld" novellenbundel van Beb 
Vuyk'' Het parool 12-12-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 
Joss Panhuijsen, '"Geruchten en geweld" (beb vuyk) studies in menselijke wreedheid: Hoe was 
hett in Indonesië' De gelderlander 29-12-1959 

[recensiee Gerucht en geweld] 

I960 I960 
H.. A. Lunshof 'Klerkenverraad' Elseviers weekblad 9-1-1960 

[artikell  over toelating Beb Vuijk tot Nederland] 
'Kritischh commentaar: onze kleine Mc. Carthy' Nieuwe Rotterdamsche courant 16-1-1960, 
auteurr onbekend 

[reactiee op artikel Lunshof in Elseviers weekblad over toelating van Beb 
Vuijkk tot Nederland] 

H.U.. Jesserund'OIiveira 'This is a publishing house' Tirade 4(37, 1960), pag. 6-21 
[artikell  over tendentieuze journalistiek in Elseviers weekblad met o.m 
berichtgevingg in het nummer van 9-1-1960 over toelating van Beb 
Vuijkk tol Nederland als voorbeeld) 

'Bebb Vuyk. Spijtoptante' Elseviers weekblad, 23-1-1960, auteur onbekend 
[reactiee van het weekblad over de ontstane discussie n.a.v. het Lunshofs 
artikell  in het blad van 9-1-1960] 

Anniee Romein-Verschoor 'Kroniek van het proza' De nieuwe stem 15 (1960), pag. 40-47 
[recensiee van o.m. Gerucht en geweld] 
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'"Lawaaii  en razernij" in Indonesië' Nieuwe Rotterdamsche courant 23-1-1960 
[recensiee Gerucht en geweld] 

J.H.W,, Veenslra 'Beb Vuyk, Lunshof en Elsevier' Vrij  Nederland 30-1-1960 
[reactiee op artikel Lunshof over toelating van Beb Vuijk tot Nederland] 

Anthoniee Donker 'De duimzuiger H.A.L(unshoff)' De nieuwe stem 15 (1960), pag. 228-230 
[reactiee op artikel Lunshof over toelating van Beb Vuijk tot Nederland] 

J.J.. Oversteegen 'Gerucht en geweld, verhalen van Beb Vuyk' Hollands weekblad 23-3-1960 
[recensiee Gerucht en geweld] 

Jann Greshoff'Beb Vuyk en Ward Ruyslinck met novellenbundels: korte verhalen van 
ongelijkk niveau' Het vaderland 26-3-1960 

[recensiee Gerucht en geweld] 
T.L.. Leffelaar 'Reviews*  Books abroad34 (1960), pag. 310 

[recensiee Gerucht en geweld] 

1961 1961 
H.G.. Surie 'Ik wilde naar Indië en ik wilde schrijfster worden' Het vrije volk 17-6-1961 

[interview] ] 

1962 1962 
HJ.. Friedericy 'Beb Vuyk nog steeds op het oorlogspad' Tirade 6 (1962), pag. 235-238 

[stellingnamee Friedericy tegen het noemen van de naam van 
bestuursambtenarenn in Het laatste huis van de wereld n.a.v. herdruk van 
ditt boek, eerder gepubliceerd als 'Een romanschrijfster op het 
oorlogspad'' Koloniaal tijdschrift 29 (1940), pag. 636-639] 

C.J.E.. Dinaux 'Herontmoeting met Beb Vuyk: Werk van het zuiverste gehalte*  Arnhemsche 
courantcourant 27-10-1962 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
H.G.. Surie 'Driemaal Beb Vuyk' Hollands weekblad 14-11-1962 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
Robb Nieuwenhuys 'Beb Vuyk: van stijlallures naar vanzelfsprekend proza' Vrij  Nederland 1-
12-1962 2 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
J.. van Heugten 'De wilde groene geur' Streven 16 (1962-1963), pag. 387 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 

1963 1963 
Anthoniee Donker 'Het vrolijk literair domoren-spel' De nieuwe stem 18(1963), pag. 235-236 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
H.A.. Gomperts 'Avonturiers en slachtoffers*  Het parool 5-1-1963 

[recensiee herdruk De wilde groene geur, ook verschenen in Haagsch 
dagbladdagblad 5-1-1963] 

Benn van Eysselstein 'Het leven op de Molukken inspireert Beb Vuyk nog steeds: 
Verhalenbundell  de wilde groene geur' Haagsche courant 12-1-1963 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
'Bepp Vuijk over eigen werk voor Cultureel Contact: In Indonesië weer situatie onhoudbaar' 
SchagerSchager courant 30-1-1963, auteur onbekend 

[verslagg lezing Beb Vuijk over Nederlands-Indische letterkunde] 
Fredd Pfeifer 'De hete hartstochten in na-oorlogsc Indië: Beb Vuyk schreef bundel verhalen De 
wildee groene geur' Delftsche courant 30-1-1963 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
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Hanss Warren 'De wilde groene geur' Provinciale Zeeuwsche courant 16-3-1963 
[recensiee herdruk De wilde groene geur] 

N.. Noordzij 'Proza als houtsnede' Het nieuwe boek 1 (1963), pag. 163-164 
[recensiee herdruk De wilde groene geur] 

M.. L. Nijdam 'Twee vrouwen: Beb Vuyk en Hella Haasse mét en zónder literatuur' De linie 
27-4-1963 3 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
Annee Wadman 'De geur van het avontuur: De Novellen van Beb Vuyk" Leeuwarder courant 
30-11-1963 3 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
'Dee wilde groene geur' Vrouw en haar huis 57 (1963), pag. 450, auteur onbekend 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 
Th.. Govaert 'De wilde groene geur' Kultuurleven 30 (1963), pag. 382 

[recensiee herdruk De wilde groene geur] 

1965 1965 
'Bijj  de 60sle verjaardag van Beb Vuyk' Nieuwe Rotterdamse courant 11-2-1965, auteur 
onbekend d 

[interview] ] 
Margarethaa Ferguson 'Eet een beetje heet', krant en datering onbekend 

[interview] ] 

1966 1966 
'Bebb Vuyk' In: Wie is die . . . .; Auteurs van Singel 262 fotografisch, biografisch en 
bibliografisch,bibliografisch, Am sterdam :Querido, 1966, pag. 141-142 

[kortt portret Beb Vuijk] 

1967 1967 
Frisoo Endt 'Beb Vuyk: Profiel van een vrouw' Avenue 2 (3, 167), pag. 106-110 

[interview] ] 
W.G.. Wolters 'Vertellingen over een revolutie' De groene Amsterdammer 18-11-1967 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 
Hanss Warren 'Moderne Indonesische verhalen: Signalementen van een vernieuwing' 
ProvincialeProvinciale Zeeuwsche courant 2-12-1967 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 
Willemm G. van Maanen 'Regen van verhalen in Nederland' Utrechts nieuwsblad 2-\2-\961 

[recensiee meerdere verhalenbundels waaronder Moderne Indonesische 
verhalen] verhalen] 

W.A.. Braasem 'Uit dromenland naar stof en zweet' Het vaderland'22-12-1967 
[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 

1968 1968 
C.H.. Schaap 'Moderne Indonesische verhalen' Helderse courant 23-1-1968 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 
Paull  van 't Veer 'Jonge Indonesische verhalen' Het vrije volk 26-1-1968 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 
J.H... 'Boekenetalage' Trouw 7-3-1968 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 
Asteree Michel Dhondt 'Indonesisch verhalen' Elsevier 9-3-1968 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 
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H.G.. Surie 'Maleis: Meer dan taaiachtig hulpmiddel: Moderne Indonesische literatuur in twee 
boekenn belicht' Vrij  Nederland 20-1-196$ 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 
'Modernee Indonesische verhalen' Volksontwikkeling 43 (1968), pag. 88, auteur onbekend 

[recensiee Moderne Indonesische verhalen] 

1969 1969 
K.L.. Poll 'In de verbeelding toont zich de meester*  Algemeen handelsblad 12-4-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Willemm Brandt 'Totok en Indo' Goois nieuwsblad 25-4-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Hanss Warren 'Beb Vuyk: De eigen wereld en die andere' Provinciale Zeeuwse courant 26-4-
1969 9 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Wamm de Moor 'Eigen werkelijkheid en die van anderen: proza van Baeyens, Pauwels, Vuyk 
enn Kossman' De tijd 10-5-1969 

[recensiee De eigen werelden die andere] 
Henkk Buurman 'Een sfeer van angst en dreiging' Nieuwe Rotterdamse courant 17-5-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Keess Fens 'Twee verhalen van Beb Vuyk' De volkskrant 17-5-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
F.. Scharmhardt 'Prachtige verhalen van Beb Vuyk over Indonesië tussen de Japanse 
bezetting'' Het parool 24-5-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
'Nieuwee verhalen van Beb Vuyk' Trouw 6-6-1969, auteur onbekend 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
R.. Boltendal 'De eigen wereld en die andere' Friese koerier 7-6-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Willemm G. van Maanen 'Bij Dhondt, Vuyk en Kossman overheerst traditie' Utrechts 
nieuwsbadnieuwsbad 7-6-1969 

[recensiee van o.m. De eigen werelden die andere] 
H.G.. Surie 'De eigen ervaringen van Beb Vuyk' Vrij  Nederland 14-6-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
D.. Hüwel 'Imponerende novellen van Beb Vuyk' Accent 21-6-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Hanss Jonkers 'Toen de Japanners kwamen: Vervreemding in verhalen van Bep Vuyk' 
EindhovensEindhovens dagblad 21-6-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Jann Spierdijk 'Beb Vuyk meesterlijk in twee sterke novellen' De telegraaf 21 -6-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Ricoo Bulthuis 'Conflictsituatie als onderstroom in het werk van Beb Vuyk' De Haagsche 
courantcourant 5-7-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
C.. J. Kelk 'Beb Vuyk - De eigen wereld en die andere' De groene Amsterdammer 7-6-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Margarethaa Ferguson 'Meer feil dan fictie in werk van Beb Vuyk' Wet vaderland 9-S-1969 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Martinn Hartkamp 'Beb Vuyk: Nederland heeft nooit iets van Indonesië begrepen' Nieuwe 
RotterdamseRotterdamse courant 29-11-1969 

[interview] ] 



366 6 

1970 1970 
Annee Wadman 'Twee novellen van Beb Vuyk: geen mensen, maar inlanders' Leeuwarder 
courantcourant 10-1-1970 

[recensiee De eigen wereld en die andere] 
Franciss Bulhof'Beb Vuyk, De eigen wereld en die andere' Books abroad44 (1970), pag. 
320-321 1 

[recensiee verhalenbundel De eigen werelden die andere] 
Keess Simhoffer, 'De ziekte van Middleton en andere ziektes: Onvolledige kroniek van in 
19699 verschenen Nederlandse poëzie en Nederlands proza' Streven 23 (1970), pag. 836-848 

[recensiee groot aantal boeken waaronder De eigen wereld en die 
andere] andere] 

Maxx Nord 'Beb Vuyk gaat terug' Het parool 31-10-1970 
[aankondigingg dat Beb Indonesië gaat bezoeken] 

1971 1971 
Keess Fens 'Een broer in Brazilië' De volkskrant 20-3-1971 

[recensiee Een broer in Brazilië] 
Robb Nieuwenhuys 'Nederlandse letterkunde uit Indonesië' Maatstaf \% (1971), pag. 854-862 

[algemenee beschouwing over koloniale literatuur waarin ook Beb 
Vuijkss werk wordt besproken] 

K.L.. Poll 'Beb Vuyk als zuster in Brazilië' NRC handelsblad 2-4-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

P.H.D.. 'De waarde van het pakje' Het vaderland 3-4-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

Willemm Brandt 'Braziliaanse impressies' Goois nieuwsblad 9-4-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

Ricoo Bulthuis 'Beb Vuyks herinneringen in verrot paradijs' Rotterdams nieuwsblad 9-4-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

K.. Zickhardt 'Erewacht op Boeroe' De volkskrant 15-4-1971 
[reactiee op Beb Vuijks reisverslag in De volkskrant over haar bezoek 
aann Indonesië respectievelijk Boeroe, in het bijzonder op Beb Vuijks 
opvattingg over de positie van politieke gevangenen] 

H.. A. Geuns 'Gevangen in Indonesië' De volkskrant 24-4-1971 
[reactiee op Beb Vuijks reisverslag in De volkskrant over haar bezoek 
aann Indonesië respectievelijk Bum, in het bijzonder op Beb Vuijks 
opvattingg over de positie van politieke gevangenen] 

Maxx Nord 'Op de rand van literatuur en journalistiek' Het parool 24-4-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

Wamm de Moor 'Zien wat de eigen ogen zien' De tijd2A-A-\91\ 
[recensiee reisroman Een broer in Brazilië] 

'One'ss own world and that of the others' Writing in Holland and Flanders 11 (30, 1971), 
geenn paginanummering, auteur onbekend 

[recensiee Een broer in Brazilië] 
H.. Loeff'Gevangenen in Indonesië' De volkskrant 5-5-1971 

[reactiee op Beb Vuijks reisverslag in De volkskrant over haar bezoek 
aann Indonesië respectievelijk Buru, in het bijzonder op Beb Vuijks 
opvattingg over de positie van politieke gevangenen] 
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Ernestt Utrecht 'Beb Vuyk praat Indonesische concentratiekampen goed1 De nieuwe linie 13-
5-1971 1 

[reactiee op Beb Vuijks reisverslag in De volkskrant over haar bezoek 
aann Indonesië respectievelijk Buru, in het bijzonder op Beb Vuijks 
opvattingg over de positie van politieke gevangenen] 

Hanss Warren 'Beb Vuyk: Een broer in Brazilië" Provinciale Zeeuwse courant 15-5-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

Emestt Utrecht 'Antwoord aan Bep Vuyk' De nieuwe linie 3-6-1971 
[repliekk op reactie Beb Vuyk op eerdergenoemd artikel Emest Utrecht] 

Helmaa Wolf-Catz 'Een gave reisroman' Amersfoortse courant 5-6-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

'Openn boek: Een broer in Brazilië" De nieuwe linie 10-6-1971, auteur onbekend 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

W.F.. Wertheim 'Bep lijk t toch op haar broer' De groene Amsterdammer 12-6-1971 
[recensiee Een broer in Brazilië] 

D.. Ouwendijk 'Een broer in Brazilië: Bep Vuyk schrijft uit eigen ervaring' Het binnenhof 10-
7-1971 1 

[recensiee Een broer in Brazilië] 
Fredd de Swert 'Noordnederlands proza*  Boekengids 49 (1971), pag. 401-406 

[recensiee groot aantal boeken waaronder Een broer in Brazilië] 
Claraa Eggink 'Van je familie moetje het hebben' Elseviers weekblad 30-10-1971 

[recensiee Een broer in Brazilië] 
Annekee van Luxemburg 'Bep Vuyk voortreffelijk in "Broer in Brazilië'" Haarlems dagblad 
23-11-1973 3 

[recensiee Een broer in Brazilië] 
Hugoo Brems 'Documentaire autobiografie-roman' tijdschrift en datering onbekend 

[recensiee Een broer in Brazilië; bevindt zich in onverwerkte 
nalatenschapp (doos 2463)] 

1972 1972 
'Kafkaa in foedraal, Hella Haasse in plastic en Bep Vuyk nog steeds over Indonesië" De 
telegraaftelegraaf 2-Ï2-\912 

[recensiee groot aantal boeken waaronder Verzameld werk] 
Paull  van 't Veer 'Onderschat schrijfster van topklasse: Een rustige dag in Soekaboemi' Het 
paroolparool 9-12-1972 

[recensiee Verzameld werk] 
'Overr Beb Vuyk' Leeuwarder courant 16-12-1972, auteur onbekend 

[recensiee Verzameld werk] 
H.G.. Surie 'Avontuur en angst bij Beb Vuyk*  Vrij  Nederland 16-12-1972 

[recensiee Verzameld werk] 

1973 1973 
C.J.. Kelk 'Bijna al het werk van Beb Vuyk verzameld: Nauwgezette beschrijving van het 
levenn in het oude Indië' De groene Amsterdammer 10-1-1973 

[recensiee Verzameld werk] 
Martinn Hartkamp 'De gruwelen van de gespletenheid' NRC handelsblad 19-1-1973 

[recensiee Verzameld werk] 
J.H.W.. Veenstra 'Beb Vuyks leven op avontuur' Ons erfdeel 16(1, 1973), pag. 92-96 

[recensiee Verzameld werk] 
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Margarethaa Ferguson 'Beb Vuyk - hele eigen wereld: Wereld van de natuur machtig en 
schoonn in dubbele betekenis' Het vaderland 3-2-1973 

[recensiee Verzameld werk] 
'Verzameldee Indië-romans van Beb Vuyk' Accent 17-2-1973 auteur onbekend 

[recensiee Verzameld werk] 
W.M.. Roggeman 'Onbegrepen Indonesië' Het laatste nieuws 8-3-1973 

[recensiee over Verzameld werk, eveneens verschenen in De nieuwe 
gazetgazet 19-3-1973] 

Keess Fens 'Indische letterkunde' De standaard 13-4-1973 
[recensiee Verzameld werk] 

Elss Smit 'Bep Vuyk: niet zielig doen: Dat oog eruit of beter, een van de twee' Het vrije volk 
8-10-1973 3 

[interview] ] 
L.. Th. 'Doorsnee Nederlandse vrouw kan niet koken' Het binnenhof 9-10-1973 

[interview] ] 
'Bepp Vuyk ziet Indonesische kook-bijbel op salontafel: "Doorsnee Nederlandse vrouw kan 
niett koken' Deventer dagblad 9-10-1973, auteur onbekend 

[interview] ] 
'Bebb Vuyk schreef groot nieuw kookboek' Het parool 10-10-1973, auteur onbekend 

[recensiee Groot Indonesische kookboek] 
Gastonn Gourmet 'Groot Indonesisch Kookboek: Recepten uit de archipel' Haarlemsche 
CourantCourant 10-10-1973 

[recensiee Groot Indonesische kookboek] 
Andréé de Kromme 'Weer eens iets anders dan andijvie met gehakt*  De telegraaf 10-10-1973 

[recensiee Groot Indonesische kookboek] 
Chriss Franken 'Met Bep kun je eigenlijk pas lekker eten' Algemeen dagblad 11-10-1973 

[recensiee Groot Indonesische kookboek] 
Corinee Spoor 'Met een lik rode hetigheid' De tijd 13-10-1973 

[recensiee Groot Indonesische kookboek] 
Henriëttee v.d. Hoven 'Kijkj e in de "grote"keuken van Indonesië' Leidsch Dagblad 18-10-
1973 3 

[recensiee Groot Indonesische kookboek] 
Groott Indonesisch kookboek van Beb Vuyk' Amersfoortse courant 20-10-1973, auteur 
onbekend d 

[recensiee over Groot Indonesisch kookboek] 
Jann Koesen 'Literaire prijswinnares schreef het Groot Indonesisch Kookboek' De 
gelderlandergelderlander 20-10-1973 

[interview] ] 
'Bepp Vuyk: "Nederlandse vrouw kan niet koken": Romanschrijfster verrast met kook-bijbel' 
HilariusHilarius ' courantenbedrijf"23-10-1973, auteur onbekend 

[artikell  bevindt zich in onverwerkte nalatenschap (doos 2463) met 
hieropp de aantekening 'Hilarius courantenbedrijf] 

Arnee van Onck 'Groot Indonesisch Kookboek van Beb Vuyk: een standaardwerk' Nieuwsblad 
vanvan hel noorden 25-10-1973 

[recensiee Groot Indonesische kookboek] 
'Uniekk kookboek' Meppeler courant 26-10-1973, auteur onbekend 

[recensiee Groot Indonesisch kookboek] 
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'Strooiavond.. Boekenwijs. Strooiavond: Bep Vuyk' Het binnenhofr26-l 1-1973, auteur 
onbekend d 

[kortee recensie Verzameld werk in combinatie met de toekenning van de 
Constantijnn Huygensprijs] 

'Bepp Vuyk; doorsnee vrouw in Nederland kan niet koken' Friesch Dagblad 30-11-1973, 
auteurr onbekend 

[interview] ] 
Jann Verstappen 'Die prijs komt precies op het goede moment' De nieuwe linie 19-12-1973 

[interview] ] 
'Bebb Vuyk: na 40 jaar eindelijk erkenning' Haarlems dagblad, 20-12-1973, auteur onbekend 

[interview] ] 

R.B.. 'Constantijn Huygensprijs voor Beb Vuyk' Elseviers weekblad 20-\2-\973 
[verslagg bijeenkomst toekenning Constanstijn Huygensprijs aan Beb 
Vuijk] ] 

'Huygensprijss aan Beb Vuyk uitgereikt' Het parool 20-12-1973, auteur onbekend 
[verslagg bijeenkomst toekenning Constanstijn Huygensprijs aan Beb 
Vuijk] ] 

A.H.. 'Nieuwe boeken: Groot Indonesisch kookboek' Trouw 22-12-1973 
[recensiee Groot Indonesisch kookboek] 

Ricoo Bulthuis 'Beb Vuyk tussen twee werelden' Rotterdamsch nieuwsblad 24-\2-\973 
[interview] ] 

1974 1974 
Fredd Dom 'Over Bep Vuyk' Lezerskrant 1 (2, 1974), pag, 10 

[inhoudd onbekend; artikel niet aanwezig in Nederlandse bibliotheek] 
G.. Brands 'Eerste Melange' Haagse post 9-2-1974 

[weergavee delen van rede die Beb Vuyk uitspreekt bij uitreiking 
Constantijnn Huygensprijs] 

'Bebb Vuyk nu meer fanmail dan ooit tevoren: Literaire prijswinnares schreef groot 
Indonesischh kookboek' De limburger 20-2-1974, auteur onbekend 

[interview] ] 
Robb Nieuwenhuys 'Van Beb Vuyk tot Beb Vuyk: Een dwaaltocht door Indonesische 
kookboeken11 Haagse post 13-3-1974 

[recensiee van onder meer Groot Indonesisch kookboek] 
Kooss Trutjer 'Beb Vuyk over Indië van toen' De gelderlander 30-3-1974 

[recensiee Verzameld werk] 
H.. van den Bergh 'Beheerst solotoneel' Het parool 6-4-1974 

[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang] 
W.. Boswinkel 'Indië" opgeroepen in boeiend solotoneel' NRChandelsblad6-4-1974 

[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang] 
Andréé Rutten 'Josephine van Gasteren brengt verhaal tot leven' De tijd 6-4-1974 

[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang] 
Benn Huising 'Verhaal van Bep Vuyk in ragfijne vertolking' Nieuwe Haagsche courant 8-4-
1974 4 

[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang, eveneens verschenen in 
TrouwTrouw 8-4-1974] 

D.d.L.. 'Novelle Bep Vuyk op toneel verteld' De volkskrant 8-4-1974 
[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang] 
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J.J.. 'Solo-toncel Josephine van Gasteren boeide' Utrechts nieuwsblad 29-4-1974 
[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang] 

Jann Verstappen 'Jopsephine van Gasteren speelt Beb Vuyk' Het binnenhof 16-5-1974 
[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang] 

'Josephinee van Gasteren speelt Beb Vuyk' Tubantia 16-5-1974, auteur onbekend 
[recensiee toneelopvoering verhaal Ngawang] 

Helmaa Wolf-Catz 'Beb Vuyk: Verzameld werk openhartig en interessant' Amersfoortse 
courantcourant 6-7-1974 

[recensiee Verzameld werk] 
Fredd de Swert 'Tempo doeloe en andere verhalen' Boekengids 52 (1974), pag. 449-455 

[besprekingg groot aantal boeken en verhalen uit de Nederlands-Indische 
letterkundee waaronder Verzameld werk van Beb Vuijk] 

1976 1976 
E.. Rahmanto 'Beb Vuyk, Sebuah rumah nun di sana' Basis Jogjakarta 25 (1976), pag. 255-
256 6 

[recensiee Indonesische vertaling Het laatste huis van de wereld] 
Rass Siregar 'Namlea, Nun si sana' Tempo 29-5-1976 

[recensiee Indonesische vertaling Het laatste huis van de wereld] 
'Mariaa Dermoüt en Beb Vuyk in het Indonesisch' Amersfoortse krant 9-1-1976, auteur 
onbekend d 

[kortee bespreking van Indonesische vertaling van Het laatste huis van 
dede wereld] 

1977 1977 
LBebb Vuyk' In: Leesmemorie: vierentachtig auteurs met hun boeken bij Querido; gekiekt, 
belichtbelicht en in lijstjes gezet. Singel 262, Amsterdam, Querido, 1977, pag. 113 

[kortt portret Beb Vuijk] 

1978 1978 
Rudyy Kousbroek 'Het laatste huis van de wereld' Nieuwe Rotterdamse courant 17-7-1978 

[herinneringg aan/associatie met Het laatste huis van de wereld die 
auteurr krijgt bij het zien van een foto van een huis aan een strand in een 
boek] ] 

1979 1979 
Udoo J. Buys 'Beb Vuyk eregaste op Indische avond' Haarlems dagblad 19-10-1979 

[verslagg bijeenkomst ter ere van Beb Vuijk) 
Willemm Scheer 'In Holland zijn alleen de stamppotten eetbaar' Het binnenhof 20-\0-l919 

[interview] ] 

1980 1980 
Michell  de Koning 'Geboorte van een god' Brabants nieuwsblad 10-4-1980 

[recensiee meerdere (herdrukken van) verhalenbundels in 
Salamanderrreeks,, waaronder De wilde groene geur] 

1981 1981 
Inekee Jungschlegel 'Opgestoomdc saté uit plastic en de zegen van een koranvertaling' De 
volkskrantvolkskrant 25-4-1981 

[interview] ] 
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Hanss Sterasdorff'Beb Vuyk, een weerbarstig schrijfster' De gelderlander 22-8-1981 
[interview] ] 

'Bebb Vuyk' Algemeen dagblad4-9-1981, auteur onbekend 
[interview] ] 

Froukjee Hoekstra 'Kunst: Proza1 Nieuwsblad van het noorden 15-9-1981 
[mededelingg van herdruk Verzameld werk] 

'Selecties:: Boeken: Nederlands proza' Elseviers magazine 17-10-1981, auteur onbekend 
[recensiee herdruk Verzameld werk] 

'' Beb Vuyk' Het parool 7-11-1981, auteur onbekend 
[mededelingg dat Beb weer voor een reis naar Indonesië vertrekt] 

1982 1982 
'Bebb Vuyk' In; Ik hou van jou; drieënnegentig auteurs van Querido: fotografisch, biografisch 
enen bibliografisch, Amsterdam: Querido, 1982, pag. 12-121 

[kortt portret van Beb Vuijk] 
'Bebb Vuyk dengan laporannya, Sebuah rumah nun di sana' In: S. Sastrowardoyo, Sastra 
hindiahindia belanda dan kita, Jakarta: Balai Pustaka, 1983, pag. 107-117 

[besprekingg van Het laatste huis van de wereld] 
Tamuu Kita 'Novel P.Buru dan resep masakan Beb Vuyk' Tempo 27-2-1982, auteur onbekend 

[portrett van en interview met Beb Vuijk] 
Buckenss 'D'Haese schiep eigen luguber angstaanjagend wereldbeeld' Brabants nieuwsblad 7-
4-1982 2 

[recensiee meerdere boeken met onder meer (herdruk) Verzameld werk] 
Joopp van den Berg 'Beb Vuijk over Rob Nieuwenhuys en Oriëntatie' De engelbewaarder 7 
(25,, 1982), pag. 65-73 

[interview] ] 

1983 1983 
Gerritt Jan Zwier 'Weerzien met Indië" Leeuwarder courant 29-4-1983 

[recensiee Reis naar het vaderland in de verte] 
Aadd Nuis 'Bep Vuyk en de kajoepoetolie' Vrij  Nederland 30-4-1983 

[recensiee Reis naar het vaderland in de verte] 
Jokee Linders-Nouwens 'Boeiende reis naar het vaderland van Bep Vuyk' Haarlems dagblad 
21-5-1983 3 

[recensiee Reis naar het vaderland in de verte] 
Robb Schouten 'De kritische liefde van Beb Vuyk' Trouw 9-7-1983 

[recensiee Reis naar het vaderland in de verte] 
J.H.W.. Veenstra 'Een wintervlucht naar de Molukken' Ons erfdeel 26 (1983), pag. 758-759 

[recensiee Reis naar het vaderland in de verte] 

1984 1984 
Ceess Veltman 'Ik leef van mijn kookboek maar voor mijn literaire werk' HN magazine 25-2-
1984 4 

[interview] ] 
Franss van Rosevelt 'Two tales of East Indies' World literature today 58 (1984), pag. 425-426 

[recensiee van Engelse vertaling Het laatste huis van de wereld] 
Gerardd Termorshuizen 'Het vaderland in de verte?' Orion 1 (4, 1984), pag. 62 

[recensiee Reis naar het vaderland in de verte) 
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1985 1985 
Willemm M. Roggeman 'Schrijfster Beb Vuyk 80: Voor de Indo's ben ik een landverrader' De 
nieuwenieuwe gazet 7-2-1985 

[interview] ] 
Willemm M. Roggeman 'Gesprek met Beb Vuijk' Vlaamse gids 69 (4, 1985), pag. 2-13 

['literairr interview', ook verschenen in Willem M. Roggeman 
Beroepsgeheim,Beroepsgeheim, gesprekken mei schrijvers Antwerpen 1985 pag. 147-
167] ] 

Elmaa Drayer en Marjo van Soest 'Ik schrijf over wat mijn ogen zien en mijn hart beroert' 
SarqfaanSarqfaan 1(1, 1985-1986), pag. 3-12 

[interview] ] 

1986 1986 
Keess de Bakker 'Leven is belangrijker dan schrijven, avonturenromans en kookboeken Beb 
Vuykk blijven in trek' Boekblad 153 (18, 1986) pag. 13-15 

[interview] ] 
Gerritt Jan Zwier 'Dochters van Sybille1 Leeuwarder courant 12-12-1986 

[recensiee van twee boeken waaronder herdruk van Reis naar het 
vaderlandvaderland in de verte] 

1987 1987 
Henniee Burggraaf'Ik heb het leven gekregen zoals ik het droomde' Literama 22 (1987-1988), 
pag.. 121-126 

[interview,, bewerking van een radio-interview in het programma Studio 
555 NCRV 18-8-1987] 

1988 1988 
Heenn Montijn 'Literaire droommaaltijden toevertrouwd aan Heen Montijn' In: R. Hoeben en 
E.. Verbeek Het fijnproevers leesboek, van culinaire kunst tot cult, Amsterdam: De Bijenkorf, 
1988 8 

[dee culinaire voorkeur van Beb Vuijk] 

1989 1989 
Theaa Detiger 'Ik heb in Holland pas goed leren koken' De telegraaf9-9-1989 

[interview] ] 
'Bepp Vuyk, koningin van de culnaire dessa*  Haarlems dagblad 8-9-1989, auteur onbekend 

[verslagg van bijeenkomst t.g.v. 125.000 ex. Groot Indonesisch 
kookboek] kookboek] 

1990 1990 
Joopp van den Berg 'Leven achter Japans prikkeldraad' Trouw 5-1-1990 

[recensiee Kampdagboeken] 
Peterr Zonneveld 'Alleen het wezenlijke blijf t over: De kampdagboeken van Beb Vuyk' Vrij 
NederlandNederland 6-1 -1990 

[recensiee Kampdagboeken] 
Hanss Visser 'Beb Vuyk (85), schrijfster van 2 vaderlanden, wil wat genieten . . "Zolang de 
ademm nog in mijn neusgaten is"' Leidsch dagblad 6-2-1990 

[interview] ] 
Hanss de Visser 'Nooit heb ik iets verzonnen' Provinciale Zeeuwsche courant 10-2-1990 

[interview] ] 
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Bibebb 'Ik word juichend ontvangen, afgezoend en aan boezems gedrukt. Maar ik voel me met 
vrouwenn nooit op mijn gemak" Vrij  Nederland 10-2-1990 

[interview] ] 
Lucc de Korte 'Een dagje uit met Nippon' Standaard 5-5-1990 

[recensiee Kampdagboeken] 
Dickk Boukema, 'In Indië geweest, drie Indische schrijvers Orion 6 (6, 1990), pag. 14-16 

[besprekingg van het boek In Indië geweest, uitgebracht ter gelegenheid 
vann gelijknamige tentoonstelling over leven en werk van de drie 
Indischee auteurs, Friedericy, Beb Vuyk en Maria Dermoüt] 

Gerardd Termorshuizen 'Altij d weer denken. De Japanse tijd in Nderlandse belletrie en 
egodocumenten'' In: C. Geljon en D.H. Schram (red), Overal sporen. De verwerking van de 
TweedeTweede Wereldoorlog in literatuur en kunst, Amsterdam: VU Uitgeverij, 1990 

[besprekingg van kampliteratuur waaronder Kampdagboeken} 

1991 1991 
Rudii  Wester 'My home is my castle . . ., de ruimte voor vrouwen in de literatuur' Opzij 19 
(1,1991),, pag. 98-101 

[artikell  over het thema 'wonen' in de vrouwenliteratuur waarin o.m. 
Bebb Vuijks opvatting over avontuur in Hel laatste huis van de wereld] 

Irmgardd Breugelmans 'Ik kan helemaal geen rijst koken' De stem 5-1-1991 
[interview] ] 

Mischaa de Vreede 'De grootste ellende is dat ik zo slecht zie' NRC handelsblad 1-8-1991 
[interview] ] 

Joopp van den Berg 'Eigenzinnige visie zal nog generaties lang doorklinken' Trouw 26-8-1991 
[necrologie] ] 

'Minachtingg voorde studeerkamerliteratuur' Leidsch dagblad 27-8-1991, auteur onbekend 
[necrologie] ] 

Kesterr Freriks 'Strijdbare Indische schrijfster' NRC handelsblad27-8-1991 
[necrologie] ] 

Robb Nieuwenhuys 'De emoties achter Beb Vuyk's slagorde' De volkskrant 27-8-1991 
[necrologie] ] 

Carolinee van den Heuvel 'Er is bij mij nooit iets zonder heibel gebeurd' NRC handelsblad 30-
8-1991 1 

[Bebb Vuijks laatste interview, gepubliceerd na haar overlijden] 
Gerritt Jan Zwier 'Vaderland' Nieuwsblad van het Noorden 30-8-1991 

[necrologie] ] 
Sjeff  Bakker 'Verlangen naar een uitzonderlijk bestaan' Nederlandsen dagblad 3\-S-l99\ 

[necrologie] ] 
Edyy Seriese 'Beb Vuyk 1905-1991, haar eigen wereld, en een andere1 Moesson 36 (3, 1991), 
pag.. 42 

[necrologie] ] 
Rudyy Kousbroek 'De vergiftigde bron van de nostalgie' Nieuwe Rotterdamse Courant 6-9-
1991 1 

[necrologie] ] 
Keess Snoek 'Schrijven als een daad van zelfbevestiging' Vrij  Nederland 7-9-1991 

[necrologie] ] 
Budimann S. Hartoyo dan Asbari N. Krisna 'Menulis adalah Hidup Saya' Tempo 12-10-1991 

[necrologie] ] 
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Joopp van den Berg 'In memoriam Beb Vuyk, warme vriendschap en perkaraV Indische 
letterenletteren 6 (1991), pag. 179-181 

[necrologie] ] 

1992 1992 
'Postuumtentoonstellingg schijfster Bep Vuyk geeft goed overzicht van een welgeleefd leven' 
Vecht-,Vecht-, Amstel- en Rijnstreek 6-2-1992 

[recensiee over tentoonstelling Beb Vuijks werk in Loenen a/d Vecht, 
mett schilderijen van haar zoon Hans de Willigen] 

1993 1993 
Joopp van den Berg 'Beb Vuyk, Rotterdam 11 februari 1905 - Blaricum 24 augustus 1991' In: 
JaarboekJaarboek Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1991-1992, Leiden, 1993, pag. 179-183 

[necrologie] ] 
'Dee groene wilde geur van het avontuur' Elegance 50 (10, 1993), pag. 85-88 (auteur 
onbekend) ) 

[levensberichtt van Beb Vuijk] 

2000 2000 
Ayaa Zikken "Beb Vuyk, kleinkind van een Madoerese' In: A. Zikken, Voor het vandaag 
werd.werd. ontmoetingen met schrijvers inde jaren zestig, Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 2000, 
pag.. 54-67 

[herinneringenn aan Beb Vuijk] 

BrievenBrieven van en aan Beb Vuijk 

1930 1930 
Brieff  Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Zetten 31-7-1930), familiearchief (brief aan broer en 
schoonzuster) ) 

1931 1931 
Brieff  Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (12-1-1931), familiearchief (geen plaatsaanduiding, 
vermoedelijkk Soekaboemi) 
Idemm (11-5-1931), familiearchief (geen plaatsaanduiding) 
Idemm {Soekaboemi 31 -5-1931), familiearchief 
Idemm juni, familiearchief (geen nadere datering en plaatsaanduiding) 
Idemm (14-10-1931), familiearchief (geen plaatsaanduiding) 
Idemm (Pagilaran 16-12-1931), familiearchief 

1932 1932 
Brieff  Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (18-1-1932), familiearchief {geen plaatsaanduiding) 
Brieff  Beb Vuijk aan W. Vuijk (12-4-1932), familiearchief (geen plaatsaanduiding) 
Brieff  Beb Vuijk aan W. Vuijk (6-6-1932), familiearchief (geen plaatsaanduiding) 
Brieff  Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Kayoe Landak 3-9-1932), familiearchief 
Idem(ll-12-1932) ) 

1933 1933 
Brieff  Beb Vuijk aan N. Donkersloot (9-4-1933), Letterkundig Museum (LM) (geen 
plaatsaanduiding,, abusievelijk vermeldt Beb Vuijk 9-4-1932 als datum) 
Brieff  Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Namlea 25-6-1933), familiearchief 
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Brieff  Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 2-7-1933), LM 
Idemm (22-10-1933), LM 

1934 1934 
Brieff  Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (27-1-1934), familiearchief (geen plaatsaanduiding) 
Idemm (Namlea 24-4-1934), familiearchief 
Brieff  Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 29-4-1934), LM 
Brieff  Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Namlea 8-7-1934), familiearchief 
Brieff  W. de Haan aan Beb Vuijk (Utrecht 17-9-1934), LM 
Brieff  Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 19-11-1934), LM 
Brieff  Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (30-12-1934), familiearchief (geen plaatsaanduiding) 

1935 1935 
Brieff  Beb Vuijk aan W. en J. Vuijk (Namlea 9-2-1935), familiearchief 
Brieff  Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 24-2-1935), LM 
Idemm (4-4-1935), LM 
Idemm (Amboina 18-6-1935), LM 
Idemm (Namlea 10-11-1935), LM 

1936 1936 
Brieff  Beb Vuijkk aan N. Donkersloot (Namlea 23-2-1936), LM 
Idemm (22-8-1936), LM 

1937 1937 
Brieff  Beb Vuijk aan E.P. van Lokhorst (Heemstede aug. 1937), LM (geen nadere datering) 

1938 1938 
Brieff  Beb Vuijk aan E. du Perron (Namlea 29-6-1938), LM 
Brieff  Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Namlea 16-10-1938), LM 
Brieff  Beb Vuijk aan E. du Perron (Namlea 11-12-1938), LM 

1939 1939 
Brieff  Beb Vuijk aan E. du Perron (Namlea 15-2-1939), LM 
Idemm (15-3-1939), LM 

1940 1940 
Brieff  Beb Vuijk aan P.J, Koets (Soekaboemi1 15-6-1940), Nationaal Archief (NA)/dossier 
PJ.. Koets 

1941 1941 
Brief(kaart)) Beb Vuijk aan J. Greshoff (Soekaboemi 5-1-1941), LM 
Brieff  Beb Vuijk aan P.J. Koets (Soekaboemi2 9-6-1941), NA 
Brieff  W. Walraven aan Beb Vuijk (Blimbing 15-6-1941) In: Walraven 1992, pag. 873-883 

1945 1945 
Brieff  W. Vuijk aan Beb Vuijk (Heemstede 19-10-1945), LM/ON/doos 2465 (brief Bebs 
vader) ) 

11 Beb Vuijk vermeldt als afzendadres "Meisjeshuis SOG' Soekaboemi 
22 Idem 
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Brieff  Beb Vuijk aan W. Vuijk, J. Rotscheid en D. Rotscheid-Vuijk (Batavia 1-11-1945), 
LM/ON/dooss 2465 (handgeschreven brief aan Bebs vader, zuster en zwager) 
Brieff  Beb Vuijk aan W. Vuijk (Batavia 1-11-1945) LM/ON/doos 2465È (getypte brief aan 
Bebss vader) 

1946 1946 
Brieff  Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Driebergen 15-10-1946)2, LM 
Brieff  Beb Vuijk aan D.M.C. Koch (Batavia 25-12-1945), NA/NEFIS-dossier Beb Vuijk 
Brieff  Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Heemstede 14-11-1946)3, LM 

1947 1947 
Brieff  Beb Vuijk aan F. Batten (Heemstede 9-1-1947), LM 
Idemm (20-1-1947), LM 
Idemm (ongedateerd, geen plaatsaanduiding), LM 
Brieff  J. Fabricius aan Beb Vuijk 1947 (geen plaatsaanduiding en nadere datering, brief tevens 
alss open brief in de rubriek 'In de boekendoolhof van Vrij  Nederland 6-12-1947 gepubliceerd 
alss een reactie op Beb Vuijks recensie in Vrij  Nederland 22-11-1947 van het boek Hoe ik 
IndiëIndië terugvond van Fabricus) 
Brieff  Beb Vuijk aan J. Fabricius (Batavia 13-12-1947), LM (brief tevens als open brief 
'Antwoordd aan Johan Fabricius' gepubliceerd in Vrij  Nederland 10-1-1948, zie hierboven) 

1948 1948 
Brieff  Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Batavia 25-2-1948), LM 
Brieff  J.B. van Tielrooy aan Beb Vuijk (7-8-1948), LM (geen plaatsaanduiding) 

1949 1949 
Brieff  Beb Vuijk aan N. Donkersloot (Batavia 5-2-1949), LM 

1953 1953 
Brieff  Beb Vuijk aan G. van Oorschol (Djakarta 20-3-1953), LM 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 1-4-1953), LM 
Idemm (Amsterdam 2-4-1953), LM 
Brieff  Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Djakarta 14-4-1953), LM 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 20-4-1953), LM 
Idemm (21-7-1953), LM (geen plaatsaanduiding) 
Idemm (21-9-1953), LM (een plaatsaanduiding) 
Brieff  Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Djakarta 22-9-1953), LM 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 27-11-153), LM 

1954 1954 
Brieff  Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Djakarta 6-1-1954), LM 

1955 1955 
Brieff  Beb Vuijk aan Harvard Summer School (Djakarta 1-3-1955), LM/ON/doos 2465 
Brieff  Harvard Summer School aan Beb Vuijk (Boston 25-4-1955), LM/ON/doos 2465 

11 Met ON wordt aangegeven dat de brief zich bevindt in de. door de familie aan hel LM overgedragen, 
onverwerktee nalatenschap {ON) van Beb Vuijk 
22 Brief geschreven tijdens verblijf van Beb Vuijk in Nederland. 
?? Idem 
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1958 1958 
Brieff  Beb Vuijk aan PJ. Koets (Geneve 19-5-1958), NA 
Idemm (29-5-1958), NA 
Idemm (2-6-1958), NA 
Idemm (Korneliamunster 24-6-1958), NA 
Idemm (14-7-1958), NA1 

Brieff  Beb Vuijk aan J. de Kadt (Korneliamünster 6-7-1958), LM/ON/doos 2465 
Brief(kaart)) Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Amsterdam 29-7-1958), LM 
Idem,, LM (geen datum en plaatsaanduiding) 
Idemm (Amsterdam 29-12-1958), LM 

1959 1959 
Brieff  Beb Vuijk aan P.J. Koets (Amsterdam 18-1-1959), NA 
Brieff  Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Amsterdam 30-3-1959), LM 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (1-4-1959), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brief(kaart)) Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Vorden 11-5-1959), LM 
Brieff  Beb Vuijk aan P.J. Koets (Vorden mei 1959), NA (nadere datering ontbreekt)2 

Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (8-6-1959), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brieff  J.J. Oversteegen aan Beb Vuijk (Amsterdam 24-6-1959), LM/ON/doos 2465 
Brieff  Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Vorden 29-6-1959), LM (verhuisbericht van landgoed 
Medlerr te Vorden naar Utrecht) 
Brieff  Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Amsterdam 31-7-1959), LM 
Brieff  Beb Vuijk aan G. van Oorschot (1959), LM (geen datum en plaatsaanduiding)3 

Brieff  Beb Vuijk aan P.J. Koets (Loenen a/d Vecht 24-8-1959), NA 

1960 1960 
Brief(kaart)) J. de Kadt aan Beb Vuijk (Heemstede 12-1-1960), LM/ON/doos 2465 
Brieff  Beb Vuijk aan J. Schaik-Willing (Loenen a/d Vecht 17-1-1960), LM 
Brieff  Uitgeverij Van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 1-2-1960), LM 
Brieff  Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Loenen a/d Vecht) 29-2-1960), LM 
Brieff  Uitgeverij Van Oorschot aan Beb Vuijk (23-3-1960), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 27-4-1960), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brieffkaart)) Beb Vuijk aan Redactie Tirade respectievelijk G. van Oorschot (Loenen a/d 
Vechtt 10-5-1960), LM 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (11-5-1960), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brieff  Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Loenen a/d Vecht 11-6-1960), LM 
Brieff  Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Loenen a/d Vecht 21-6-1960), LM 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (23-6-1960), LM (geen plaatsaanduiding) 
idemm (Loenersloot 13-9-1960), LM 
Briefkaart)) Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Loenen a/d Vecht 12-11-1960), LM 
Brieff  Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Loenen a/d Vecht 8-11-1960), LM 

11 Van deze briefis alleen het eerste blad aanwezig 
:: Plaatsaanduiding en datering ontbreken, maar Beb Vuijk merkt op dat ze in de theekoepel van Huize Medler 
verblijftt (Vorden) waarin ze de eerste weken van mei heeft vertoefd. 
33 In de brief, waarin Beb Vuijk vraagt of Van Oorschot binnen zijn uitgeverij een functie voor haar man heeft. 
meldtt ze dat Fernand de Willigen op dat moment zestig jaar is. Gelet op het geboone jaar van haar man betekent 
ditt dat de briefin 1959 of 1960 moet zijn geschreven. 
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1961 1961 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (30-6-1960), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brieff  Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar aan Beb Vuijk (Amsterdam 4-7-1961), LM 

1962 1962 
Brieff  The Literary review aan Beb Vuijk (New Yersey 1-5-1962), familiearchief 

1963 1963 
Brieff  Radio Nederland Wereldomroep aan Beb Vuijk (25-3-1963), LM/ON/doos 2464 (geen 
plaatsaanduiding) ) 
Brieff  J. Last aan Beb Vuik (Marseille 1-6-1963), LM/ON/doos 24651 

Brieff  Adriaan van der Veen aan Beb Vuijk (Rotterdam 15-7-1963), LM/ON/doos 2464 
Brief'Bonaee litterae neerlandicae patriae et orbf aan Beb Vuijk (Amsterdam 12-9-1963), 
familiearchief f 
Brieff  Beb Vuijk aan A. von Eugen-van Nahuys (Loenen a/d Vecht 5-11-1963) LM/ON/doos 
2465 5 

1964 1964 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (1-9-1964), LM (geen plaatsaanduiding) 

1966 1966 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (25-4-1964), LM (geen plaatsaanduiding) 

1967 1967 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (11-4-1967), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 2-5-1967), LM 

1970 1970 
Brieff  Beb Vuijk aan hoofdredacteur Vrij  Nederland, F. (lees R.) Ferdinandusse (Loenen a/d 
Vechtt 22-4-1970) LM/ON/doos 2465 
Brieff  Beb Vuijk aan E. du Perron-de Roos (Loenen a/d Vecht 29-5-1970), LM 
Brieff  Beb Vuijk aan R. Nieuwenhuys (Djakarta 29-11-1970), LM/ON/doos 2465 

1971 1971 
Brieff  W. Oltmans aan Beb Vuijk (8-6-1971), LM/ON/doos 2465 (geen plaatsaanduiding) 

1972 1972 
Brieff  Beb Vuijk aan Elseviers weekblad (Loenen a/d Vecht 10-7-1972), LM/ON/doos 2464 
Brieff  Elseviers weekblad aan Beb Vuijk (Amsterdam 24-7-1972), LM/ON/doos 2464 

1973 1973 
Brieff  Gadis Rasid aan Beb Vuijk (Djakarta 9-12-1973), LM/ON/doos 2465 
Brieff  redactie tijdschrift Boekenmolen aan Beb Vuijk (22-10-1973), LM/ON/doos 2464 (geen 
plaatsaanduiding) ) 

1974 1974 
Brieff  Gadis Rasid aan Beb Vuijk (Djakarta 23-1-1974). LM/ON/doos 2465 
Brieff  Beb Vuijk aan Gadis Rasid (Loenen a/d Vecht 11-3-1974), LM/ON/doos 2465 

!! De brief van Jef Last kent geen jaaraanduiding, maar omdat die een reactie is op Beb Vuijks lezing over hem 
mett als datering 29^-1963 moet de brief uil 1963 dateren. 
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Brieff  Gadis Rasid aan Beb Vuijk {Djakarta 6-5-1974), LM/ON/doos 2465 
Brieff  Beb Vuijk aan Gadis Rasid (Loenen a/d Vechl 24-5-1974), LM/ON/doos 2465 

1975 1975 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (Amsterdam 12-9-1975), LM 
Brieff  Hollands Diep aan Beb Vuijk {Amsterdam 17-9-1975), LM 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (6-10-1975), LM (geen plaatsaanduiding) 
Brieff  Beb Vuijk aan G. van Oorschot (Loenen a/d Vecht 11-10-1975), LM 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (24-10-1975), LM (geen plaatsaanduiding) 

1976 1976 
Brieff  G. van Oorschot aan Beb Vuijk (23-6-1976), LM {geen plaatsaanduiding) 

7977 7 
Brieff  Beb Vuijk aan M. den Rooy (Loenen a/d Vechl 18-2-1977), LM 

1979 1979 
Brieff  J. Limba aan Beb Vuijk en Fernand de Willigen (Namlea 22-10-1979), LM/ON/doos 
2465 5 

198198 J 
Brieff  Beb Vuijk aan J. van den Berg (Jakarta 1-12-1981), LM/ON/doos 2465 

1984 1984 
Brieff  W. Vuijk aan Beb Vuijk (Sao Paulo 7-12-1984), familiearchief 

1985 1985 
Brieff  Sri Oemijati aan Beb Vuijk (Jakarta 22-4-1985), familiearchief 

1986 1986 
Brieff  W. Vuijk aan Beb Vuijk (Niteroi 31-1-1986), familiearchief 
Brieff  Kees Snoek aan Beb Vuijk (Jakarta 20-10-1986), LM/ON/doos 2465 
Brieff  Mevr. J. van Werkhoven aan Beb Vuijk (Den Haag 30-10-1986), familiearchief 
Brieff  Beb Vuijk aan K. Snoek (2-11-1986), LM/ON/doos 2466 (geen plaatsaanduiding) 

1987 1987 
Brieff  Kees Snoek aan Beb Vuijk (Jakarta 17-1-1987), LM/ON/doos 2466, origineel aanwezig 
inn familiearchief 
Brieff  Beb Vuijk aan K. Snoek (Loenen a/d Vecht 6-12-1987), LM/ON/doos 2466 

1988 1988 
Brieff  Kees Snoek aan Beb Vuijk (Jakarta 21-2-1988), LM/ON/doos 2466, origineel aanwezig 
inn familiearchief 
Brieff  Beb Vuijk aan Kees Snoek (Loenen a/d Vecht 16-5-1988), familiearchief 
Brieff  Beb Vuijk aan Haagsche Post (Loenen a/d Vecht 29-9-1988), familiearchief (reactie op 
artikell  'Verzonken Indiê' van J. Goedegebuure in Haagsche Post 24-9-1988) 
Brieff  Beb Vuijk aan Apong Pringodigdo (Loenen a/d Vecht 11-10-1988), familiearchief 
Brieff  Kees Snoek aan Beb Vuijk (Jakarta 16-12-1988), LM/ON/doos 2466 

1989 1989 



380 0 

Brieff  W. Vuijk aan Beb Vuijk (Niteroi 31-1-1989), familiearchief 
Brieff  Kees Snoek aan Beb Vuijk (Jakarta 17-8-1989), LM/ON/doos 2466 
Brieff  Beb Vuijk aan Kees Snoek (Loenen a/d Vecht 22-12-1989), LM/ON/doos 2466 

1990 1990 
Brieff  W. Vuijk aan Beb Vuijk (Niteroi 16-1-1990), familiearchief 
Brieff  Beb Vuijk aan Kees Snoek (18-1-1990), LM/ON/doos 2466 (geen plaatsaanduiding) 
Idemm (24-2-1990), LM/ON/doos 2466 (geen plaatsaanduiding) 
Idemm LM/ON/doos 2466 (geen datering en plaatsaanduiding) 
Brieff  A. Djoehana aan Beb Vuijk (Tourcoing 11-6-1990), LM/ON/doos 2465 

1991 1991 
Brieff  W. Vuijk aan Beb Vuijk (Niteroi 28-1-1991), familiearchief 

Ongedateerd Ongedateerd 

Brieff  R. Nieuwenhuys aan Beb Vuijk, familiearchief (geen datering en plaatsaanduiding) 

NietNiet gepubliceerde 'manuscripten' 

1942 1942 
Dagboekfragmentenn 15-17 december 1942, LM/ON/doos 2465 
1945 1945 
Dagboekfragmentenn 4-18 november 1945, LM/ON/doos 2465 

1947 1947 
Dagboekk fragmenten 31 augustus, 2 en 4 september 1947 
Dagboekfragmentt 16 oktober 1947 

1974 1974 
'Lezingg over eigen werk*  (Wassenaar april 1974), LM/ON/doos 2464 
'Lezingg over Indonesisch koken voor de Vereniging van Plattelandsvrouwen' (april 1974), 
LM/ON/2464 4 

Ongedateerd Ongedateerd 
Verspreidee niet gedateerde (dagboek)aantekcningen 

RadioboekbesprekingenRadioboekbesprekingen en -lezingen van Beb Vuijk en 
radiogesprekkenradiogesprekken met Beb Vuijk 

Boekbesprekingenn en lezingen 1963-1966/ 

CouperusCouperus in de kritiek van Mare Galle 
DeDe parel van de keizer van R. van Gulik en De menseneter van R.K. Narayan 

11 Het overgrote deel van de vermelde radioboekbesprekingen is aangetroffen in een door Beb Vuijk zelf 
aangelegdee map. Onduidelijk is de datering van de uitzendingen alsmede voor welke radio-omroep en op welke 
zenderr de uitzendingen hebben plaatsgevonden. In het bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid fNIBG) 
aanwezigee radioarchief zijn de radiolezingen niet aanwezig (voor een meer uitgebreide toelichting zij verwezen 
naarr hoofdstuk 'Hollandse doorstart'), De bij het NIBG en bij het Letterkundig Museum nog wel bestaande 
radio-opnamenn van of met betrekking tot Beb Vuijk zijn wel van een nadere aanduiding voorzien. 
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Nobelprijss voor literatuur voor Yasunari Kawabata en Junichiro Tanizaki 
LuckyLucky Jim van Kingsley Amis, Kreeft en steenbok van G.J. Resink en Indische 
mensenmensen in Holland van Daum 
RechterRechter Tie: Moord in Canton van R. van Gulik en De Franse slag van A.Alberts 
DonkerDonker van uiterlijk van Maria Dermoüt 
'Modernee Japanse literatuur' 
OnzeOnze onzalige erfenis van R. Nieuwenhuys, Nader bericht ontbreekt van W. 
Wittkampf,, Halverwege: 7 moderne russen van Ch. Timmer, De wonderlijke 
geschiedenisgeschiedenis van de grote walvis alias grote Mac van Erika Kös en Soekarno 's 
duizendduizend eilanden van C. Weiss 
VolkVolk zonder grenzen: Ontmoetingen met zigeuners van Lo Bom 
DagboekDagboek uit een kamp van L Vogel, Dagboek uit Bergen belsen van R. Lagueur, 
DeDe smaak van groene kaas van A. Kossman en Het volk van Koka Petaio van D. 
Schaapp en W. Bont 
DeDe huwelijksmakelaar en andere verhalen van B. Malamud 
DeDe mensen zeggen: Joodse verhalen van Nederlandse auteurs van Bea Polak, De 
draaitoldraaitol van de tijd van Dola de Jong en Die wonderlijke zomer van Carson Mc 
Cullers s 
DeDe mooie Antonio van V. Brancati, Indrukken van een totok van Justus van Maurik 
enn Anak Kompenie van Lin Scholten 
ApartheidApartheid van A. Nuys, Brieven aan familie en vrienden van W. Walraven en 
IndonesischeIndonesische overpeinzingen van Soetan Sjahrir 
HetHet pannetje van Oliemans van C. van Heekeren 
Lezingg 'De moderne Indische belletrie" 
Lezingg 'West-Indische schrjvers'1 

Lezingg Jef Last2 

Interviewss en gesprekken 

1946 1946 
'Literairr interview met Garmt Stuiveling' 26-7-1947 VARA LM/ON/doos 24633 (programma 
onbekend) ) 

[intervieww over de koloniale letterkunde en Beb Vuijks literaire 
voorbeeldenn en voorkeuren] 

1958 1958 
'Boekenwijsheid:: Gesproken autobiografie door Bep Vuyk' VARA 25-10-1958, NIBG 

[ziee titel] 

1971 1971 
'Tussenbeide'' NCRV 2-7-1971, NIBG 

[discussiee tussen E. Utrecht, H.A. van Geuns en Beb Vuijk n.a.v Bebs 
artikelenn over Indonesië, respectievelijk Boeroe] 

11 Deze lezing is voor de Wereldomroep gehouden blijkens o.m een 'honorariumbrief van Radio Nederland 
Wereldomroepp d.d. 25-3-1963 en een brief van de programmaredacteur Adriaan van der Veen d.d. 15-7-1963, 
allebeii  aanwezig in de onverwerkte naatenschap (doos 2464) 
:: Het manuscript, gedateerd 29-4-1963 bevindt zich in de onverwerkte nalatenschap (doos 2465). Tevens blijkt 
hieruitt dal de lezing gehouden is voor de VARA 
33 Het betreft een gesproken tekst van het interview. 
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1973 1973 
'Gesprekk met Bep Vuyk' door Willem G. van Maanen VARA 1973, NIBG (nadere datering 
ontbreekt,, programma onbekend) 

[literairr interview] 

1975 1975 
'Stoomradio'' Joop Groesz en Betty van der Laan VARA 26-3-1975, NIBG 

[intervieww met Beb Vuijk over haar jeugd] 

1980 1980 
'Dee hoge C' TROS 5-2-1980 (interviewster onbekend), LM 

[intervieww met Beb Vuijk en portret' van haar leven en werk] 

1981 1981 
'Hett zout in de pap: Over Indiê en Indonesië' Ries Moonen VARA 13-5-1981, LM 

[gesprekk met Rob Nieuwenhuys, Margaretha Ferguson en Beb Vuijk 
overr het verleden in Indië en het hedendaagse Indonesië] 

1983 1983 
'Eenn leven lang' Margot Hopman NOS 8-3-1983, familiearchief 

[intervieww met Beb Vuijk over leven en werk] 
'Hierr is Van Dis'Adriaan van Dis VPRO 11-5-1983, VPRO 

[kortt te/ev/.s/e-interview met Beb Vuijk n.a.v het uitkomen van Reis 
naarnaar het vaderland in de verte] 

1985 1985 
'Intervieww met Beb Vuijk' BRT 17-1 en 24-1-1985, familiearchief (interviewer onbekend) 

[intervieww met Beb Vuijk over haar leven en werk] 

1986 1986 
'Willemm Walraven, portret van een schrijver' VPRO 1-7-1986, VPRO 

[portrett van Willem Walraven met een bijdrage van Beb Vuijk] 

1987 1987 
'Studioo 55' NCRV 18-8-1987, interviewer onbekend 

[intervieww met Beb Vuijk over haar leven en werk, waarvan een 
bewerkingg ook in Literama 22 (1987) pag, 121-126 is verschenen; 
onbekendd of radio-interview op band nog ergens beschikbaar is] 

1989 1989 
'Eenn leven lang' Margot Hopman NOS 14-7-1989, LM 

[intervieww met Beb Vuijk en portret van haar leven en werk] 
'Cameraa Obscura' Margot Hopman KRO 18-12-1989, LM 

[intervieww met Beb Vuijk over haar kampervaringen] 

1990 1990 
'Tachtigers'NCRVV 21-6-1990, LM (interviewster onbekend) 

[intervieww met Beb Vuijk over haar leven en werk] 

11 Van een 'interview en portret" is sprake als naast Beb Vuijk ook anderen over haar aan het woord komen. 
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1991 1991 
'VlP-roem'' Suzanne Bosman NCRV 30-8-1991, NIBG 

[intervieww met Rob Nieuwenhuys over Beb Vuijk n.a.v. haar 
overlijden] ] 

Ongedateerd Ongedateerd 
'Tempoo Doeloe' Radio Limburg, familiearchief 

[voorleesmiddagg van Indische schrijfsters, waarin Beb Vuijk passage 
uitt het verhaal 'Avontuur als vacantie' leest] 

BesprekingenBesprekingen op de radio van werk van Beb Vuijk ' 

1964 1964 
Keess Fens 'Kees Fens over Beb Vuyk' 'Boekbespreking' VARA 7-6-1964 

[algemenee bespreking werk van Beb Vuijk; uitgetypt manuscript 
bevindtt zich in onverwerkte nalatenschap] 

1971 1971 
Mariannee Colijn 'Bep Vuyk: Een broer in Brazilië' 'Lezenswaardigheden' NCRV 29-4-1971 
[besprekingg Een broer in Brazilië., uitgetypt manuscript bevindt zich in onverwerkte 
nalatenschap] ] 

11 De vernielde uitzendingen zijn gebaseerd op in de ON aangetroffen kopieën van gesproken teksten van deze 
uitzendingen. . 
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