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Bijlagee 2: Feit en fictie in Duizend eilanden 

Eenn nadere beschouwing van Duizend eilanden op het punt waar de werkelijkheid van 
Pagilarann en de Bebs verbeeldingskracht over de theeondememing door elkaar gaan lopen, 
leertt het volgende.1 Beb laat in het tweede hoofdstuk van het boek haar fantasie al de vrije 
loopp bij de situering van de plantage. Op zijn reis naar de theeplantage vertrekt de hoofdfiguur 
Abb Daalders per trein vanuit Batavia naar het westen {een gebied waar geen theeplantage 
voorkomt)) en niet naar oosten waar Pagilaran ligt. De berg waarop Pagilaran ligt, wordt niet 
mett zijn feitelijke naam Goenoeng Kemoelan aangeduid, maar Goenoeng Kembang genoemd. 
Dee berg wordt gesitueerd ten zuiden van Semarang, terwijl de Goenoeng Kemoelan een stuk 
westelijker,, ten zuidoosten van Pekalongan, is gelegen. Consequent is wel dat in het boek bij 
helderr weer vanaf de onderneming de lichten van Semarang kunnen worden gezien. Echter 
vanaff  de werkelijke ligging van Pagilaran is dit niet mogelijk. Het zicht op de Java Zee vanaf 
dee onderneming zoals beschreven in Duizend eilanden bestaat daarentegen wel. 

Vervolgenss wijkt de beschrijving van de onderneming in het boek op nogal wat punten 
aff  van de feitelijk bestaande situatie op Pagilaran in de beginjaren dertig van de vorige eeuw. 
Hett emplacement van de onderneming ligt niet in een kom, maar op de helling van de 
Goenoengg Kemoelan, zij het op een minder steil gedeelte. Ab Daalders moet bij zijn 
aankomstt tijdens een hevig noodweer door het water naar de administrateurwoning waden: 
medee door de ligging op de helling en de aanleg van goten is de waterafvoer daar echter 
uitstekend.. Er is sprake van een rood dak van de loods. De daken van loodsen zijn van, niet 
roodd geverfd, gegolfd ijzer. Uit onwetendheid komt waarschijnlijk Bebs onjuiste schatting van 
hett aantal theestruiken op de heuvels (10.000 i.p.v. zeker een 1.000.000, uitgaande van de 
gebruikelijkee plantdichtheid van 10.000 struiken per hectare) in Duizend eilanden voort. Dat 
kann niet worden gezegd van de beschrijving van (andere) flora. In het boek groeien op de 
ondernemingg korenbloemen en oleanders. Daarvoor is het evenwel te koud en te nat op die 
hoogte.. Dat geldt evenzeer voor de in Duizend eilanden voorkomende tabaksvelden. Wanneer 
Abb en Carl op een avond met elkaar praten klinkt er "het miljoenenkoor van de cicaden". 
Dezee insecten hoor je evenwel alleen in de hitte overdag. In de theetuinen wandelt Ab 
Daalderss over een rode aarden weg. De paden in de theetuinen waren evenwel (doelbewust) 
mett gras begroeid om erosie tegen te gaan. Ook is het onmogelijk tegelijk door theetuinen en 
sawah-terrassenn te rijden omdat die zich op verschillende hoogte bevinden. De duisternis valt 
inn Duizend eilanden, bij wijze van uitzondering, in het westen in. Aan de beschrijving van de 
theefabricagee in het boek kleven ook onvolkomenheden, waarschijnlijk terug te voeren op een 
Bebss begrijpelijke gebrekkige kennis van het technische procédé van theebereiding. Dat de 
oudee planter op Pagilaran "elke koelie en iedere struik" kent, moet toegeschreven worden aan 
eenn verregaande idealisering van een voorbije tijd. 

Dee afdeling Kajoe Landak (in Duizend eilanden 'Siranti*  genoemd) waarop Carl en 
Abb werken, ligt drie uur te paard van het emplacement. De feitelijke afstand van de afdeling 
naarr het emplacement bedraagt ongeveer 6 kilometer. Voor het overbruggen van deze afstand 
iss drie uur te paard wel erg ruim bemeten tenzij "op een heel erg kreupel paard en vele 
rustperiodes".. Voorts wordt gesuggereerd dat op de onderneming veel afstanden te paard 
wordenn overbrugd. In werkelijkheid is het usance veel afstanden te lopen. Het vervoer van de 
theee van de Siranti naar het emplacement geschiedt in Duizend eilanden ook per paard, terwijl 
ditt ten tijde van Bebs verblijf al per kabelbaan gebeurt. Bovendien vervoeren de paarden de 

11 Deze alinea is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op aan de auteur gerichte brieven van T. ten Seldam-Gelder uit 
Ried-Brigg (Zwitserland), gedateerd 21-2, 6-3, 12-3, 19-3, 28-3 en 2-4-2001 en de aan de auteur gerichte brieven 
vann H. van Bennekom uit Mount Tamborinet Australië), gedateerd 31-1,27-2, 1-4,29-5 en 2-10-2001. In hei 
hiernavolgendee gaat het om een selectie van voorbeelden. 
22 Brief H. van Bennekom (Mount Tamborine 2-10-2001) 
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theee na het invallen van de duisternis, erg onwaarschijnlijk vanwege het struikeigevaar voor 
dezee dieren. Om dezelfde reden zijn de in Duizend eilanden vermelde regelmatig 
voorkomendee verplaatsingen van hoofdfiguren in het donker meer literaire verbeelding dan 
werkelijkheid.. Het vervoer van thee zou verder veel meer paarden vergen dan in de jaren 
dertigg op de plantage aanwezig zijn. Er is sprake van petroleumlampen in de 
administrateurswoningg en in de woning van een collega-tuinemployé. Vanaf de jaren dertig is 
err echter elektrische verlichting in deze woningen, opgewekt door de eigen 
'waterkrachtcentrale'' van de onderneming.3 Een bevestiging voor het gebruik van 
romantischee fictie geeft Beb in een serie van achttien brieven die Beb van september 1933 tot 
enn met maart 1940 publiceert in het Maanblad voor de huisvrouw van Indie. In de eerste brief 
vann deze serie geeft ze wel de goede tijd aan om per paard van hun woning naar het 
fabrieksemplacementt te komen (een uur) en spreekt ze wel over de aanwezigheid van een 
kabelbaan.. Fernand geeft in een brief uit Pekalongan aan zijn zwager en schoonzus ook de 
'goedee tijd' naar het emplacement aan, drie kwartier.5 

Watt betreft het verblijf van Carl van Wijngaarden (lees Femand) op Pagilaran doet 
zichh ook iets vreemds voor. Carl heeft in het boek de overname meegemaakt van de 
ondernemingg door de Engelsen. Feitelijk heeft 'P & T' de theeonderneming in 1923 
overgenomen.. Echter Femand is pas in 1929 op Pagilaran komen werken.6 Maar ook al was 
hijj  ten tijde van de feitelijke overneming in 1923 al werkzaam op Pagilaran, dan nog kan hij 
niett de in Duizend eilanden beschreven ontginning van Siranti van twaalf jaar voor de 
overnamee hebben meegemaakt. Immers, dan zou hij al op 11-jarige leeftijd employé op de 
ondernemingg zijn geweest. 

Bijj  de beschrijving van de Engelsen en het Engelse karakter van de onderneming heeft 
hett er alle schijn van dat Beb de werkelijkheid van sterke accenten heeft voorzien. Van de 
Engelsee ondernemingslust heeft zij, zacht uitgedrukt, geen hoge pet. De regeldrift van het 
hoofdkantoorr van de P & T wordt sterk overdreven. De ondememingsplanning van een 
plantagee berustte primair bij de administrateur, wel na en in overleg met het "hoofdkantoor".7 

Stereotyperingg is de term die past bij de beschrijving van het Engelse bedrijfsbeleid, mogelijk 
tee verklaren uit een Bebs rancune tegen het latere ontslag van Fernand bij de onderneming. 
Hett voorgaande neemt niet weg dat ook dingen worden beschreven die werkelijkheidsgetrouw 
zijn,, zoals de bestrijding van de pest door het bouwen van nieuwe huizen." Ook het aantal 
employéss op de onderneming en hun sociale vertier is in overeenstemming met de 
werkelijkheid.. Verder is de rol van superintendenten goed beschreven. Maar de vervanging 
vann een Engelse superintendent door een Hollander lijk t weer uitgesloten. Superintendenten 
zijnn bij de Engelse onderneming per definitie Engelsen. 

Inn samenhang met de behandeling van Duizend eilanden in het hoofdstuk 
'Verbeelding,, literaire impressies en feiten over het leven op een theeplantage' kan de 
conclusiee niet anders luiden dan dat in het boek weliswaar een autobiografisch patroon 
aanwezigg is, maar dat de door Beb beschreven werkelijkheid op de theeplantage van duidelijk 
dichterlijkee accenten is voorzien. 

Opp een bepaald moment komt in Duizend eilanden vreemd genoeg toch elektrisch licht in het huis van een 
(andere)) collega-tuinemployé om de hoek kijken. 
44 Beb Vuijk 'Huisvrouwelijke moeilijkheden op een buitenpost' Maandblad voor de huisvrouw van Indië sept. 
1933,, pag. 19-20. 
ss Ten Dam 1997. pag. 220 
""  Brief T. ten Seldam-Gelder aan auteur {Ried-Brig 2-12-2001} 

Brieff  H. van Bennckom aan auteur (Mount Tamborine 1-5-2002) 
KK De verspreider van de pest, de rat, bevindt zich vaak in holle ruimten van oude huizen. 


