
 

	  

	  
	  
	  
Tjalie	  ont-‐dekt.	  Over	  de	  houdbaarheid	  van	  teksten	  of:	  “Niet	  alles	  kan	  mee	  (zoals	  de	  
oplet-‐chauffeur	  spijtig	  zei)”1	  	  
	  
Het	  was	  de	  meest	  opwindende	  aankondiging	  in	  Tjalie-‐land	  sinds	  tijden:	  in	  het	  
herdenkingsjaar	  2011	  zouden	  maar	  liefst	  twee	  bundels	  met	  “niet	  eerder	  
gepubliceerde	  verhalen	  van	  Tjalie	  Robinson”	  verschijnen!2	  De	  aankondiging	  kwam	  
van	  de	  bezorger	  van	  de	  bundels,	  en	  werd	  gedaan	  in	  het	  kader	  van	  een	  reeks	  
“hommages”	  die	  het	  tijdschrift	  De	  Gids	  wil	  brengen	  aan	  “schrijvers	  die	  er	  niet	  
meer	  zijn”,	  omdat,	  zo	  stelde	  de	  Gids-‐redactie,	  “het	  nooit	  te	  laat	  is	  voor	  
herontdekking”3.	  Het	  begrip	  herontdekking	  voelde	  wel	  wat	  misplaatst.	  Niet	  voor	  
De	  Gids	  misschien,	  waarin	  Jan	  Boon	  lang	  geleden,	  in	  1960,	  	  en	  maar	  twee	  keer,	  en	  
alleen	  onder	  de	  naam	  Vincent	  Mahieu,	  publiceerde4.	  Maar	  voor	  de	  wereld	  buiten	  
de	  Gids,	  waar	  zijn	  werk	  regelmatig	  gelezen,	  herlezen	  en	  voorgelezen	  wordt	  en	  
waar	  op	  de	  jaarlijkse	  Tong	  Tong	  Fair	  zijn	  erfgoed	  manifest	  wordt,	  ligt	  dat	  
genuanceerder.	  Jan	  Boon	  heeft	  heel	  veel	  geschreven.	  Zijn	  teksten	  werden	  veelal	  
eerst	  gepubliceerd	  in	  allerlei	  periodieken.	  Uit	  dat	  verspreid	  gepubliceerd	  materiaal	  
heeft	  Boon	  zelf,	  na	  Taaie	  en	  Neut,	  drie	  bundels	  Piekerans	  samengesteld	  en	  twee	  
bundels	  vertellingen5.	  En	  na	  zijn	  overlijden,	  nu	  37	  jaar	  geleden,	  is	  dat	  bundelen	  
gewoon	  doorgegaan.	  Elk	  decennium	  kwam	  er	  wel	  wat	  bij:	  nieuw	  gebundeld	  werk,	  
nagelaten	  werk,	  verzameld	  werk,	  herdrukken	  tot	  Bulkboeken	  aan	  toe	  en	  zelfs	  een	  
bundel	  brieven6.	  Het	  lijstje	  overziend	  (afb.	  12:	  Boon	  Bundels)	  lijkt	  een	  noodzaak	  
tot	  herontdekken	  niet	  aan	  de	  orde,	  eerder	  de	  mogelijkheid	  voor	  elke	  nieuwe	  
generatie	  Jan	  Boon	  in	  al	  zijn	  verschijningsvormen	  te	  ontdekken.	  Er	  stonden	  wel	  
meer	  blijken	  van	  ‘onwetendheid’	  in	  dat	  Gids-‐nummer.	  De	  titel	  bijvoorbeeld	  van	  
het	  inleidende	  artikel:	  ‘Honderd	  jaar	  Tjalie	  Robinson’.	  Jan	  Boon	  publiceerde	  zijn	  
eerste	  tekst	  als	  Tjalie	  Robinson	  in	  Oriëntatie	  immers	  in	  1948.	  Maar	  goed:	  ‘63	  jaar	  
Tjalie	  Robinson’	  of	  ’schrijver	  37	  jaar	  geleden	  overleden’	  bekt	  natuurlijk	  niet.	  Dus	  
dit	  mocht	  de	  pret	  niet	  drukken	  met	  2	  bundels	  “nieuwe”	  Tjalieteksten	  in	  het	  
vooruitzicht.	  	  
	  
Het	  IWI	  was	  dubbel	  blij	  met	  de	  aankondiging,	  vanwege	  de	  lijst	  ‘Lijst	  Zuiderweg’.	  
Sinds	  de	  dag	  dat	  de	  Werkgroep	  Tjalie	  Robinson	  onderdak	  vond	  bij	  het	  IWI	  (juni	  
1994),	  houden	  wij	  die	  lijst	  bij,	  om	  de	  uitgelezen	  bibliografie	  van	  Adrienne	  
Zuiderweg7	  aan	  te	  vullen	  met	  het	  verspreid	  gepubliceerde	  werk	  van	  Jan	  Boon.	  Het	  
is	  een	  lijst	  die	  volledigheid	  nastreeft:	  wat	  publiceerde	  Jan	  Boon	  wanneer,	  waar	  en	  
hoe?.	  Die	  helderheid	  moet	  verschaffen	  in	  het	  selectieproces:	  wat	  werd	  door	  wie,	  
wanneer,	  hoe	  gebundeld?	  En	  een	  lijst	  die	  het	  object	  moet	  leveren	  voor	  een	  



 

	  

meerdelige	  uitgave	  van	  het	  Verzameld	  Werk	  van	  Jan	  Boon,	  te	  beginnen	  met	  nooit	  
eerder	  gebundeld	  werk	  van	  Tjalie	  Robinson.	  Dit	  project	  werd	  gedicteerd	  door	  het	  
al	  wel	  gebundelde	  werk.	  Of	  Boon	  nu	  zelf	  z’n	  bundels	  samenstelde,	  zijn	  familie,	  of	  
zijn	  vriend	  Nieuwenhuys	  en	  andere	  externen,	  in	  alle	  gevallen	  ging	  het	  om	  een	  
selectie,	  of	  zoals	  Boon	  zelf	  in	  zijn	  eerste	  Piekerans-‐	  bundel	  opmerkte	  :	  “Dit	  is	  maar	  
een	  kleine	  bundel.	  Niet	  alles	  kan	  mee	  (zoals	  de	  oplet-‐chauffeur	  spijtig	  zei),	  maar	  
met	  de	  volgende	  rit	  kunnen	  we	  er	  meer	  bergen”8.	  Onderling	  vertonen	  al	  die	  
bundels	  nauwelijks	  overlap.	  Kennelijk	  bestaat	  er	  ergens	  een	  arsenaal	  aan	  Tjalie-‐
teksten	  waaruit	  geput	  kan	  worden	  voor	  bundeling	  en	  het	  IWI	  wil	  dat	  arsenaal	  op	  
haar	  ‘Lijst	  Zuiderweg’	  hebben.	  Daartoe	  vlooien	  we	  alle	  periodieken	  door	  die	  met	  
Boon	  in	  verband	  gebracht	  kunnen	  worden.	  Natuurlijk	  Tong	  Tong,	  maar	  in	  deze	  
eerste	  fase	  vooral	  Oriëntatie,	  Nieuwsgier,	  de	  Vrije	  Pers,	  het	  Parool,	  Gerilja,	  het	  
Algemeen	  Handelsblad	  en	  Onze	  Brug.	  Onze	  lijst	  bestaat	  nu	  al	  uit	  bijna	  500	  titels	  
van	  bronteksten	  en	  bronvermeldingen	  van	  waar	  dan	  ook	  onder	  welk	  pseudoniem	  
dan	  ook	  gepubliceerde	  teksten	  van	  Jan	  Boon.	  Via	  de	  hulplijst	  ‘Bundelteksten’,	  
bestaande	  uit	  titels	  van	  gebundelde	  teksten,	  stellen	  we	  makkelijk	  vast	  of	  een	  
gevonden	  tekst	  in	  aanmerking	  komt	  voor	  bundeling.	  Wat	  een	  genot	  dus	  om	  die	  
lijsten	  nu	  te	  kunnen	  uitbreiden	  met	  twee	  bundels	  ‘nooit	  eerder	  gepubliceerd	  
werk!’	  	  
	  
Helaas.	  De	  ene	  bundel	  Een	  land	  met	  gesloten	  deuren,	  bibliofiel	  uitgegeven	  met	  
prachtige	  tekeningen	  van	  Peter	  van	  Dongen,	  bevat	  volgens	  de	  ‘Inleiding’,	  24	  
“nooit	  eerder	  in	  boekvorm	  verschenen”	  stukken	  van	  Tjalie	  Robinson9.	  Ze	  werden	  
eigenhandig	  door	  de	  bezorger	  overgetypt	  van	  microfiches	  in	  de	  KB10,	  maar	  dat	  is	  
toch	  net	  iets	  anders	  dan	  ‘nooit	  eerder	  gepubliceerd’.	  Kleine	  troost	  leek	  de	  
verwijzing	  te	  bieden	  naar	  een	  website	  waarop	  “een	  lijst	  met	  exacte	  
verschijningsdata	  van	  de	  artikelen”	  zou	  staan.	  Helaas.	  Die	  lijst	  staat	  daar	  niet,	  en	  
nergens	  niet.	  Over	  de	  herkomst	  van	  deze	  teksten	  blijven	  we	  dus	  in	  het	  ongewisse.	  
En	  voor	  de	  “bloemlezing	  van	  ongepubliceerde	  stukken”11,	  moest	  ik	  volgens	  de	  
bezorger	  bij	  zijn	  andere	  bundel	  zijn:	  Kind	  van	  Batavia.	  Verhalen	  van	  een	  
straatslijper.	  Helaas.	  Weliswaar	  bleek	  die	  bundel	  een	  lekker	  betaalbare	  paperback	  
met	  45	  teksten,	  en	  houdt	  de	  achterflap	  vol	  dat	  het	  om	  “nooit	  eerder	  gepubliceerd	  
proza”	  gaat12.	  Maar	  in	  zijn	  ‘Inleiding	  meldt	  de	  bezorger	  dat	  ook	  dit	  boek	  alleen	  
maar	  “ongebundelde	  stukken”	  bevat13.	  Dat	  ik	  ze	  niet	  allemaal	  herkende	  via	  de	  
‘Lijst	  Zuiderweg’	  kwam,	  zo	  bleek	  bij	  het	  lezen,	  omdat	  van	  zeker	  46	  teksten	  van	  de	  
69	  in	  de	  beide	  bundels	  de	  titel	  veranderd	  is.	  Soms	  met	  een	  nog	  onschuldig	  
lijkende	  aanpassing,	  door	  bijvoorbeeld	  weglating	  van	  de	  ondertitel14.	  En	  meestal	  
met	  aanpassingen	  die	  alleen	  maar	  betweterig	  sneu	  zouden	  zijn,	  ware	  het	  niet	  dat	  
met	  dit	  ingrijpen	  Tjalies	  teksten	  van	  inhoud	  veranderden15.	  Bijvoorbeeld	  doordat	  
cruciale	  woorden	  als	  Piekeran	  of	  piekeren	  verdwenen16	  en	  tenminste	  1	  keer	  omdat	  



 

	  

de	  tekst	  van	  genre	  veranderde,	  van	  brief	  naar	  opstel.	  Bij	  dit	  ingrijpen	  sneuvelden	  
niet	  alleen	  (delen	  van)	  titels	  maar	  ook	  begin-‐	  en	  eindzinnen	  en	  minstens	  een	  keer	  
een	  hele	  alinea17.	  De	  bezorger	  noemt	  dit	  losjes	  “licht	  redigeren”18,	  en	  “af	  en	  toe	  de	  
titel	  boven	  een	  stuk	  veranderd”19.	  Maar	  wij	  hebben	  deze	  twee	  bundels	  
nadrukkelijk	  niet	  in	  onze	  IWI-‐lijsten	  opgenomen.	  Daarop	  staan	  namelijk	  alleen	  
teksten,	  met	  hun	  eventuele	  varianten,	  die	  door	  de	  auteur	  Jan	  Boon	  geschreven	  
zijn,	  ont-‐dekt	  van	  zijn	  tekstbezorgers.	  De	  teller	  voor	  nog	  niet	  eerder	  gebundelde	  
teksten,	  nog	  zonder	  de	  verwachte	  vondsten	  uit	  Tong	  Tong	  (en	  ook	  nog	  zonder	  
deze	  bundelteksten)	  staat	  momenteel	  op	  80,	  waaronder	  18	  ‘Piekerans’	  met	  
intrigerende	  titels	  als:	  ‘Rajen	  in	  de	  regen’,	  ‘Ik	  ben	  ik	  plus	  de	  omstandigheden’	  en	  
‘Wie	  is	  Tjalie	  Robinson’.	  In	  een	  volgend	  stadium	  gaan	  we	  die	  eigenhandig	  én	  
letterlijk	  overtypen,	  verantwoord	  annoteren,	  en	  onder	  vermelding	  van	  
vindplaatsen	  en	  aanpassingen,	  persklaar	  maken.	  	  
	  
Overigens	  komt	  veranderingen	  van	  de	  brontekst	  in	  de	  beste	  families	  voor.	  Niet	  dat	  
Tjalies	  familie	  aan	  zijn	  teksten	  knutselde,	  maar	  Tjalie	  zelf	  wel.	  Ten	  behoeve	  van	  
publicatie	  in	  een	  verhalenbundel	  over	  repatriëring	  (1959)	  greep	  hij	  eens	  grondig	  in	  
op	  de	  brontekst	  van	  de	  Piekeran	  ‘Als	  iemand	  verre	  reizen	  doet…’20.	  En	  bij	  de	  drie	  
Piekerans-‐bundels	  die	  hij	  zelf	  samenstelde,	  paste	  hij	  diverse	  hoofd-‐	  en	  ondertitels	  
aan21	  en	  passeerde	  hij	  nadrukkelijk	  de	  chronologische	  volgorde	  waarin	  hij	  zijn	  
teksten	  eerder	  in	  de	  Vrije	  Pers	  of	  Nieuwsgier	  had	  gepubliceerd22.	  De	  familie	  gaat	  
bij	  hun	  bundelingen	  zo	  ver	  niet,	  gehoorgevend	  aan	  de	  oud-‐Indische	  uitdrukking	  
Quod	  licet	  Jovi	  non	  licet	  bovi	  .	  Wel	  negeren	  ook	  zij	  makkelijk	  de	  publicatievolgorde	  
van	  de	  bronteksten.	  En	  ook	  is	  een	  persoonlijke	  touch	  van	  Lilian,	  Rogier	  en	  Vivian	  te	  
bespeuren	  aan	  de	  hand	  van	  hun	  selectie.	  Lilian	  bijvoorbeeld	  nam	  voor	  de	  
boekuitgave	  van	  Ik	  en	  Bentiet	  alleen	  de	  teksten	  uit	  Tong	  Tong	  op	  en	  niet	  die	  uit	  de	  
Onze	  Brug-‐rubriek	  	  ‘Weet	  je	  nog?’	  waarmee	  Tjalie	  de	  reeks	  ooit	  begon23.	  Verder	  
voegde	  ze	  iets	  toe:	  een	  nooit	  eerder	  gepubliceerde	  Ik-‐en-‐Bentiet-‐tekst24,	  en	  een	  
beschouwend	  artikel	  van	  Tjalie	  uit	  Tong	  Tong	  over	  petjo25.	  In	  Piekeren	  in	  
Nederland	  nam	  ze	  van	  de	  35	  teruggevonden	  teksten	  uit	  de	  Vrije	  Pers	  maar	  31	  op26,	  
waarbij	  ze	  een	  van	  die	  weggelaten	  artikelen	  wel	  in	  Tong	  Tong	  publiceerde27.	  Voor	  
de	  bundel	  Tjalie	  Robinson	  Piekerans	  bij	  een	  Voorplaat	  ‘hertekende’	  zoon	  Rogier	  de	  
illustratie	  bij	  ‘Zeedrift’28.	  Dat	  is	  een	  tekst	  van	  zijn	  vader	  die	  niet	  onder	  de	  naam	  
Tjalie	  Robinson	  gepubliceerd	  werd,	  en	  1	  van	  de	  extra	  teksten	  in	  de	  bundel	  die	  niet	  
uit	  de	  rubriek	  ‘Bij	  de	  Voorplaat’	  stammen29.	  Vivian	  tenslotte	  is	  nog	  het	  meest	  
terughoudend	  bij	  de	  selectie	  van	  de	  67	  teksten	  waarmee	  ze	  haar	  vader	  25	  jaar	  na	  
diens	  overlijden	  herdenkt30.	  Zij	  veranderde	  teksten	  noch	  titels,	  en	  week	  op	  slechts	  
negen	  plaatsen	  af	  van	  de	  chronologische	  volgorde	  van	  haar	  bronteksten31.	  Wel	  
maakte	  ze	  twee	  overlappen	  met	  de	  bundel	  Piekerans	  bij	  een	  Voorplaat32,	  en	  nam	  



 

	  

ze	  –	  ook	  opmerkelijk!-‐	  één	  tekst	  op	  die	  niet	  van	  Tjalie	  Robinson	  is	  maar	  van	  Ellen	  
Derksen33.	  	  
	  
Misschien	  dat	  daarom	  de	  tekstbezorgers-‐buiten-‐de-‐familiekring	  dachten	  dat	  ze	  
zich	  dergelijke	  vrijheden	  ook	  konden	  veroorloven?	  Rob	  Nieuwenhuys	  liet	  bij	  het	  
verzorgen	  van	  het	  Verzameld	  Werk	  van	  Vincent	  Mahieu	  zonder	  uitleg	  tenminste	  
vijf	  Mahieu-‐teksten	  weg34.	  En	  ook	  verdwenen	  de	  titel	  ‘Sing-‐Song	  Vertellingen’	  bij	  
vijf	  gedichten35,	  en	  de	  ondertitels	  ‘Een	  bundel	  vertellingen’	  respectievelijk	  
‘Vertellingen’	  bij	  de	  bundels	  Tjies	  en	  Tjoek,	  al	  vermeldt	  hij	  dat	  wel36.	  Ook	  hij	  
voegde	  iets	  toe:	  niet	  eerder	  gebundeld	  werk,	  waarbij	  hij	  voor	  zover	  mogelijk	  de	  
chronologie	  van	  de	  bronteksten	  handhaafde37.	  Toevoegen	  deed	  ook	  J.J.	  Blok	  bij	  de	  
heruitgave	  van	  Taaie	  en	  Neut	  in	  1980.	  Hij	  vulde	  de	  78	  tekeningen-‐met-‐tekst	  uit	  
Wapenbroeders	  aan	  met	  negen	  dito’s	  uit	  Oud	  Wapenbroeders,	  onder	  geheel	  
voorbijzien	  van	  de	  tekstvolgorde	  in	  de	  eerste	  druk38,	  en	  met	  kennelijke	  
instemming	  van	  Lilian	  Ducelle	  die	  een	  voorwoord	  schreef	  en	  de	  distributie	  van	  het	  
boekje	  via	  haar	  toko	  verzorgde39.	  Chrétien	  Breukers	  die	  de	  ‘Verantwoording’	  
schreef	  bij	  de	  bundel	  Didi	  in	  Holland	  is	  nog	  vrijmoediger.	  Hij	  verzorgde	  deze	  
uitgave	  naar	  een	  door	  Jan	  Boon	  zelf	  ooit	  persklaar	  gemaakt	  maar	  nooit	  
gepubliceerd	  typoscript40.	  Toch,	  zo	  verklaart	  Breukers	  onbekommerd,	  veranderde	  
hij	  “hier	  en	  daar”	  de	  volgorde	  van	  de	  teksten,	  liet	  hij	  drie	  teksten	  helemaal	  weg,	  
naar	  zijn	  zeggen	  “omdat	  het	  typoscript	  onherstelbaar	  beschadigd	  was	  of	  omdat	  de	  
thematiek	  eerder	  aan	  de	  orde	  was	  gesteld”	  en	  werden	  “aperte	  spelfouten	  
stilzwijgend	  gecorrigeerd”41.	  In	  Een	  land	  met	  gesloten	  deuren	  en	  Kind	  van	  Batavia	  
is	  de	  spelling	  trouwens	  ook	  zomaar	  “hier	  en	  daar	  gemoderniseerd”.	  Sterker	  nog,	  
daar	  zijn	  ook	  “taalfouten	  stilzwijgend	  verbeterd”	  en	  “storende	  herhalingen	  
gecorrigeerd”42.	  Een	  ‘correctie’	  die	  waarschijnlijk	  uit	  weglaten	  bestaat.	  De-‐selectie	  
had	  deze	  bezorger	  bij	  het	  bezorgen	  van	  Tjalies	  brieven	  namelijk	  ook	  al	  gedaan.	  Hij	  
selecteerde	  niet	  alleen	  uit	  “honderden	  brieven”43,	  maar	  ook	  uit	  de	  brieven	  zelf.	  
Dat	  deed	  hij	  door,	  zoals	  hij	  in	  een	  noot	  vermeldt,	  “uit	  lange	  brieven	  soms	  
passages”	  […]	  met	  	  “teveel	  herhaling”	  weg	  te	  laten44.	  En	  ook	  liet	  hij	  sommige	  
brieven	  voor	  deze	  bloemlezing	  vertalen45,	  maar	  wel	  met	  behoud	  van	  hele	  zinnen	  in	  
het	  Engels46.	  Wie	  dat	  lees	  wordt	  gek!	  Wie	  dat	  doet	  bij	  teksten	  van	  Jan	  Boon	  
begeeft	  zich	  immers	  op	  glad	  ijs?47	  
	  
Voor	  al	  dit	  ingrijpen	  hebben	  de	  bezorgers	  natuurlijk	  allemaal	  een	  al	  dan	  niet	  
verborgen	  gehouden	  agenda.	  Jan	  Boon	  zelf	  wilde,	  volgens	  een	  advertentie	  voor	  
zijn	  eerste	  Piekerans-‐bundel,	  “met	  grote	  zorg”	  een	  selectie	  maken	  “waarin	  geen	  
genre	  vergeten	  is”48,	  en	  voorts	  om	  een	  ander	  soort	  literatuur	  en	  een	  ander	  soort	  
schrijverschap	  dan	  in	  zijn	  tijd	  courant	  was49.	  Lilian	  [afb	  Boon	  gebundeld]	  streefde	  
naar	  compleetheid	  en	  benadrukte	  met	  haar	  selectie	  de	  schrijver	  van	  de	  “vele	  



 

	  

filosofieën”	  die	  Jan	  Boon	  geworden	  was50.	  En	  Vivian	  wilde	  het	  “meesterschap”	  van	  
haar	  vader	  laten	  zien	  als	  “rasverteller,	  begenadigd	  schrijver	  en	  bijzonder	  mens”51.	  
De	  familieleden	  lijken	  zich	  weliswaar	  niet	  altijd	  te	  houden	  aan	  hun	  eigen	  
doelstelling	  voor	  de	  bundels,	  maar	  geen	  van	  hen	  corrumpeerde	  de	  bronteksten.	  
De	  derde	  groep	  bezorgers,	  de	  externen,	  doen	  dat	  wel.	  Allen	  door	  hun	  ingrijpen	  op	  
de	  ordening,	  de	  spelling	  of	  het	  pseudoniemgebruik	  van	  de	  auteur.	  En	  de	  bezorger	  
van	  de	  brieven	  en	  twee	  bundels	  ook	  nog,	  door	  daarbovenop	  nog	  allerlei	  andere	  
soorten	  van	  ingrijpen	  ongecontroleerd	  te	  stapelen,	  omdat	  hij,	  in	  zijn	  eigen	  
woorden,	  Tjalies	  brieven	  als	  “een	  levendige	  illustratie	  van	  de	  biografie	  over	  hem”	  
beschouwt52.	  Hun	  argumenten	  liggen	  allemaal	  op	  het	  vlak	  van	  wat	  ik	  ‘de	  
esthetische	  categorie’	  noem:	  niet	  geëxpliciteerde	  normen	  over	  de	  Schone	  
Letteren53.	  Normen	  die	  –het	  moet	  maar	  weer	  eens	  expliciet	  gezegd	  worden-‐	  Tjalie	  
bestreed	  en	  verwierp,	  en	  waaraan	  hij	  niet	  voldeed	  of	  wilde	  voldoen.	  Alleen	  al	  
daarom	  is	  veranderen	  van	  teksten,	  titels,	  taalfouten,	  spelling	  en	  zelfs	  interpunctie	  
uit	  den	  boze.	  Zelfs	  als	  (her)publicatie	  van	  de	  bronteksten	  selectie,	  toevoeging,	  
weglating	  of	  aanpassing	  van	  de	  chronologische	  volgorde	  noodzakelijk	  maakt.	  
	  
Daarom,	  én	  aangezien	  het	  niet	  zo	  is	  dat	  teksten	  van	  “schrijvers	  die	  er	  niet	  meer	  
zijn”	  vogelvrij	  voor	  herontdekking	  zijn,	  en	  wij,	  juist	  als	  een	  schrijver	  naar	  de	  
eeuwige	  jachtvelden	  is	  vertrokken,	  onwrikbaar	  wetenschappelijke	  basisregels	  
wensen	  te	  handhaven	  van	  controleerbaarheid,	  het	  afleggen	  van	  verantwoording	  
en	  bewaking	  van	  de	  onschendbaarheid	  van	  de	  bronteksten,	  daarom	  gaan	  wij	  van	  
het	  IWI	  onverdroten	  voort	  met	  de	  samenstelling	  van	  de	  ‘Lijst	  Zuiderweg’,	  de	  
ultieme	  back	  to	  the	  roots-‐beweging.	  Behalve	  een	  work-‐in-‐progress	  is	  het	  idealiter	  
ook	  een	  transparant	  en	  zelfs	  interactief	  project	  als	  de	  eerste	  resultaten	  straks	  op	  
de	  IWI-‐website	  staan54.	  Nu	  al	  levert	  het	  harde	  gegevens	  op	  waarmee	  allerlei	  hear-‐
say	  kan	  worden	  bestreden	  en	  waarmee	  de	  ‘Lijst	  Zuiderweg’	  kan	  worden	  
aangevuld,	  ja	  zelfs	  gecorrigeerd.	  Ik	  noem	  in	  top	  gear	  enkele	  reeds	  verbrijzelde	  
mythes:	  	  
	  

1. dat	  voor	  gewetensvol	  publiceren	  van	  andermans	  werk	  officiële	  
wetenschappers	  nodig	  zouden	  zijn,	  ook	  al	  omdat	  de	  Tong	  Tong	  -‐	  groep	  zo	  
nostalgisch	  zou	  zijn.	  De	  ‘Lijst	  Zuiderweg’	  wijst	  uit	  dat	  het	  werk	  van	  Jan	  Boon	  
bij	  de	  familie	  beter	  af	  is,	  ook	  al	  omdat	  de	  familie	  Boons	  Tong	  Tong-‐werk	  
over	  het	  hier	  en	  nu,	  het	  Nederland	  van	  de	  jaren	  60	  en	  70,	  begon	  te	  
bundelen,	  terwijl	  externe	  bezorgers	  focussen	  op	  het	  werk	  over	  Indië	  uit	  de	  
jaren	  vijftig55	  

2. dat	  werk	  van	  Vincent	  Mahieu	  Literatuur,	  en	  dat	  van	  Tjalie	  Robinson	  ‘slechts’	  
journalistiek	  zou	  zijn.	  De	  Lijst	  Zuiderweg	  biedt	  prachtige	  staaltjes	  van	  het	  
tegendeel	  	  



 

	  

3. dat	  benadering	  van	  Jan	  Boon	  en	  zijn	  werk	  via	  diens	  pseudoniemen	  zinvol	  
zou	  zijn.	  De	  ‘Lijst	  Zuiderweg’	  verraadt	  dat	  dit	  onderscheid	  in	  de	  praktijk	  door	  
niemand	  gehandhaafd	  wordt,	  er	  wordt	  altijd	  wel	  een	  tekst	  van	  het	  andere	  
pseudoniem	  meegesmokkeld	  

4. dat	  Tjalie	  naar	  eigen	  zeggen	  nu	  eenmaal	  geen	  boekenmaker	  was.	  Uit	  de	  
‘Lijst	  Zuiderweg’	  is	  op	  te	  maken	  dat	  hij	  zijn	  bundels	  zorgvuldig	  redigeerde	  en	  
er	  waarschijnlijk	  zelfs	  nieuwe	  teksten	  voor	  schreef56	  

5. dat	  Boon	  voor	  het	  Parool	  zou	  hebben	  gewerkt.	  Op	  de	  ‘Lijst	  Zuiderweg’	  prijkt	  
slechts	  1	  tekst	  uit	  het	  Parool	  uit	  de	  periode	  1953-‐1958	  

6. dat	  Boon	  in	  het	  Algemeen	  Handelsblad	  onder	  het	  pseudoniem	  Didi	  zou	  
hebben	  geschreven.	  De	  lijst	  Zuiderweg	  vermeldt	  gewoon	  Tjalie	  Robinson57	  

7. dat	  de	  Piekerans	  wekelijks	  tegelijkertijd	  in	  de	  Vrije	  Pers	  en	  in	  de	  Nieuwsgier	  
werden	  afgedrukt.	  De	  ‘Lijst	  Zuiderweg’	  bevat	  ruim	  160	  Piekerans,	  waarvan	  
slechts	  6	  titels	  zowel	  in	  Nieuwsgier	  als	  in	  de	  Vrije	  Pers	  verschenen	  	  

8. dat	  de	  Piekerans	  van	  de	  Nieuwsgier	  zouden	  zijn	  en	  daarna	  pas	  van	  de	  Vrije	  
Pers.	  De	  ‘Lijst	  Zuiderweg’	  laat	  zien	  dat	  de	  eerst	  bekende	  Piekeran	  uit	  de	  
Vrije	  Pers	  van	  2	  juni	  1951	  dateert,	  en	  pas	  op	  11	  juli	  werd	  gevolgd	  door	  de	  
eerste	  Piekeran	  in	  de	  Nieuwsgier.	  Wel	  verschenen	  de	  6	  dubbele	  Piekerans	  
eerst	  in	  Nieuwsgier	  en	  daarna	  pas	  in	  de	  Vrije	  Pers	  	  
	  
last	  but	  not	  least	  (Tjalie	  was	  dol	  op	  het	  nummer	  9)	  
	  

9. dat	  het	  jaar	  van	  uitgave	  van	  Piekerans	  van	  een	  Straatslijper	  1952	  en	  dat	  van	  
deel	  II	  1954	  zou	  zijn.	  De	  IWI	  ‘Lijst	  Zuiderweg’	  stelt	  voor,	  gebaseerd	  op	  
teksten	  in	  de	  Vrije	  Pers	  en	  Gerilja58	  en	  een	  ongepubliceerde	  brief	  aan	  Rob	  
Nieuwenhuys59,	  die	  data	  te	  veranderen	  in	  1954	  respectievelijk	  1956.	  Dit	  
nadrukkelijk	  onder	  handhaving	  van	  de	  [vierkante	  haken],	  aangezien	  plaats,	  
jaar	  noch	  uitgever	  in	  de	  bewijsexemplaren	  zelf	  vermeld	  staan,	  waarschijnlijk	  
omdat	  de	  auteur	  ze	  eerst	  in	  eigen	  beheer	  heeft	  uitgegeven	  alvorens	  hij	  voet	  
aan	  de	  grond	  kreeg	  bij	  Masa	  Baru	  in	  Bandoeng.	  	  

	  
En	  on	  this	  bombshell	  zijn	  we	  aan	  het	  eind	  van	  deze	  rit.	  In	  een	  volgend	  artikel	  
komen	  deze	  mythes	  nader	  aan	  de	  orde60.	  Jan	  Boon	  zei	  het	  al:	  niet	  alles	  kan	  
meteen	  mee.	  Hij	  blijft	  een	  work	  in	  progress.	  
	  
Edy	  Seriese	  	  
Leiden,	  23	  september	  2011	  



 

	  

	  
	  
Noten	  bij	  ‘Tjalie	  ont-‐dekt.	  Over	  de	  houdbaarheid	  van	  teksten	  of:	  “Niet	  alles	  kan	  
mee	  (zoals	  de	  oplet-‐chauffeur	  spijtig	  zei)”	  ‘	  
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