
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Woestijnzand, de
bundel verhalen van Elodie
Heloise, is zaterdagmiddag op
Curaçao gepresenteerd. Op het
strand van Playa Kanoa had de
auteur voor dit geboortefeest
vrienden, familie en kennissen
uitgenodigd. Roy Colastica en
Laura Quast waren gevraagd het
verhaal Schelpenvlees voor te
dragen. Jeroen Heuvel bracht
samen met Jelleke Praamsma
en Rianne Plaisier de proloog in
een theaterjasje ten gehore. Ook
waren er toespraken van Mi-
chelle Russel-Capriles van het
Prins Bernhard Cultuurfonds
en van Toine Frehe. Er werd
muziek gespeeld door twee
kinderen, onder wie Jesse, de

oudste zoon van Elodie Heloise.
En Madrina Lusette Verboom
hielp zoon Merijn het boek met
‘krastenchizand’ (zand van
koraalsteen) te dopen. Ceremo-
niemeester Liza Dindial sprak
de verschillende sprekers en
artiesten aan elkaar.

,,Niemand van ons is hetzelf-
de maar we herkennen elkaar
als mensen; meestal; tegen-
woordig. Hoewel we vreemde-
lingen niet zoveel mens vinden.
Als wij zelf. Soms zijn we méér
mens. Soms minder. Wat doe je
met eigen interpretatie? Een
schrijver wil iets, uit zich. Een
lezer wil iets, vergelijkt. Het
geschrevene met z’n eigen
wereldbeeld. Elodie schreef in
Woestijnzand een proloog -

gesprek, gevonden op straat.
Wij laten één leesinterpretatie
hiervan zien.” Met deze woor-
den leidde Heuvel zijn onder-
deel van de middag in.

Woestijnzand is de derde
publicatie van uitgeverij In de
Knipscheer die in drie achter-
eenvolgende weekenden op
Curaçao is gedoopt. Twee we-
ken geleden is de biografie over

Pierre Lauffer, geschreven door
Bernadette Heiligers, aan het
Curaçaose lezersvolk aangebo-
den; vorige week de door Hans
Vaders geschreven novelle
Terug tot Tovar; en afgelopen
zaterdag dus Woestijnzand.
Waar een klein land groot in is,

en hoeveel vertrouwen een
kleine uitgeverij uit Haarlem in
het Nederlandstalig literair
vermogen van Curaçao heeft.
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Presentatie
Woestijnzand

op Playa Kanoa
Zoon Merijn doopt samen met Madrina Lusette Verboom het boek.

Jeroen Heuvel

Zoon Jesse en vriend Kevin brachten muziek na de presentatie.

De performance van Jelleke en Rianne was humoristisch.

Laura Quast en Roland Colastico als ‘Leonira en Jachi’. Een mooi publiek op een mooie plek. FOTO’S JEU OLIMPIO

Het boek is te koop bij Mensing’s
Caminada en het Antilliaans
Dagblad.


