
H
ij maakt in dit boek
dankbaar gebruik
van een waar ge-
beurd verhaal, dat
van kaping van het

Portugese passagiersschip de
Santa Maria in 1961. Maar
zijn roman gaat verder dan
die kaping. De Brabander be-
dacht de gevolgen voor hen
die mee-
deden
aan die
kaping,
mensen
zoals João
Vieira.
Zijn fami-
lie kwam pas vijftig jaar na de
beruchte kaping achter zijn
verblijfplaats en wat er van
hem was geworden.

De Brabander debuteerde
met de roman ‘Het hierna-
maals van Doña Lisa’ in
2009. De reactie van de pers
was zeer enthousiast. De
Zuid-Amerikaanse literatuur
klonk door in het boek, maar
ook de Antilliaanse en verge-
lijkingen met Márquez,
Arion en Zielinksi lagen dan
ook voor de hand. De Bra-
banders tweede boek, met
wederom een lange titel,
‘Hot Brazilian Wax en het

Requiem van Arthur Booi’
(2011) was vooral een schok-
kend boek. Desalniettemin
ontving ook dit boek veel po-
sitieve kritieken. ‘De super-
markt van Vieira’ toont de
vaart waarmee De Brabander
zich ontwikkelt. Hij zet zijn
vorige twee boeken in de
schaduw van de derde. De re-

den daar-
van is de
vorm, die
meer van
de lezer
vraagt.
Het le-
vert lite-

ratuur op van hoge kwaliteit.
Het verhaal begint in 1951,

in Angola. We maken kennis
met João Vieira, die op dat
moment nog in dienst van
het leger is. Hij wordt een
moordenaar tot zijn eigen
verbijstering, en die van de
lezer die amper twee bladzij-
den gelezen heeft. ,,Zijn ge-
weer ging af zonder dat hij
dat echt gewild had.” De do-
de is een neger die hem met
een steen had bedreigd. Zijn
bloed zal het leven van João
veranderen. Hij leert dat een
mensenleven weinig waard
is.

,,Er gebeurt helemaal niets
mee, soldaat. Niets. Mijn se-
cretaresse Fátima, die je zo-
juist hebt zien zitten, tikt het
uit en stopt het in een grote
ordner en die zet ze in de
kast. En als we ooit eens ver-
huizen, dan belanden al die
ordners op de vuilnisbelt.”

In de volgende twee hoofd-
stukken merken we dat de
auteur met grote sprongen
door de tijd heen schiet. 
We gaan van Antwerpen in
1953 naar Curaçao in 2011.
We zijn bij de tewaterlating
van de oceaanstomer Santa
Maria, en de eerste dode 
die daarbij valt, en we leren
Franciso, de eigenaar van
een supermarkt kennen. Het
is een man
die overal
handel in
ziet, zelfs in
verrotte man-
go’s, iemand
die zijn per-
soneel onder-
betaalt, ille-
gaal drank
stookt en
graag domi-
no speelt on-
der het genot
van een goed
glas rum. Als
in Arions
‘Dubbelspel’
biedt het ge-
sprek tussen
de spelers in-

zicht in hun denkwereld. ,,Er
wordt door een minderheid
geschreeuwd om onafhanke-
lijkheid en de meerderheid
reageert apathisch. Als dit zo
doorgaat, is er binnenkort
geen democratisch Curaçao
meer over, dan wonen we
met z’n allen in Apenland,
met King Kong als president.
Dan heb je geen rimpeltjes
meer maar huizenhoge gol-
ven. Overal.”

Francisco heeft geen weet
van wat zich in het verleden
heeft afgespeeld, weet slechts
dat zijn vader van de ene op
de andere dag verdween. Tot
hij vanuit Brazilië door zijn
broer wordt gebeld. Een
broer van wie hij, tot op dat 
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Literaire avond Bonaire
Eric de Brabander en de
Nederlandse auteur Ko
van Geemert zijn van-
daag te gast op Bonaire
waar zij over hun schrij-
ven zullen vertellen. De
Brabanders roman werd
onlangs uitgegeven door
In De Knipscheer te
Haarlem. Behalve over
zijn boek zal De Braban-
der iets vertellen over
schrijversschap in het
algemeen.

Ko van Geemert is
onder meer auteur van
enige boeken over litera-
tuur in Amsterdam,
Paramaribo en Willem-
stad. Hij zal deze avond
zijn licht schijnen op het
werk van enkele Curaça-
ose schrijvers. Van Gee-

merts laatste boek, ‘Dus-
hi Willemstad’, bevat een
literaire wandeling door
Punda en Otrobanda.

De sprekers zijn aan-
wezig in Flamingo Beach
Hotel, Flamingo Nest,
vandaag om 20.00 uur.
De toegang is gratis. 

Aan het eind van de
lezing bestaat de gele-
genheid een gesigneerd
exemplaar te
bemachtigen van een van
de romans van De Bra-
bander of van de cultu-
reel/literaire gids van
Van Geemert.

De avond wordt geor-
ganiseerd door Addo’s
Book and Toyshop in
samenwerking met het
Flamingo Beach Hotel.

De mens is geneigd te denken dat hij
zijn leven kan plannen. Die illusie van
‘maakbaarheid’ zorgt voor driftig
uitstippelen, voor dromen over later en
uiteindelijk de grote kater als het
allemaal anders loopt… Eric de
Brabander toont ons dat met zijn derde
roman ‘De supermarkt van Vieira’. 

Door Peter de Rijk

Antonio Salazar. In het boek leren we veel over de invloed van
Salazar op Angola. FOTO’S ANTILLIAANS DAGBLAD

Ook het Portugese passagiersschip de Santa
Maria heeft echt bestaan. 

Speelbal op de
woedende golven

van het lot

Roman De 


