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moment, nooit op de hoogte
was. Het is een van de vele
verrassende momenten in de-
ze roman. Verrassingen die
onder andere voortkomen uit
de steeds weer wisselende lo-
caties en momenten in de tijd.

Zo leren we veel over de in-
vloed van Salazar op Angola.
Hij rooft de kolonie leeg en
misbruikt zijn bevolking en
ook in Portugal blijkt terreur
het middel om de macht te be-
houden. De Brabander maakt
duidelijk hoe de kaping van de
Santa Maria een logisch ge-
volg is van het gedrag van Sa-
lazar. 

Operatie Dulcinea gaat de
actie heten en moet het begin
van de omverwerping van de
dictaturen van Spanje en Por-
tugal zijn. De eerste haven die
het schip aandoet is Willem-
stad en die simpele reden
zorgt ervoor dat een man op
Curaçao bij de kaping betrok-
ken raakt. De lezer herinnert
zich op dat moment het begin
van het boek en weet dat João
in contact staat met de Onaf-
hankelijke Nationale Bewe-
ging van Humbert Delgado.
Hij heeft meer dan één appel-
tje met de regering Salazar te
schillen. Zijn vader is door
hen gedegradeerd en ‘door de
stront gehaald’. Zijn oom was
door hen vermoord en zijn va-
der werd uiteindelijk door de
PIDE voor de ogen van zijn
moeder doodgeknuppeld. Jo-
ão heeft alle reden om zijn be-

staan op het spel te zetten. En
vervolgens wordt João een
speelbal op de woedende gol-
ven van het lot. Schaamte en
schande spelen in het verloop
van dit verhaal een grote rol.
Ze zorgen ervoor dat iemand
voorbij het punt komt dat hij
nog terug kan komen.

,,Je haalt twee elemen-
taire begrippen door elkaar.

Schaamte… en schande.
Schaamte dat is iets waar dit
hele eiland van overloopt. Al-
les bedekt. Niks in de open-
baarheid. Niets wordt hier op
de man af gezegd. Zoals het
werkelijk is. De mensen hier
lopen als kakkerlakken over
dit eiland, de harde vleugels
als rugdekking gebruikend
voor eenieder die hen met
schande zou willen overla-
den.”

‘De supermarkt van Vieira’
is een belangrijk boek in het
oeuvre van De Brabander. In
de roman gaat hij voorbij aan
de drempels van plaats of tijd.
Deze schrijver passeert ook de
schaamte wanneer hij ‘la con-
diton humaine’ in beeld wil
brengen. Als een passagiers-
schip stoomt hij door, niet-
sontziend, tot zijn verhaal hel-
der wordt. De omslag van het boek.

Franciso is een man die overal handel in ziet, zelfs in verrotte mango’s, iemand die zijn personeel onderbetaalt, illegaal drank stookt en graag domino speelt onder het genot
van een goed glas rum. Als in Arions ‘Dubbelspel’ biedt het gesprek tussen de spelers inzicht in hun denkwereld.
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