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door Brede Kristensen 

 

Giselle Ecury schreef haar derde roman De Rode Appel. Een ‘coming of age’-

verhaal over Elisabeth, jongste van drie zusjes, overdreven beschermd 

opgevoed, die op 18-jarige leeftijd als au pair in een Frans gezin gaat werken. 

Natuurlijk wordt ze verliefd op de vader, die een wel erg vreemde vogel blijkt 

te zijn. Zoals ook zijn vrouw die zich geëxalteerd met schilderen bezighoudt. 

Elisabeth, meestal Lili, of Liesel of Lilikippetje genoemd, werkt zich emotioneel 

stevig in de nesten en moet vroegtijdig terug naar huis in Nederland. Deze 

periode blijkt bepalend voor haar leven, voor de wijze waarop ze in relaties 

staat, keuzes maakt, haar seksualiteit beleeft, zich van ouderwetse façades 

tracht te ontdoen en vooral voor de wijze waarop ze betekenis aan gevoelens 

geeft. 

 

De roman begint met een telefoontje van een vriend, Nick, die ‘als een 

beschermende broer’ voor haar is, iemand ‘bij wie ze altijd terecht kan’, met 

wie ze een Curaçaos verleden deelt en die haar vertelt wat hij ontdekt heeft 

over zijn eigen afkomst. Een schokkende onthulling voor hem. Elisabeth besluit 

daarop zelf naar Zuid-Frankrijk te reizen om antwoorden te krijgen op haar 

existentiële vragen uit haar au pair-tijd, die haar nog altijd dwarszitten. In de 

trein, op reis door Frankrijk, overdenkt ze haar leven. Haar opvoeding, haar 

scheiding en vooral wat er in die au pair-tijd gebeurde. In de buurt waar ze als 

au pair werkte ontmoet ze een oude bekende. Pratend met hem weet ze 

tenslotte door de zoet-zure appel heen te bijten en tot de kern, het klokhuis te 

komen. Maar voor het zover is, krijgen we eerst nog het verhaal van Nick te 

horen, zijn Curaçaose opvoeding en zijn beide huwelijken en dan de 

‘ontdekking’, waarbij DNA voor de bepalende ‘pit’ van het klokhuis wordt 

gehouden. 

 

Deze lange, ruim 400 pagina’s tellende roman, is soepel en boeiend 

geschreven. Maar Ecury schrijft zo gemakkelijk dat ze zich moeilijk kan 

beperken. Haar zinnen zijn stuk voor stuk kernachtig. Maar de passages waarin 

deze zinnen hun plaats krijgen, zijn dat meestal niet. Ze roepen herinneringen 



levendig op, dat zeker, maar de uitwijdingen en herhalingen zijn niet van de 

lucht. Bovendien wemelt het van niet-functionele passages, over bijvoorbeeld 

de voortreffelijkheden van Franse taartjes, of lavendelgeur- en bad-ervaringen. 

Zelfs dan weet ze de aandacht te boeien, maar de geest dreigt af te haken. Bij 

vlagen is ze meesterlijk. De beschrijving van het stuklopen van haar relatie met 

haar echtgenoot Eric, die er een nevenrelatie met kind op na blijkt te houden, is 

simpelweg subliem. Alsof ze recht uit haar hart schrijft. Dergelijke passages zijn 

verwant aan Voyage in the Dark (1934) van Jean Rhys, over een jonge vrouw 

die in Dominica is geboren en getogen en zich in Engeland compleet in de 

nesten werkt. Maar als het werk van Rhys met een snelstromende rivier 

vergeleken kan worden die in een adembenemend tempo recht de duistere zee 

van het leven instroomt, doet die van Ecury eerder denken aan een traag 

meanderende rivier, die de weg naar zee maar niet kan vinden. Het tempo 

wordt extra vertraagd door die niet-functionele of kalverachtige passages. 

Uitvoerig worden we geïnformeerd over haar ontluikende gevoelens van 

verliefdheid voor Bas, de vader in het au pair-gezin, die daar vrolijk misbruik 

van maakt. Daarover zegt ze zelf: Al houd ik er niet van, ‘dit lijkt wel een 

doktersroman’. Alsof Ecury aanvoelt dat het ook inderdaad zo bij de lezer 

overkomt. 

 

Vrij plotseling wordt het verhaal van Elisabeth onderbroken door het verhaal 

van Nick, eveneens in de ik-vorm verteld. Nu worden we meegenomen naar 

Curaçao waar hij opgroeit onder ietwat geheimzinnige omstandigheden. Erg 

doorzichtig. De bedoeling is beide verhalen op elkaar te betrekken. Hierin is zij 

amper geslaagd. Nick’s verhaal leest als een nieuw en vooral ander verhaal. 

Minder boeiend geschreven. Wat de beide hoofdpersonen bindt zijn 

verdrongen gebeurtenissen die bepalend zijn voor het verloop van hun leven. 

Aan het begin van de roman wordt Nick geïntroduceerd. Weliswaar zegt 

Elisabeth, dat Nick voor haar als een broer is, maar afgezien van dat 

telefoongesprek, blijkt nergens dat dit inderdaad zo is. Zo blijft het verband 

tussen beide levens kunstmatig. Op de keper beschouwd heeft het verhaal van 

Elisabeth dat van Nick helemaal niet nodig. Dat komt de roman niet ten goede. 

In het verhaal van Elisabeth speelt het symbool van de appel, de vrucht van de 

boom van goed en kwaad, een grote rol. Soms denkt ze dat haar leven een 

rotte appel is, wat niet zo is. Het boek is dat evenmin. Eerder een te vroeg 



geplukte, onrijpe appel. Ergens laat Ecury zich ontvallen dat ‘de kunst van het 

weglaten’ heel belangrijk in het leven is. Precies, zodoende kan haar volgende 

roman worden opgebouwd uit louter steengoede passages. 
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