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Een Knipscheer-oogst: besjes, appels en een verrassing
Vanuit literair standpunt bekeken is 2013
mondiaal een superjaar. Althans in kwalitatief
opzicht. Dat geldt ook voor het Caribische gebied en de Benedenwindse eilanden. Uitgeverij ‘In de Knipscheer’ komt deze herfst met een
groot aantal titels. Ik bespreek er drie en hoop
dat deze boeken hun weg naar de geschikte
lezers vinden.

Tekst: Brede Kristensen

H

et gaat om de boeken: Onder de Watapana van Jacques Thönissen, De
Rode Appel van Giselle Ecury en De
Supermarkt van Vieira van Eric de
Brabander.

Arubaanse besjes
Bent u in voor een kort verhaal, leuk geschreven
met een eenvoudige strekking, dan is Onder de Watapana van Jacques Thönissen misschien iets voor
u. De verhalen geven een beeld van Aruba en de
Arubanen. Thönissen schrijft gemakkelijk en onderhoudend. Bij de korte verhalen hoeft de lezer
zich geen zorgen te maken over de clou. Die komt
netjes aan het eind, precies zoals de lezer verwacht.
Soms is die conclusie zo voorspelbaar dat de lezer
zich afvraagt hoe het mogelijk is dat de hoofdpersoon zelf niet in de gaten had dat het zo zou aflopen. Terwijl de auteur dat niet expres spottend zo
bedoelde. De hoofdpersoon ontmoet een dame die
levensmoe is. Hij wil haar helpen. Dat stelt ze totaal niet op prijs, want ze had nu juist het tijdelijke
voor het eeuwige willen inruilen. De hoofdpersoon
is verbaasd.
Of het verhaal over Marokkaanse masculine kwaadaardige doortraptheid en grenzeloze Arubaanse
meisjesachtige naïviteit. Het ene meisje in het verhaal laat zich bezwangeren door een Arubaanse
playboy-in-spe, de ander valt voor de charmes van
figuren die je maar beter niet kunt typeren. Als het
verhaal in cabaret-achtige stijl was geschreven, was
de boodschap beter overgekomen dan in de quasiserieuze stijl van Thönissen. De langere verhalen
hebben een ingewikkelder plot, maar missen een
rake clou. Zoals het verhaal over enkele vriendelijke dames die zich laten strikken in een netwerk van
cocaïne-smokkelaars met in het centrum een baas
van dubieus allure. Vlotte beschrijving hoe het in
zo’n netwerk toegaat met als gevolg de gelijktijdige
arrestatie van alle spelers in verschillende landen.
En dan als toegift een typisch Arubaanse clou die
met de verhaallijn weinig te maken heeft. Het boek
eindigt met een grappig nanzi-verhaal, het beste in
de bundel, met wederom een onbetekenende clou
als toegift aan het eind. Geschikte verhalen voor
wie zich wil voorbereiden op een verblijf in Aruba
en die wil weten hoe het leven daar is, of voor een
dagje op het strand. Met wat creatieve fantasie hadden deze Arubaanse besjes echter beter gesmaakt.
Te vroeg geoogst.
De rode appel
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.
Verrassend
Is de nieuwste roman van Eric de Brabander ‘De Supermarkt van Vieira’. Het is te hopen dat lezers zich
niet door de prozaïsche titel op het verkeerde been
laten zetten, want dan missen ze iets bijzonders.
Hoofdpersoon is João Vieira, zoon van een Portugees uit Madeira die zich niet kon neerleggen bij
de dictatuur van Salazar. Als gevolg van zijn verzet
werd hij ooit door een stelletje veiligheidsagenten
van Salazars geheime dienst doodgeknuppeld. João
draagt die herinnering met zich mee. Het portret
dat De Brabander van hem schildert is overtuigend
en, naarmate de roman vordert, aangrijpend. João
trouwt, komt terecht op Curaçao, krijgt een zoon
die hij nooit leert kennen en raakt dan betrokken
bij de kaping van de Santa Maria in 1961 onder
leiding van kapitein Galvão, die in nauw contact
staat met de roemruchte generaal en politicus Del-

Letra
Edwidge Danticat
Edwidge Danticat (Haïti,
1969) heeft zich ontwikkeld
tot een van de bekendste en
belangrijkste auteurs van het
Caribische gebied. ‘Claire of
the Sealight’ is haar nieuwste
roman. Het verhaal van Claire speelt zich af in een klein
dorp, 30 km bezuiden Portau-Prince. Bij haar geboorte
sterft haar moeder. Ze groeit
op met haar vader in extreme
armoede. Claire is een meisje
met een heldere blik dat observeert en reflecteert. Ze
houdt van de zee, maar ze is
ook bang dat haar vader, een
visser, een keer niet thuis zal
komen, dat ze als wees zal
achterblijven. Het dorp met
fascinerende en trieste intriges vormt de achtergrond.
Als haar vader tenslotte besluit haar te laten adopteren

door een rijke familie, beleeft
Claire dat als een verwerping.

Edwidge Danticat

In deze roman heeft Danticat
ook iets van haar eigen persoonlijke geschiedenis, verweven met die van Haïti, vertelt. Een Ñapa-recensie volgt.
Yum! Yum! Yum!
Wat is de beste manier om
kinderen te stimuleren de
waarheid onder ogen te zien,
als de leugen zoveel comfortabeler is? Voor opvoeders
is het rustig en aantrekkelijk om met de kinderen in
de zonzijde van het leven te
vertoeven en hen op allerlei
lekkers te tracteren. Voor de
kinderen zelf, die intuïtief
misschien aanvoelen dat iets
niet helemaal klopt, is de verleiding groot te denken dat
de zonzijde reëler is dan de
schaduwzijde. Hoe vaker de
neiging beloond wordt, hoe
moeilijker het voor kinderen

gado. De kaping is bedoeld om de dictatuur van
Salazar aan het wankelen te brengen en deze door
een democratische regering te vervangen. Dat lukt
niet, maar de internationale publieke opinie zorgt
ervoor dat de kapers een veilig heenkomen vinden
in Brazilië, waar João een nieuw leven opbouwt,
een slonzige partner krijgt en een zoon. Waar hij
ook zijn laatste levensjaren slijt, aftakelend door
kanker, geheugenverlies en een herseninfarct. Dit
aftakelingsproces wordt door De Brabander menselijk en indringend beschreven. Het tussendoor
hoofdstuk over een microbe die zich tegoed doet
aan zijn hersencellen, zal geen lezer licht vergeten.
Terwijl zijn lichaam het laat afweten, krijgt João’s
geest vleugels als van een vleermuis en vliegt terug
in de tijd, naar Curaçao, Angola en Madeira. Dit
langzame lichamelijke vertrek uit de wereld wordt
door De Brabander zo levendig opgeroepen dat het
bijna voelbaar is. Zijn omgeving staat erbij en kijkt
ernaar, niet goed wetend wat er gebeurt. Ook niet
zijn zoon uit Curaçao die door zijn tweede zoon in
Brazilië wordt gevraagd over te komen om zijn stervende vader nog te zien. Na het onverwachte telefoontje uit Brazilië wordt Francisco door zijn moeder op Curaçao ingelicht over zijn vader. Pas dan
komt hij erachter wie zijn vader eigenlijk is en dat
het de vader van zijn moeder was die werkte voor
de veiligheidspolitie van Salazar en die betrokken
was bij de liquidatie van João’s vader, lang geleden.
De reden waarom hun huwelijk niet lukte en waarom João ontvankelijk was voor het plan van de kaping. Een wraakneming op het regiem van Salazar,
die uiteindelijk geen opluchting voor João oplevert.
Zijn leven blijft in het teken daarvan staan.
Dat de tekst diverse banale clichés en babbeldialogen bevat, doet niet af aan de waarde van deze
prachtige roman. Wel merkwaardig dat er geen oplettende redacteur was om de schrijver daarop attent te maken. Zoals ook op de onjuiste titel van het
boek van kapitein Henrique Galvão waarnaar in de
verantwoording verwezen wordt.
Het is te hopen dat dit boek niet alleen hier, maar
ook in Nederland, België en niet te vergeten Portugal zijn weg vindt. De Supermarkt van Vieira (zorg
dat de titel niet in je hoofd blijft doorgonzen) is
prachtig uitgegeven met een schitterende foto van
de Santa Maria op de voorkaft.

Ars Poëtica
wordt om met de schaduwzijde van het leven en, minstens zo belangrijk, met hun
eigen persoonlijke schaduwzijde om te gaan. Dat is de
achtergrond van ‘Yum! Yum!
Yum!’ (2013), geschreven
door Eunice Parbi. Een kind
steelt snoepjes en deelt die
uit aan andere kinderen, die
wel weten waar die snoepjes
vandaan komen, maar die de
snoepjes toch graag accepteren en erg goed weten hoe
geen aandacht te besteden
aan de geschiedenis van de
snoepjes. De bedoeling van
Parbi is om opvoeders en
leerkrachten te stimuleren
met hulp van verhalen kinderen met de schaduwzijden
vertrouwd te maken. Volgens
haar de enige manier om een
‘eerlijke samenleving’ op te
bouwen.

Buiten bereik
Ik hoor u door de groote kamers dwalen
waar uw vreemd hart zich wenden kan noch keeren.
Wij smalen, maar het schijnt u niet te deren.
Wij voelen deernis, maar gij schijnt te smalen.
Hoe sterker hart hoe eerder het de kwalen,
die ‘t kwellen met zijn eigen kracht, verteren.
Ik hoor u door de groote kamers dwalen
waar uw vreemd hart zich wenden kan noch keeren.
In een der kamers laat de maan haar stralen
in plassen vallen, als verkilde meren.
Er is iets dat u over poogt te halen,
er is iets dat nog poogt u te bezweren,
terwijl uw hart zich wenden kan noch keeren.
Cola Debrot (1902-1981)

