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De schrijvende architect is een schrijvende vader geworden. ‘Tirami Sù’, de 

tweede roman van Ronny Lobo, gaat over de spannende zoektocht van twee 

tieners naar hun afkomst. Je zou ze eigenlijk een exemplaar van Lobo’s 

debuutroman ‘Bouwen op Drijfzand’ willen geven. 

De tieners Elroy en Silvana worstelen met een bekende vraag: wie ben ik? De 

twee pubers hebben alle recht om er onzeker over te zijn, want Elroy vraagt 

zich af wie zijn biologische vader is en de geadopteerde Silvana kent haar 

biologische ouders niet. De roman Tirami Sù van de Curaçaose architect Ronny 

Lobo draait om hun zoektocht naar de waarheid.  

Het boek, vernoemd naar het zoete Italiaanse ‘til me op’toetje, is de tweede 

roman van Lobo. Een aantal personages uit zijn debuutroman Bouwen op 

Drijfzand keren terug, onder wie architect Kenzo Schmidt en zijn vriendin Karin 

Goodweather-Oei. Maar Tirami Sù gaat vooral over de volgende generatie. 

Elroy is de zoon van Karin en stiefzoon van Kenzo. Silvana is Elroys vriendin. 

Lobo loodst de lezer met grote stappen door de kinderjaren van beide 

hoofdpersonages. Een aantal gebeurtenissen houden weinig verband met het 

verhaal. Het lijken persoonlijke herinneringen te zijn, die de schrijver graag wil 

delen. Maar in andere fragmenten wordt de basis gelegd voor het karakter van 

de personages en de interesse in hun afkomst. Silvana wordt op een 

Nederlandse school uitgescholden voor zwartje en Elroy wordt op Curaçao 

aangesproken op zijn uiterlijk door zijn juffrouw Diana.  

“En hoe heet jij?”, vroeg tante Diana. ‘Elroy Goedwetter.’ ‘Elroy Goodweather?’ 

‘Ja juffrouw.’ ‘Wat een typische naam. Weet je, wat dat betekent?’ ‘Papa zegt 

mooi weer.’ ‘En die mooie oogjes heb je vast van jouw pappie?’ ‘Weet ik niet, 

tante.’ Hij trok verlegen zijn schouders op. De juffrouw raakte lichtelijk in 

twijfel. De man die hem naar school had gebracht had ook oosterse trekken, 

maar die heette Schmidt. Misschien was Elroy van een andere vader.” 



Als Elroy en Silvana elkaar uiteindelijk ontmoeten op het Kolegio Alejandro 

Paula vallen ze als een blok voor elkaar. Twijfels over hun afkomst komen al 

snel aan de orde.  

“Ze trok voorzichtig het plakband los aan de binnenkant van het kaftpapier en 

vouwde dit open. Tussen het omslag van het boek en de kaft lagen 

verschillende papieren. Silvana griste er een smal, lichtblauw boekje uit. Elroy 

herkende dit gelijk als een reisticket. (...) ‘Met dit ticket zijn mijn ouders mij 

gaan halen. Op Aruba, althans dat vermoed ik.’ ‘Hoe bedoel je, gaan halen. Je 

bent toch in Nederland geboren?’ ‘Waarschijnlijk niet. Ik ben als baby 

geadopteerd.’ Ze staarde naar de grond.”  

Wat volgt, is een spannende zoektocht van Elroy en Silvana naar mensen die 

meer kunnen vertellen over hun verleden. Het toeval werkt in hun voordeel, 

wat misschien enigszins gekunsteld aandoet, maar aan de andere kant speelt 

het verhaal wel op Curaçao, waar bijna iedereen elkaar tegenkomt of kent, al is 

het maar van horen zeggen.  

Emoties  

Een verdienste van Lobo is, dat hij zonder diepgravende en zware analyses van 

de menselijke psyche, duidelijk maakt hoe schaamte, angst en onzekerheid een 

rol spelen voor de personages. Silvana probeert haar adoptieouders 

bijvoorbeeld zo veel mogelijk te ontzien en Elroy houdt zijn twijfels verborgen 

voor zijn moeder en stiefvader.  

Het onderzoek biedt Lobo daarnaast de kans om zo veel mogelijk te vertellen 

over Curaçao en in mindere mate Bonaire, Aruba en Venezuela. 

Voor mensen die niet bekend zijn met het leven op de eilanden, fungeert Lobo 

zo als gids. Inwoners van Curaçao trakteert hij op bekende locaties en 

gebeurtenissen, zoals een bezoek aan Westpunt, een weekeinde naar Bonaire 

of het jaarlijkse vertrek van de bursalen. 

“Op het plein voor de terminal verdrongen de bursalen zich, lachend en 

huilend, om nog de laatste woorden met familie en vrienden uit te wisselen. Ze 

hadden allemaal ‘s morgens ingecheckt. Nu hadden ze alle tijd om hun emoties 

te uiten. Iedereen fotografeerde elkaar. Elke foto was de laatste. De 

vertrekkende student afzonderlijk met broertje, nichtje, oom of de buurvrouw. 



Met vrienden. De laatste intieme foto met vaste vriend of vriendin die ze in de 

steek moesten laten.” 

De rake omschrijvingen van het leven op Curaçao is een overeenkomst met 

Bouwen op Drijfzand, dat een gepassioneerde uitleg over architectuur en de 

omgang met opdrachtgevers als extra pluspunt had. In Tirami Sù wordt er 

helaas niet gebouwd, maar slechts verwezen naar een project als het Hospital 

Nobo Otrobanda. De uitleg voor de architectuur is vervangen door een liefde 

voor koken en pure lust heeft plaatsgemaakt voor de prille liefde tussen 

tieners. 

Tirami Sù is daarmee echt een ander boek dan de liefdesroman Bouwen op 

Drijfzand, reden voor uitgever In de Knipscheer om het te omschrijven als een 

‘zelfstandig te lezen vervolg’. Die omschrijving is begrijpelijk, maar klopt niet 

helemaal. Mensen die Tirami Sù zonder voorkennis lezen, dus als zelfstandig 

boek, zullen denken dat ze een informatie-achterstand hebben. Lezers zouden 

zich daardoor misschien beter in kunnen leven in de personages Elroy en 

Silvana, die immers met hetzelfde probleem worstelen.  

Maar in dit geval geeft het juist het ongemakkelijke gevoel dat antwoorden 

makkelijk te vinden zijn. Het is een kwestie van Tirami Sù even aan de kant 

leggen en naar de boekhandel gaan voor de aanschaf van Bouwen op Drijfzand. 

Mensen die wel bekend zijn met Lobo’s debuutroman hebben het wat dat 

betreft makkelijker. Zij kunnen zoeken in hun boekenkast.  

Of misschien zelfs in hun geheugen. Die laatste optie heeft als voordeel dat ze 

hun exemplaar van Bouwen op Drijfzand bij wijze van spreken aan Elroy en 

Silvana kunnen geven, die daarmee in ieder geval enkele aanwijzingen krijgen. 

Het bespaart de tieners een zoektocht in de spullen van hun ouders. 
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