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Z
ijn derde roman, ‘De
supermarkt van Viei-
ra’, (2013) kondigde
een nieuwe aanpak
aan. Het boek tekent

diverse levens op, op ver-
schillende plekken op de
wereld. Zo belanden we eerst
in Angola, vervolgens in het
Portugal van Salzazar, ma-
ken de exodus mee naar

Zuid-Amerika van hen die
zijn dictatuur ontvluchten,
komen aan op het vredige
Curaçao, zijn ooggetuige van
de kaping van het passagiers-
schip de Santa Maria en het
onderduiken van een van de

kapers in Brazilië. De calei-
doscopische roman leert ons
dat spontane beslissingen
grote gevolgen kunnen heb-
ben, dat levens elkaar kun-
nen kruisen en vervolgens
nooit meer hetzelfde zullen
zijn. Door diverse verhalen-
lijnen gaandeweg in de ro-
man samen te laten komen
wist Eric de Brabander niet

alleen de lezer aan
zich te kluisteren,
maar ook meer ver-
halen te vertellen.
Door strakker te
componeren en de
klassieke chronolo-

gische vertelwijze los te laten
kwam de wereld die hij ons
wilde tonen nog meer tot le-
ven. Met grote sprongen gaat
hij door ruimte en tijd en ie-
der tijdsmoment brengt in-
tense leeservaringen met

zich mee. Blijkbaar is het de
auteur goed bevallen want
dezelfde vorm wordt in zijn
laatste roman ‘Het dilemma
van Otto Warburg’ gehan-
teerd.

Wederom geeft Eric de

Brabander inkijkjes in levens
die, ogenschijnlijk, niets met
elkaar te maken hebben. Hij
beschrijft het baanbrekend
kankeronderzoek van de
joodse Duitser Otto War-
burg, het opkomend antise-
mitisme en de gevolgen daar-
van voor hem en zijn (joodse)
collega’s. Warburg ziet ver-
band tussen kanker en sui-
ker. Zonder glucose gaan
kankercellen immers dood…
Interessant is dat sommige
passages in deze roman doen
denken aan ‘Hot Brazilian
Wax’, met name de driften
van de hoofdpersonages van
de beide boeken. Neem deze
passage waarin Warburg een
toetje krijgt voorgeschoteld:

Mierzoet.
Kankercellen en de fermentatie
van suiker. Hij wist het zeker.
Een mens was niet geschapen
om zoetigheid te eten. Suiker
was het meest achterbakse gif
dat een mens tot zich kon ne-
men. De dodelijke werking liet
maanden, jaren op zich wach-
ten om uiteindelijk onverbidde-
lijk toe te slaan. Even dwaalde
de zoetigheid door zijn mond
voordat hij besloot het door te
slikken en daarna nooit meer
een hap van een gerecht te ne-
men waar geraffineerde suiker
in verwerkt zat.

Waar goed noch 
kwaad bestaat

Het dilemma
Eric de Brabander debuteerde in 2009 met de
roman ‘Het hiernamaals van Doña Lisa’. Het boek
was geschreven in de traditie van de grote
verhalenvertellers, auteurs als Gabriel Garcia
Marquez en Erich Zielinski, de op Bonaire geboren
schrijver van de klassieker ‘De Engelenbron’. In
2011 schreef De Brabander ‘Hot Brazilian Wax en
het Requiem van Arthur Booi’, een boek waarin
kwakzalverij danig op de korrel werd genomen en
voodoo een flinke rol speelde.
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De omslag van het boek. FOTO IN DE KNIPSCHEER

Alexander Kraft van Ermel, kleinzoon van Wim Statius Muller, speelde piano bij de presenta-
tie; Eric de Brabander is op de achtergrond te zien tussen het publiek.    


