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De terugkeer van Ricardo Bonifacio 

 

Het lijkt er sterk op dat de Curaçaose roman in de lift zit. De laatste jaren 

verschenen er in elk geval duidelijk meer dan in de jaren ervoor. Ik noem De 

supermarkt van Viera van Eric de Brabander en Bouwen op drijfzand van Ronny 

Lobo uit 2013, de vierde druk van Erich Zielinski’s De Engelenbron (2004), 

Schutkleur van Bernadette Heiligers, Maan en zon van Stefan Brijs, De 

lichtkamer van Henriette de Mezquita uit 2015 en Schaduwvrouw van 

Margarita Molina uit 2016. Stuk voor stuk romans en verhalen die de moeite 

waard zijn. En dit zijn slechts enkele voorbeelden. Niet toevallig uitgegeven 

door een en dezelfde (Nederlandse) uitgever, de op dit terrein meest actieve: 

In de Knipscheer. 

 

En nu is er dan deze debuutroman van Chesley Rach: De terugkeer van Ricardo 

Bonifacio. Rach is in 1952 geboren op Curaçao. Zijn vader kwam uit Suriname, 

zijn moeder uit Trinidad. Hij studeerde in Nederland, werkte enige tijd (als 

stedenbouwkundige) op Curaçao en ging vervolgens weer in Nederland wonen.  

Rach schildert ook: op de cover zien we een uitsnede van een van zijn 

schilderijen. 

In 27 hoofdstukken, alle voorzien van een titel, vertelt Chesley Rach het verhaal 

van Ricardo Bonifacio, een eenzame, gescheiden hoogleraar sociologie. Hij 

woont in Nederland, maar zijn roots liggen op Curaçao. Op zeker moment 

neemt ene Marlies van der Velde contact met hem op. Ze is scenariste en wil 

een film over carnaval maken; Bonifacio heeft daarover een artikel geschreven.  

Hij wordt verliefd op haar en zij ook wel op hem, maar de relatie verloopt 

uiterst moeizaam. Zeker op Curaçao. Bonifacio gaat namelijk samen met 

Marlies en de rest van de filmcrew naar zijn geboorte-eiland om de film te 

draaien. Wat volgt is een aaneenschakeling van problemen op het 

intermenselijk vlak: tussen Ricardo en Marlies, tussen Ricardo en de leden van 

de crew, tussen Ricardo en zijn moeder, zijn vader, zijn ex-echtgenote, een 

goede vriend van zijn vader, zijn jeugdliefde. De laatste zal een cruciale rol 

spelen in de ontknoping van dit verhaal.  



Een verhaal dat je onmogelijk los kunt zien van de Curaçaose context: de 

cultuur, magische krachten (brua), omgangsvormen, levensomstandigheden, 

en niet te vergeten het carnaval, met alle emoties, broeierigheid, muziek en 

seks die daarbij horen. 

Maar ook een verhaal, dat zo nu en dan een beetje uit de bocht vliegt vanwege 

iets te hoog oplopende sentimentaliteit: ‘Hij huilt totdat hij uitgeput is. Totdat 

hij geen tranen meer heeft…’ ‘Ricardo’s hart breekt…’ ‘Tranen wellen in hem 

op. Het geronk van de motor overstemt zijn luide snikken.’ ‘Er knakt iets. Hij 

huilt als een kind.’ Deze overkill aan gehuil heeft Chesley Rach niet nodig. 

Resumerend:  

Boeiend verhaal, prima geschreven, uitstekend debuut. 
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