LAMBAROSA
door Ko van Geemert

Het valt niet mee de roman Lambarosa van Annel de Noré samen te vatten.
Een poging: Het boek bestaat uit drie delen en een ‘toegift’, alle voorafgegaan
door citaten uit The old man and the sea, de beroemde novelle van Ernest
Hemingway uit 1952. In Deel 1, De grot, ontmoeten we drie tieners, Ramon,
Imro, Marion en drie kinderen Lidy, Mimi, Jonathan. Hun vliegtuig naar
Suriname is gecrasht en het ziet ernaar uit dat zij de enige overlevenden zijn.
Ze zijn in een kloof terechtgekomen, waar ze uit alle macht proberen uit te
komen. Ramon en Imro worden verliefd op Marion. De laatste overlijdt,
evenals de drie kinderen. Ramon en Imro overleven. Deel 2, Scheidingsangst,
gaat over een getrouwde man die verliefd wordt op een prostituée, Chi-Mei,
die zwanger van hem wordt. Ze verlaten elkaar. De man lijkt in een soort
psychose te geraken. In Deel 3, Ik, treffen we een man met geheugenverlies. Hij
zingt in een club en wordt verliefd op een danseres daar, Joy. Het enige wat hij
uit zijn verleden heeft, is een sleutel en een laptop. Daarop vindt hij het begin
van een roman Het lam en de roos, een roman die hij voltooit en die sterke
gelijkenis vertoont met Lambarosa. Heeft hij dit geschreven? Een toegift,
waarin Het lam en de roos in een tweedehandsboekwinkel opduikt, heeft als
titel: ‘Ik ben duidelijk Lucas Johannes Romani / En ik werk helder onder het
pseudoniem L.J. Moriani’. De auteur van Het lam en de roos is L.J. Moriani.
Lambarosa besluit met 1 Korintiërs 13: ‘Geloof hoop en liefde, deze drie maar
de meeste van deze is de liefde’. De naam Lambarosa komen we verschillende
malen tegen. De laatste keer zo: ‘ ”Ik, Lucas Johannes Romani, alias Lambarosa,
wil dit eraan toevoegen: ik ben geboren en herboren op een bankje in het park.
Ik ben mijn geheugen kwijt omdat ik duizend levens heb geleid en nog één, nog
één, nog één, nog één, nog één, nog één maal duizend, tot in der eeuwigheid…
Amen”.’
De roman is een spel met waarheid en verzinsel, met droom en werkelijkheid.
Helaas, naar mijn smaak een nogal teleurstellend spel.
Annel de Noré (Paramaribo, 1950) is een belangrijk Surinaams schrijfster;
achter het pseudoniem schuilt Netty Simons, werkzaam in het onderwijs in

Nederland. Ze debuteerde pas in 2000 met de roman De Bruine Zeemeermin,
waarop een verhalenbundel en opnieuw een roman volgden.
De Noré kan ontegenzeggelijk schrijven en ze heeft een rijke fantasie. Echter,
met deze vuistdikke roman – 540 pagina’s! – heeft ze zich naar mijn idee
vertild. Daarvoor staat Lambarosa te vol met quasi diepzinnigheden, loze
pathetiek, gemeenplaatsen in de trant van ‘Het leven was teer, eindig. De dood
solide en oneindig. Liefde overwint de dood niet. Liefde is niet opgewassen
tegen de dood. Geen kruid is ertegen gewassen.’
Het lijkt erop dat de schrijfster op een zeker moment ook nattigheid voelt. De
redacteur van de uitgeverij waar Het lam en de roos gepubliceerd zal worden,
geeft de auteur ‘huiswerk en een laatste waarschuwing: een beetje minder
scheutig met drama, en vooral: drama kan omslaan in melodrama’.
Wellicht helpt het als De Noré boven haar werktafel een tegeltje ophangt met
de woorden: In der Beschränkung zeigt sich der Meister, ondertekend: J.W. von
Goethe.
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