
I HISTORISCHE ROMAN OVER HET ANCIEN RÉGIME

Een nestje zijderupsen
Kathleen Vereecken is een vaste waarde
onder de schrijvers van historische
jeugdromans geworden Haar nieuwe
Zijdeman speelt zich af in Frankrijk in de
achttiende eeuw vanessa joosen

De auteur journaliste en jeugd
schrijfster die onder meer de Boe
kenleeuw won voor Ik denk dat

het liefde was

Het boek een jeugdroman die
zich afspeelt ten tijde van Lodewijk
XV

ONS OORDEEL bijzonder en inge
togen maar met net te veel losse
eindjes

In Kathleen Vereeckens vorige roman Ik denk dat het
liefde was groeit hoofdper
sonage Léon op in een kei

harde wereld de zoon van filosoof

Jean Jacques Rousseau is onge
wenst In Zijdeman is het leed van
de hoofdpersonages Camille en
Louis minder tastbaar Hun vader
is als handelsreiziger in zijde naar
China vertrokken en niet terugge
keerd rond de afgesproken tijd
Broer en zus gaan elk op hun eigen
manier om met de onzekerheid

van zijn vermissing hun vertel
stemmen wisselen elkaar mooi af

De zestienjarige Camille neemt
het heft in handen en probeert
haar mannetje te staan in de stof
fenwinkel bij haar moeder Haar
vijf jaar jongere broer Louis trekt
zich terug en klampt zich vast aan
een nestje zijderupsen Hij is vast
beraden om de diertjes groot te
brengen en hen zijde te laten kwe
ken Dan zal zijn vader echt trots
op hem zijn
Het is niet moeilijk om in de ont
wikkeling van de rupsen een sym
bool te zien voor het verwerkings
proces dat het gezin doormaakt
Net zoals de rupsen door hun co
con moeten breken om vlinders te

worden brokkelt de beschermde
leefwereld van Camille en Louis af
en worden de kinderen er sterker

en volwassener door Hun psycho
logische ontwikkeling wordt zo
met een treffend beeld geschetst
De hoofdstukken sluiten soms af

met een intrigerend vignet van
Alain Verster het zijn mysterieu
ze tussenvoegsels waarin gespeeld
wordt met de motieven van blade

ren stoffen en vlinders
Ondertussen staat Parijs in rep en
roer Erworden geregeld kinderen
ontvoerd in geblindeerde koetsen
de politie is corrupt en koning Lo
dewijk XV en zijn maitresse Ma
dame de Pompadour worden ge
wantrouwd door de man in de
straat Het volk mort en komt in

opstand Camille voelt zich aange
trokken door Sébastien Chevalier
maar is hij wel even galant als zijn

naam doet vermoeden Haar pas
gewonnen vrijheid brengt risico s
mee en ze wordt meegezogen in
een lynchpartij op straat die haar
diep schokt

Onwetendheid

In tegenstelling tot sommige an
dere boeken van Kathleen Veree

eken wordt Zijdeman gekenmerkt
door ingetogenheid De dramati
sche wendingen in het verhaal
zijn vrij snel verteld en missen
soms effect Zo wordt Louis het

slachtoffer van een ontvoering
maar algauw is hij door de bemid
deling van zijn familie weer vrij
Het is jammer dat dergelijke scè
nes niet tot hun volle kracht zijn
uitgewerkt
Terwijl Ik denk dat het liefde was
gedreven werd door een spannen
de intrige en een indrukwekkende
finale kabbelt de plot van Zijde
man verder en blijven de grote
vragen onopgelost Het getuigt
van durf dat Vereecken geen ant
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woord geeft op de vraag waarom
de vader van Camille en Louis ver
dwenen is Dat ze met die onwe
tendheid moeten leven vormt de

kern van het verhaal Maarwat ge
beurt er met de ontvoerde kinde

ren die niet worden gered Wie zit
er achter de ontvoeringen Hoe
evolueert de politieke situatie ver
der Met zulke losse eindjes doet
Vereecken enerzijds recht aan de
geschiedenis die nooit volledig te
bevatten is zeker niet voor wie er
midden in zit Anderzijds mist de
lezer een meeslepend verhaal en
een grotere betrokkenheid bij de
personages
Zijdeman biedt zeker een interes
sant tijdsbeeld en enkele bijzon
dere literaire bespiegelingen over
de onzekerheid van het leven
maar de talenten van Vereecken

komen met dit verhaal niet opti
maal tot hun recht

KATHLEEN VEREECKEN

Zijdeman
Lannoo 164 blz 13 99 Met
illustraties van Alain Verster 15

Er worden kinderen
ontvoerd in geblin
deerde koetsen de
politie is corrupt en
koning Lodewijk XV
en zijn maftresse
Madame de
Pompadour worden
gewantrouwd door
de man in de straat
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