Boekbespreking: Manhatan.
Frans L. Wojciechowski
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Engelse zeevaarder Henry Hudson in opdracht van
Nederlandse kooplieden van de Oost Indische Compagnie de noordoostkust van Noord
Amerika verkende op zoek naar de noordwestelijke doorvaart naar Indië. De noordwestelijke
doorvaart heeft Hudson nooit gevonden en ontdekkingsreizigers na hem ook niet, omdat deze
gewoonweg niet bestond/bestaat. Misschien dat de opwarming van de aarde de ijskap van de
Noordpool in de nabije toekomst genoeg laat smelten om alsnog een noordwestelijke
doorvaart te creëren. We zullen zien.
Hudson’s reis heeft dan wel geen noordwestelijke doorvaart opgeleverd, hij heeft wel degelijk
iets belangrijks mogelijk gemaakt: het prille begin van wat later de wereldstad New York zou
worden. Tijdens zijn ontdekkingsreis heeft Henry Hudson namelijk het eiland Manhatan
bezocht dat aan de monding van de naar hem genoemde Hudson Rivier ligt. Hier werd in
1626 de nederzetting Nieuw Amsterdam gesticht, die na de verovering van Nieuw Nederland
door de Engelsen omgedoopt werd tot New York.
Naar aanleiding van de 400-ste verjaardag van Hudson’s ontdekkingsreis schreef
jeugdboekenschrijver Rob Ruggenberg het historische avonturenverhaal Manhatan.
Het boek vertelt het verhaal van Peye Davids, een Amsterdamse straatjongen, Waupatukway,
een Indiaans meisje en Manuel Congo, een ontsnapte jonge slaaf.
Peye hoort dat hij de onwettige zoon van Willem Kieft, de directeur-generaal van Nieuw
Amsterdam, zou zijn. Hij besluit om de armoede in Amsterdam te ontsnappen door aan te
monsteren op een schip dat naar Nieuw Amsterdam vaart. Hier hoopt hij in contact te komen
met zijn vader, die hij nooit gekend heeft. Het schip waarop hij vaart, vergaat voor de kust
van Nieuw Nederland en Peye spoelt meer dood dan levend aan op de kust van Long Island.
Het Indiaanse meisje Waupatukway redt zijn leven. Enige tijd later komen ze in contact met
Manuel Congo, een jonge slaaf die uit Nieuw Amsterdam ontsnapt is. De avonturen die deze
drie jonge mensen beleven staan centraal in dit boek. Hierbij worden moeilijke onderwerpen
zoals wreedheid, dood, prostitutie en pedofilie niet geschuwd, maar komen op een natuurlijke
en ook voor kinderen begrijpelijke manier in de verhaallijn aan bod.
Rob Ruggenberg heeft niet alleen een spannend jeugdboek geschreven, het is ook een
historisch verantwoord boek geworden. Ruggenberg heeft het zich namelijk niet gemakkelijk
gemaakt door bij het beschrijven van de tijd en omstandigheden waarin het boek speelt,
enthousiast uit de dikke duim te putten. Hij heeft van tevoren gedegen bronnenonderzoek
gedaan. Vaak loop je dan het risico dat de verantwoordheid ten koste gaat van de
leesbaarheid. Ruggenberg is echter schrijver genoeg om niet in die val te zijn getrapt. Het
boek heeft een vlotte verteltrant, de hoofdpersonen gaan al heel snel voor je leven en het
spannende verhaal pakt je vanaf het begin en blijft je vasthouden tot het einde.
Hoewel het boek primair bedoeld is voor 10-15 jarigen, zie ik dan ook genoeg reden voor
volwassen Kiva lezers om het boek ook eens van binnen te gaan bekijken in dit Henry
Hudson jaar. Bovendien: voor 10 en 11 jarigen vind ik persoonlijk het boek wat aan de
‘moeilijke’ kant. De ‘proof of the pudding’ is echter nog steeds ‘in the eating’ en of
Ruggenberg’s Manhatan nou echt te pittig is voor die leeftijdscategorie, dat kunnen de lezers
van die leeftijd zelf alleen uitmaken.
Voor de Kiva lezers is het tenslotte interessant om te weten dat Waupatukway, de naam van
de Indiaanse heldin van het verhaal, ‘geleend’ is van Shoran Piper, de jongste dochter van
Chief Big Eagle, de in augustus 2008 overleden Eastern Tribes Correspondent van De Kiva.
Haar Indiaanse naam is Waupatukway (White Fawn, oftewel Jong Wit Hert). Haar stam, de

Golden Hill Paugussett, had in de 17e eeuw contacten met de Nederlanders van Nieuw
Amsterdam.
Het is de bedoeling dat Ruggenberg het eerste exemplaar van zijn boek op 4 april 2009 op het
Golden Hill Reservaat in Connecticut aan Waupatukway (Shoran Piper) aanbiedt.
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