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NON-FICTIE
TOM HOLLAND
DyNAstIE
vertaald door Boukje verheij, Arian verheij,
Athenaeum – Polak & van Gennep, €29,99
470 blz.
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Tirannie en
glamour

Onheilspellend
werk komt binnen
POëzIE
WILLEM THIES
MEER MENsEN DAN RED-
DINGsvEstEN
uitgeverij Podium, €16,50, 51 blz.

!!!!"

Sinds de Romeinse historicus Cassi-
us Dio aanhet einde van de tweede
eeuwde levens van de Romeinse kei-
zers Tiberius, Caligula, Claudius en
Nero beschreef, hangt er rond deze
nazaten van de eerste keizer Augus-
tus een slechte reuk. Despoten,
bloeddorstige tirannenwaren het,
die er zelfs niet voor terugdeinsden
familieledenuit deweg te ruimen.

In zijn nieuwste boekDynastie
doet de Engelse historicus Tom
Holland hetwerk vanCassius Dio
nog eens dunnetjes over.Maar er is
een groot verschil. TomHolland laat
zienwaar al dit geweld vandaan
komt, hoe het bijna logisch voort-
vloeit uit de geschiedenis vanRome.
Hoemet Augustus het despotisme in
Rome zijn entree doet. Zijn opvolgers
verfijnen het systeemalleenmaar.

‘Een groot kunstenaar gaat aan
mij verloren! Dat hadNero, niet ge-
hinderd door bescheidenheid geroe-
pen terwijl hijmoed verzamelde om
zelfmoord te plegen. En hij had niet
overdreven. Hij was inderdaad een
kunstenaar geweest net als zijn voor-
gangers.Met hunheerschappij over
dewereld haddenAugustus, Tiberi-
us, Caligula en Claudius elk ophun
eigenmanier een legende geschapen
die het huis van Caesar voor altijd
een bovenmenselijke glans zou ver-
lenen.Met bloed en goudhad deze
dynastie eenwonderbaarlijke en te-
gelijk verschrikkelijke geschiedenis
geschreven die het Romeinse volk
nooitmeer zou loslaten.’

Deze zinnen, de allerlaatste van
het boek, vormen eenmooie samen-
vatting vanwat TomHolland daar-
voor uit de doekenheeft gedaan. Hoe
de eerste vijf keizers vanRome,met
eenmix van tirannie en staatsman-
schap, sadisme en glamour,machts-
wellust en sterrendom, Rome ende
Romeinen voor eeuwig naar hun
hand zetten.Maar dat ze ook vrede
enwelvaart brachten.

Met veel details. Of het nu gaat
omde beschrijving van de seksuele
excessen van Tiberius op Capri of de
krankzinnige acties van Caligula
ophet strand vanNormandië, Tom
Holland vertelt ze alsof hij er zelf bij
was. Datmaakt dat dit boek ondanks
de vaak ingewikkelde geschiedenis-
sen en enormehoeveelheid persona-
ges (en bloed) toch leesbaar blijft.

Dynastie is een rijk boek. Een
boek ook dat je op eennieuwema-
nier laat kijken naar soms bekende
gebeurtenissen. Een boek bovendien
dat laat zien dat geschiedenis het
beste af is in de handen van een ge-
weldige verteller als TomHolland.
Joost vermeulen

NON-FICTIE
CARL HOFFMAN
wREED PARADIJs
vertaald door Chiel van Soelen, Pieter van
der veen, Nieuw Amsterdam, €24,99
368 blz.

!!!!"

Fascinerend
mysterie

In november 1961 verdwijnt voor de
zuidkust vanNederlandsNieuw-
Guinea een jongeAmerikaan. Deze
Michael is de zoon van een van de
rijkste enmachtigstemannen ter
wereld: gouverneur van de staat
NewYork en oud- en toekomstig
Amerikaans presidentskandidaat
NelsonRockefeller.

Michaelwas op reis om inheemse
kunst te verzamelen,met namehet
houtsnijwerk van deAsmat, een volk
uit Nieuw-Guinea dat ook bekend
stond omhunkoppensnellen.Maar
op volle zee slaat zijn boot om.De
twee Papoea’s die hemen zijnNeder-
landse helper RenéWassing verge-
zellen, zwemmenweg en keren niet
terug. Dan besluitMichael, ongedul-
dig, hun voorbeeld te volgen. Hij is
nooit teruggezien.

Er komt een enorm reddings- en
publiciteitscircus op gang. Rockefel-
ler senior vliegt naar het gebied. De
Nederlandse autoriteiten zijn op van
de zenuwen. De strijdmet Indonesië
omhet bezit vanNieuw-Guinea na-
dert het hoogtepunt en de steun van
Amerika is hard nodig. Het is dus
zaak omgoede indruk temaken op
Washington en de Rockefellers.

Dat lukt. De gouverneur toont
zich uiterst tevreden over deNeder-
landse inspanningen. Aangenomen
wordt datMichael is bezweken aan
de zwemtocht, of door haaien, kro-
kodillen is gedood.Case closed?

Volgens Carl Hoffmandie de zaak
minutieus onderzocht, zijn beide
veronderstellingen onwaarschijnlijk.
Al in 1961 kwamenNederlandse
missionarissen erachter dat hij waar-
schijnlijk door deAsmat is vermoord
en opgegeten.Maar dat verhaal kon-
den deNederlandse gezaghebbers
niet gebruiken. Hun rechtvaardiging
voor deNederlandse aanwezigheid
opNieuw-Guinea is immers dat ze de
bevolking vanhet stenen tijdperk
naar demoderne beschaving hebben
geleid. En dan een geval van koppen-
snellerij en kannibalisme... Op een
Rockefeller nogwel.

Hoffman krijgt het definitieve
bewijs (de schedel of botten van de
man) niet in handen,maarmaakt
heel plausibel datMichael inderdaad
slachtofferwerd vanmenseneters,
en ookwaarom. Alles in het leven
van deAsmat,waarin hij zich inten-
sief van nabij inleeft (je ruikt de
stank), draait omevenwicht. Drie
jaar voorMichaels ‘verdwijning’
doodde eenNederlandse politie-
patrouille er vijfmachtigemannen
enhetmensenoffer van een blanke
herstelt de balans enigszins.

Het is een fascinerend verhaal.
Het enige bezwaar tegenHoffmans
aanpak is dat hij zijn fascinatie voor
deAsmat nogal breed uitspint.
John Jansen van Galen

Net zoals de titel van zijn vorigewerk
Twee vogels, één kogel, schetst de ti-
tel van de nieuwe bundel vanWillem
Thies een dilemma:Meermensen
dan reddingsvesten.Wederom is er
de dreiging dat iets of iemand eraan
gaat. In zijn nieuwe en tevens zeer
dwingende bundel is het een relatie
die op het spel staat.
Hetmag zijn dat je lichaammij be-

kend is,/het ismij niet langer welge-
zind. Het ademt/naastmij onder de
lakens, als iets verdwaalds./Zijn
warmte is demijne niet, de rug een
wand. (..) Het gedicht Indringer is een
binnenkomer. De ‘ik’ is de indringer
die steeds verder van zijn vrouwver-
wijderd raakt. De sfeer is grimmig,
datmag duidelijk zijn. De verteller
slaaptwekenlang op de bank in de
werkkamer,maar er is nog hoop:
Tussen ons in is nietsmeer dan ruim-
te/om te overbruggen.
Thies blinkt in deze bundel uit in

geladen observaties. Neem zinnen
als: In het late lamplicht wikt iemand
zijn taal of: kinderen rennen leugen-
loos op het stenen veld. Mooi, dat
woordje ‘leugenloos’: het verwijt aan
de ander ligt aan de oppervlakte en
steekt zelfs de kop op als de verteller
beschrijft hoe kinderen over een
plein rennen.
Er is voortdurend een dreiging aan-

wezig. De dichter laat in een tweede
gedicht getiteld Indringer op filmi-
schewijze zien hoe verschillende
beelden achter elkaar ongelooflijk
verontrustend kunnen zijn:Wespen
begraven hun kop in rijpe zware
vruchten/Een paard aarzelt de brug te
betreden/In bad de vrouw knieën bo-
ven het schuim/hoofd in de nek de
mond iets open/scherpe hoektan-
den/bloot (..)Hij besluit:De vrouw
zinkt langzaam/in zichzelf terug.
De grootste crisis lijkt langzaamaan

bezworen en de verontrustende situ-
atie beperkt zich nietmeer tot de re-
latie. De buitenwereld dringt binnen.
Het onheil openbaart zichmiddels
(nieuws)berichten over de dood van
bekenden, een invasie van kwallen,
ingesneeuwde auto’s op deA10. Deze
gedichten passenwel in het grotere
geheel van de bundel,maarmissen
de urgentie die de gedichten over de
relationele breukwel hebben.
Tot slot schetst Thies een bedrieg-

lijk paradijswaarin alles is vergeten.
De verteller begeeft zich in een luste-
loos lustoord zonder honger, zonder
zin. (..) niets hecht zich, nooit zal ik
nog sidderen in dit dictatoriale licht,
concludeert hij verbeten.
Dieuwertje Mertens
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CONNIE PALMEN
JIJ zEGt HEt
Prometheus, €19,95

DAvID LAGERCRANTz
wAt ONs NIEt zAL DODEN
signatuur, €22,50

JONATHAN FRANzEN
zuIvERHEID
Prometheus, €19,95

KEES vAN KOOTEN
LEvE HEtwELwEzEN
De Harmonie, €19,90

HENNINGMANKEL
zwEEDsE LAARzEN
De Geus, €22,95

P.F. THOMéSE
DE ONDERwAtERzwEMMER
Atlas Contact, €19,99

KARL OvE KNAuSGåRD
vROuw
De Geus,p €49,95

JAvIERMARIAS
zO BEGINt HEt sLECHtE
Meulenhoff, €24,95

KAMEL DAOuD
MOussA OF DE DOODvAN
EENARABIER
Ambo Anthos, €18,99

JONAS JONASSON
GANGstER ANDERs EN zIJN
vRIENDEN
Meridiaan, €19,99
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DE BOsAtLAs vANAMstERDAM
Noordhoff, €29,95

FIK MEIJER
JEzus EN DEvIJFDE EvANGELIst
Athenaeum-Polak & van Gennep,

€19,99

AP DIJKSTERHuIS
OP NAAR GELuK
Promethues Bert Bakker, €18,95

SvETLANA ALExIJEvITSJ
HEt EINDE vAN DE RODEMENs
De Bezige Bij, €24,90

TOM HOLLAND
DyNAstIE
Athenaeum-Polak & van Gennep,

€29,99

KRIS vERBuRGH
vEROuDERINGvERtRAGEN
Prometheus €19,95

LuuC KOOIJMANS
HEt GEHEIMvAN DE
vALERIusstRAAt
Prometheus €24,95

CHRIS DE STOOP
DIt Is MIJN HOF
De Bezige Bij, €19,90

YOTAM OTTOLENGHI &
RAMAEL SCuLLY
NOPI
Fontaine uitgevers, €34,95

LISA KuITERT
HEt BOEK EN HEt BADwAtER
AuP, €12,95
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