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De recensenten van
Het Parool hebben
traditiegetrouw een lijstje
gemaakt van hun drie
favoriete boeken van het
(bijna) afgelopen jaar.
Er is weer heel watmoois
verschenen...

Verborgen
agenda’s
Veruit de beste thriller van 2015 is
Met geslepenmessen (Ambo/Ant-
hos), van deAmerikaanOlen Stein-
hauer. Het boek beschrijft de nasleep
van een rampzalig verlopen vlieg-
tuigkaping inWenen, vijf jaar gele-
den. De gebeurtenissen grepen CIA-
agente CeliaHarrison zo aan dat ze
ontslag namennaar Amerika ver-
huisde. Onlangs is een nieuwonder-
zoek gestart naar het vliegtuiginci-
dent, onder leiding vanCIA-man
Harry Pelham.Hij reist af naar de
huidigewoonplaats van Celia, die te-
genwoordig getrouwd is enmoeder
van twee kinderen. Pikante bijzon-
derheid: ten tijde van de rampwaren
zij behalve collega’s ook hartstochte-
lijkeminnaars.

Het verhaal speelt zich groten-
deels af in een restaurant. Beide
hoofdpersonenhebben de laatste
jaren flinkwat bijgeleerd over de
stiekemebezigheden van de ander
voor en tijdens de kaping, en dat
heeft hennietmilder gestemd jegens
hun grote liefde vanweleer. Geleide-
lijk ontdekkenwewelke verborgen
agenda’s zij naar het restaurant heb-
benmeegenomen.Het verdient aan-
beveling tijdens het lezen demeest
onthullende passages temarkeren.
Dat scheelt een slok op de borrel bij
de tweede leesronde,want die zal
wel nodig zijn gezien de enorme in-
formatiedichtheid.

OokDennis Lehane blijkt uitste-
kend deweg teweten in dewereld
van corruptie en andere criminaliteit
aan beide zijden van dewet. Hoofd-
persoon vanVerlorenwereld (Am-
bo/Anthos)mag dande voormalige
gangsterbaas Joe Coughlin zijn, dat
weerhoudt de auteur er niet van om–
ondermeer – een vertrouwensarts en
eenhuurmoordenaar hunbijrol kort-
stondig te laten ontstijgen. Lehanes
proza is als altijd stilistisch beeld-
schoon.

InHetmeisje in de trein (Bru-
na) van PaulaHawkins bemoeit alco-
holiste Rachel – dik enwerkloos –
zichmet allerhande zaken die haar
niet aangaan. Zoals de baby vanhaar
ex en de verdwijning van een jonge
vrouwdie ze slechts kende vanuit
haar treinraam. Bijna niemand is ge-
diend vanhaar goedbedoelde inter-
venties. PatriciaHighsmith zou ge-
applaudisseerd hebben voor
Hawkins’ psychologische vernuft.
Hans Knegtmans

Parels
voor
de
lezers

Door het paard
zelf verteld
Mijnmooiste boek van 2015 isHet
achterhuis vanAnne Frank, dat ik
heb herlezen na een bezoek aanWes-
terbork,maar daarvan kun je niet be-
weren dat het in 2015 is verschenen.
Watwel in aanmerking komt: de
nieuwe, vorigemaand verschenen,
prachtig lopende vertaling van
Verzameldewerken 2 –Verhalen
van Tolstoj (VanOorschot),met uit-
sluitend verhalen en novellen.

In zijn romans houdt Tolstoj
graag lange tirades over de historie
of de opvoeding, in zijn verhalen is
die neiging vrijwel afwezig. Soms een
kleine – niet voor de hand liggende –
algemeenheid, zoalswanneer hij uit-
legtwaarom jongemensen vaak con-
servatief zijn.

Het zijn schitterende verhalen
zoalsDe dood van Ivan Iljitsj, waar-
van het einde na-echoot in het
einde vanDe avonden vanReve,
Cholstomer, de geschiedenis van een
paard, door het paard zelf verteld
aan de hemaanvankelijk vijandig
gezinde kudde die hemomringt, en
HadzjiMoerat, een historische ver-
telling van ongekende allure. Het be-
roemde,maar tewijdlopigeDe
Kreutzersonate staat er ook in.

In het tweede deel van de biogra-
fie vanW.F. Hermans,De zanger van
dewrok (Bezige Bij), geeftWillem
Otterspeer een fascinerend, soms
ontluisterend inzicht inHermans’
gekwelde, paranoïde persoonlijk-
heid en zijn door ruzies getekende le-
ven. Zelfs de aanhankelijkste vriend
werd uiteindelijk voor verrader uit-
gemaakt. Hij stierf een eenzame, bit-
tere dood, ondanks de aanwezigheid
van zijn vrouwen zijn zoon.

Moeders zijn in demode: Adri-
aan vanDis, Jan Siebelink, Hugo
Borst schreven erover. EnMaarten
’t Hart, die inMagdalena (Arbeiders-
pers) liefdevol zijn onmogelijkemoe-
der portretteert. Hij is in zijn eigen-
wijsheid ook eennaïeve schrijver, als
hij zich keert tegen het geloof van
zijn ouders. Zo verpest hij het einde
van zijn boek door de protestantse
belijdenis regel voor regel te ontle-
den en aan te vallen. Toch jammer
van zo’nmooi boek.
Jos Bloemkolk

De poëzie in al
haar facetten
2015was een beter jaar voor de poë-
zie dan vorig jaar. En er zijnmeer
goede bundels dan deze drie (of
strikt genomen vier),maar deze
dichtbundelswaren hetmeest op-
merkelijk.

CoWoudstra had genomineerd
moetenworden voor deVSBpoëzie-
prijs. In plaats daarvan is er een gro-
tendeels vreugdeloze selectie ge-
maakt uit deNederlandse poëzie,
terwijl poëzie zoveel leuker kan zijn.
Dat blijkt bijvoorbeeld uitHoogste
zomer (De Bezige Bij) vanWoudstra
waarin hij (in het licht van het voor-
gaande haast ironisch) dicht over het
verlangen gezien teworden. In deze
diffuse bundel kunnen aanklacht en
constateringmakkelijk verwardwor-
den. Hij gebruikt verschillende taal-
registers. Hij roept, rijmt, grapt,
schertst, relativeert en heeft een

goed oog voor tragiek. Kortom: hij
viert de poëzie in al haar facetten.

WillemThies schreef een opval-
lend dwingende bundelmetMeer
mensendan reddingsvesten (Podi-
um). De relatie van de verteller staat
op het spel. Terwijl de twee geliefden
steeds verder van elkaar verwijderd
raken, neemt de dreiging toe.Maar
waar Thies vooral in uitblinkt, zijn
de fenomenale geladen observaties.
Hij schreef gedichten en vooral zin-
nen om te koesteren.

Een gedeelde derde plaats (ik
smokkel) voor twee oude rotten in
het vak. RemcoCampert schrijft in
Verloopvan jaren (De Bezige Bij)
vanuit het perspectief van zijn alter
egoWalter rake en haast volmaakte
gedichten over de nadagen van zijn
veelbewogen leven. Ophetmoment
van lezing krijgen zijn gedichten al
de status van klassieker. Dat geldt ze-
ker niet voor het lijvigeMedeweten
(Podium) vanAntjie Krog,waarin
apartheid, ouderworden en taal cen-
traal staan.Met namehet spelmet de
taal, klankassociaties en de eigen-
gereide uitbreiding vanhet Afri-
kaans,maken de bundel zeer de
moeitewaard. Fuck ups, jakhals en
fakkels vormen samen ‘fokkals’.
Dieuwertje Mertens

De beste boeken van 2015

Willem Thies
blinkt uit in
zinnen om
te koesteren


