HET PERUVIUM PROJECT

Het spannende archeologie boek voor in de vakantie
gen halen levend de laatste bladzijde. Dit boek leest
als een Dan Brown. Heftig.
De schrijver ervan is Jurre Kielen, bekend van de
website www.kenozoïcum.nl. Hij is medelid van de
webring PaleoNed, waar de APAN met www.apanarcheo.nl ook lid van is. Voor dit boek heeft hij een
speciale studie gemaakt van de archeologische overblijfselen van Peru. Zijn kennis hierover is fenomenaal. Daarnaast heeft hij zich verdiept in de politieke
geschiedenis van het land vanaf de verovering door
de Spanjaarden tot nu. Doorheen het verhaal wordt
in voetnoten aandacht besteed aan beide aspecten
wanneer bepaalde locaties in beeld komen. De gegeven info verlevendigt het verhaal en tevens wordt
duidelijker waarom de plaats uitgekozen is door de
archeologen en waarom etnische groepen er hun
saamhorigheid door verkrijgen.

Iedereen zoekt voor de vakantie spannend leesvoer. Archeologieliefhebbers kunnen nu aan het
genre ‘spanning en archeologie’ een nieuw boek
toevoegen: Het Peruvium Project.
Het boek gaat over archeologisch onderzoek naar
overblijfselen van de indiaanse culturen in Peru.
Het is een zoektocht naar een wonderlijk metaal met
magische krachten. De ontdekking van een nieuwe
energiebron staat op het punt de wereld te gaan
veranderen. Dit trekt natuurlijk de aandacht van
binnen- en buitenlandse machthebbers. Er ontstaat
een spel op leven en dood, waarbinnen een groep
archeologen tegen wil en dank het middelpunt gaat
vormen. Opgraven is niet altijd zonder gevaar wanneer er internationale en nationale gevoelens gaan
meespelen. Meedogenloos wordt er jacht gemaakt
op deze nieuwe ontdekking. Strijd op leven en dood
voeren de lezer dwars door Peru, van het ene beroemde indiaanse monument naar het andere, van
woestijn via berg naar oerwoud. Hebzucht, etnische
vaderlandsliefde en politiek trekken een bloedig
spoor door de natie. Niet alle deelnemende archeolo-

Jurre Kielen voert in zijn boek als deelnemer aan het
archeologische veldwerk een Groninger archeoloog
op. Deze is gespecialiseerd in de Oude Steentijd, het
Paleolithicum. Hij is een beroemdheid in heel Europa door zijn kennis van de vuistbijlenculturen. Hij
heeft vele vondsten op zijn naam staan. Dat wordt
zijn ondergang. Hij wordt aangeklaagd wegens het
vervalsen van een deel ervan. In het boek wordt hij
geïntroduceerd juist op het moment dat de rechter
een uitspraak heeft gedaan. Het zou het einde betekenen van zijn bloeiende carrière op het Biologisch
Archeologisch Instituut van de Universiteit van
Groningen. Gelukkig voor hem had hij in het buitenland genoeg credits opgebouwd en daarom werd hij
gevraagd om deel te nemen aan het archeologisch
onderzoek in Peru. Kort na de rechtelijke dwaling
vertrekt hij dan ook naar dit exotische land, dat nu
helaas wereldnieuws maakt door de aanwezigheid
van een andere Nederlander.
Vermeulen doet zijn werk en wordt, net als de rest
van het archeologisch team, meegesleurd in de draaikolk die Kielen laat ontstaan door de jacht van verschillende groeperingen op het Peruvium. Hoe hij en
het Peruvium het er vanaf brengen moet u zelf gaan
lezen. ‘Het Peruvium Project’ leest makkelijk, de
schrijfstijl is lekker vlot, de persoonsbeschrijvingen
zijn duidelijk, de politieke intriges begrijpelijk en de
drijfveer van de Indio’s meevoelbaar. Dit boek leg je
niet gauw terzijde, het verhaal sleept je mee. Of er
een overwinnaar uit de bus komt verklap ik niet. Ik
heb het met veel plezier gelezen en durf te stellen dat
Nederland een thrillerschrijver rijker is geworden.
Klaas Geertsma. Medelid van PaleoNed en webmaster van www.apanarcheo.nl

DE UITGEVER OVER ‘HET PERUVIUM PROJECT’
Jonge schrijver uit Dronten schrijft spannende avonturenroman over mysterieuze vondst in Peru.
Over het boek:
Lizzy Wallcroft doet met het team van haar ouders
en haar vriend Chris Fürmann archeologische opgravingen in Peru. Op een avond doen ze een bijzondere ontdekking. Een tumi, een ceremonieel Incames,
met daarin een mysterieus materiaal dat licht geeft
en hitte uitstraalt. Niet wetend wat hen allemaal te
wachten staat brengen ze het zogenaamde “peruvium” naar Engeland voor verder onderzoek.
Vanaf dat moment komt hun leven in een stroomversnelling. Aan de ene kant worden ze belaagd door
een machtige groepering van Amerikaanse industriëlen en militairen die het peruvium willen gebruiken
voor energieopwekking, en aan de andere kant door
een groep indiaanse terroristen, die niet willen dat de
oude Incaschatten in verkeerde handen vallen.
In deze razend spannende avonturenroman neemt
de schrijver de lezer mee naar de meest prestigieuze
plaatsen van Peru. Gedetailleerd en informatief
beschrijft hij de geschiedenis van het Incarijk en hoe
dit verleden nog steeds actueel is in dit boeiende Andesland. Tussendoor speelt het liefdesverhaal van het
archeologenpaar. Het boek zit vol humor en pittige
dialogen en houdt de spanning tot het verrassende
einde toe vast.
Het boek is uitgegeven door uitgeverij Elikser uit
Leeuwarden.
Titel: 			
Auteur :		
Aantal pagina’s:
ISBN:			
Prijs:			

Het Peruvium Project
J. F Kielen			
361		
978-90-8954-156-7		
€ 18,50

Over de schrijver:
Jurre Kielen (1985) woont in het Flevolandse Dronten, waar hij zijn vrije tijd doorbrengt met internetten, boeken lezen, computergames spelen en films
kijken. Hij verzamelt fossielen en bestudeert de sterren door zijn telescoop. Ook is hij geregeld te vinden
op de sportschool.
Als liefhebber van avonturenromans en actiefilms
vond hij de karakters en gebeurtenissen die daarin
voorkwamen niet altijd even origineel. Bekakte Engelsen en sadistische Duitsers en Russen zijn doorgaans de slechteriken, de held is een blanke Amerikaan en het leger van de VS redt de wereld. Hij
wilde proberen te laten zien dat het ook anders kan.
In zijn debuutroman “Het Peruvium Project” presenteert hij een spannend avonturenverhaal vanuit een
verrassend perspectief, gekoppeld aan zijn fascinatie
voor geschiedenis en oude beschavingen.

