In Het rijk van de bam maakt slavist Edwin Trommelen een treinreis langs de
bam. Doorgaans nuchter, goed ingelicht en droogkomisch verslaat hij de geschiedenis van de spoorlijn aan de hand van de verhalen van de mensen die aan
de bam wonen. Gastvrij en openhartig vertellen ze over hun levens, waarbij de
duistere voorgeschiedenis van de bam – onderdeel van de Goelag-Archipel – niet
wordt verzwegen. Het rijk van de bam is het verhaal over een megalomaan bouwproject, de zwanenzang van de Sovjet-Unie en de huidige staat van Rusland.
Verfrissend. Geen gedweep met ‘de Russische ziel’. Dit is veel meer dan een reisverslag. Trommelen duidt, legt uit, en spreekt zo nu en dan een dichtende worstelaar. Ook voor niet-Russofielen. – Caroline van Keeken
Generaties Sovjet-Russen hebben onverwoestbare herinneringen aan het werken
aan de bam. Door dit mooie boek begrijpen ook wij waarom.
– Alexander Münninghoff

Zelden zo’n dorstig makend boek gelezen als Davaj!
– Guus Luijters in Het Parool *****
Davaj! ‘beoogt niet enkel een lofzang op deze vertegenwoordiger van de groene
slang te zijn’, aldus de auteur. Zo’n lofzang is dit werk wel een beetje geworden –
een hele leuke. – Olaf Tempelman in de Volkskrant ****
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De pers over Davaj!:
Trommelen (…) zijn eigen onderzoek, dat in alle opzichten hulde verdient.
Wodka als richtlijn voor het leven, de rituelen die ermee gepaard gaan, wodka
drinken door de machthebbers, de geschiedenis van het staatsmonopolie op de
drank, wodka in het leger, wat erbij te eten – zo ongeveer alles wat je aan die drank
kunt koppelen komt aan bod. (…) Een amusante en erg leerzame inleiding in de
Russische geschiedenis. – Michel Krielaars in NRC-Next ****

HET RIJK VAN DE BAM

Ondanks de lofliederen en steeds weer overtroffen vijfjarenplannen werd de
triomftocht een treurmars. De spoorlijn kwam er, maar de intensieve exploitatie niet. Voorzieningen in de nieuwe steden en dorpen bleven uit, geplande industrieën kwamen niet van de grond en delfstoffen bleven onaangeroerd in de
bodem. De bam kreeg een nieuw etiket: ‘de spoorlijn van hier naar nergens’.

Mijn reis met die andere Trans-Siberië Express

Tussen 1974 en 1984 trokken jonge idealisten uit alle uithoeken van de SovjetUnie naar Oost-Siberië om de bam te bouwen, ‘het grootste civiele bouwproject
aller tijden’. De ruim drieduizend kilometer spoorlijn die het Bajkalmeer met de
Stille Oceaan zouden verbinden, voeren door de eindeloze taiga, over bergen en
door moerassen, langs meren en afgronden, over eeuwig bevroren ondergrond,
rivieren en ravijnen. De Bajkal Amoer Magistraal moest een technisch hoogstandje worden waarbij de Trans-Siberische spoorlijn zou verbleken.
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