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slechts meester worden door zich op gruwelijke wijze te
offeren. ‘Een zeer groots boek, met een even
vlijmscherpe ernst als humor, van een onthutsende
taalbeheersing en een bijna feilloze
verbeeldingskracht.’ – Vrij Nederland ‘Ferron weet dat
er achter de schone schijn dingen liggen die te
gruwelijk en te huiveringwekkend zijn voor woorden, maar
in de huiver vindt hij ook het sublieme.’ – Jury
Constantijn Huygens-Prijs 2001
Trots en vooroordeel / druk 1 Jane Austen 1996 In een
Engels gezin aan het einde van de 18e eeuw moeten de
leden hun trots en vooringenomenheid overwinnen om tot
elkaar te kunnen komen.
Alexanders geesten van Jacob Van Maerlant 1861
Oumi Maria Goos 2011 Toneeltekst over het leven van een
Marokkaanse vrouw die vanuit haar geboorteland in
Steenbergen terecht komt en over haar zoon die acteur
wordt.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07
Met details die alleen een president kan weten 'Een

Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op
een high school met wel heel bijzondere leerlingen De
spanning tussen de normo's en de monsters loopt hoog op.
Frankie en Melody vinden dat de tijd gekomen is om beide
groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze
bedenken een geniaal plan. Maar dan hebben ze niet op
Cleo gerekend. Deze populaire Egyptische prinses was
lange tijd de bijenkoningin onder de monsters en doet er
nu alles aan om het masterplan van Frankie en Melody te
laten mislukken.
Rerum amorfortiarum scriptores duo inediti Theodorus
Verhoeven 1693
De keisnijder van Fichtenwald Louis Ferron 2015-05-07 De
keisnijder van Fichtenwald speelt in de periode van
Hitlers Derde Rijk. In een sanatorium dat steeds meer de
trekken van een concentratiekamp aanneemt, probeert de
gebochelde barpianist Friedolien greep te krijgen op de
groteske gebeurtenissen, tot ook hij de werkelijkheid
niet meer buiten kan sluiten. Hij kan de situatie
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geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het
er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.'
**** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis.
Maar het is de vorige first family die boven aan de
hitlijst staat van een internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal
en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat
een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn
tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het
platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst
het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar
een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En
een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter
ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle
connecties die hij als president heeft opgedaan in om
haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn
vrienden in het Witte Huis kan rekenen...
'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,
geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij
Nederland
De winter voorbij Isabel Allende 2019-05-29 New York,
december 2015. De stad wordt geteisterd door een
vreselijke sneeuwstorm. Door een bizar toeval kruisen
drie mensen elkaars pad: een gedesillusioneerde
Amerikaan met pensioen, een vrijgezelle Chileense vrouw
van begin zestig en een jonge illegale immigrante, op de
vlucht voor drugscriminelen. Ze raken tegen wil en dank
verzeild in een soort roadmovie waarin ze zich moeten
ontdoen van een lijk, een pistool en een auto. Tijdens
deze bizarre tocht leren ze elkaar steeds beter kennen
en langzaam vallen voor de lezer alle puzzelstukjes op
hun plaats. Met De winter voorbij heeft Isabel Allende
een rijke en hartverwarmende roman geschreven over moed
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en immigratie, ouderdom en een tweede kans. Want wat er
ook gebeurd is in iemands leven, iedereen verdient een
tweede kans.
De roep van de wildernis Jack London 2018-03-01 In deze
klassieke Amerikaanse avonturenroman onderzoekt London
de wetten van de beschaving en van de wildernis – en de
kracht van instinct – door de ogen van Buck, half sintbernard, half Schotse herder. Nadat hij is weggerukt uit
zijn comfortabele Californische leven wordt Buck
verkocht als sledehond tijdens de Klondike Gold Rush.
Vertrouwen op zijn oerinstinct is de enige manier waarop
hij kan overleven. London put in De roep van de
wildernis uit zijn eigen ervaringen als goudzoeker in de
Canadese wildernis, maar ook uit de denkbeelden van
Charles Darwin en Friedrich Nietzsche, wat het verhaal
tot een duurzame vertelling over overleven maakt.
Een vervangend leven Boris Fishman 2014-09-10 Jevgeny
Gelman heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog niet genoeg
ellende doorstaan om in aanmerking te komen voor
smartengeld van de Duitse overheid. Maar dat wil niet
zeggen dat hij niet heeft geleden – als jood tijdens de
oorlog, als tweederangsburger in de Sovjet-Unie en als
Russische immigrant in de VS. Zijn kleinzoon, Slava
Gelman, werkt zich uit de naad bij een prestigieus
tijdschrift, dromend van een carrière in de
journalistiek. Hij probeert de benauwende banden met de
Russische gemeenschap in Brooklyn te verbreken, maar dan
vraagt zijn grootvader hem zijn schrijftalent in te
zetten voor een dubieus doel: het vervalsen van
smartengeldaanvragen voor de joodse ouderen uit de
buurt. Terwijl hij het ene na het andere oorlogsverhaal
verzint loopt hij echter niet alleen het risico te
worden betrapt, ook het gevaar van obsessie ligt op de
loer. Een vervangend leven is het provocatieve en bij
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vlagen hilarische verhaal van een journalist met een
bizarre opdracht.
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield
van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 een dagboek bij.
Zij schreef haar brieven alleen voor zichzelf, tot ze in
de lente van 1944 op radio Oranje de minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in ballingschap,
Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog
alle getuigenissen van het lijden van het Nederlandse
volk onder de Duitse bezetting verzameld en openbaar
moesten worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder
andere dagboeken. Onder de indruk van deze redevoering
besloot Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren.
Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen. In maart
1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het
concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige overlevende van
de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het dagboek
van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947
verscheen Het Achterhuis. Het is sindsdien een van de
meest gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan
dertig landen verschenen en er zijn meer dan zestien
miljoen exemplaren van verkocht. "Eén enkele Anne Frank
ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo leden als
zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven.
Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle
mensen moesten en konden meelijden, zouden we niet
kunnen leven." Primo Levi
De grit factor Angela Duckworth 2016-10-11 Waarom hebben
getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te
bereiken terwijl minder begaafde individuen soms zonder
slag of stoot verbazingwekkende prestaties leveren? Op
basis van haar eigen verhaal als dochter van een
wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar
vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft Angela
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Duckworth haar loopbaan door het onderwijs, de
consultancybusiness en de neurowetenschap. Het leidde
tot de hypothese dat werkelijk succes vooral ontstaat
door een speciale mix van volledige overgave en de
vastberadenheid om te werken aan je langetermijndoelen:
grit. In dit boek doet Duckworth, winnaar van de
prestigieuze MacArthur Genius Award, haar theorie uit de
doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van zes
kernwaarden hun eigen grit-factor te bepalen: hoop,
inspanning, precisie, passie, rituelen en prioriteiten.
Grit gaat voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard
werken’ en biedt een frisse en motiverende manier om
zelf ongekende resultaten te behalen.
Dona Flor en haar twee echtgenoten Jorge Amado 1972
Het vijfde evangelie Ian Caldwell 2015-05-26 Twee
broers, priesters binnen het Vaticaan, slaan de handen
ineen om het grootste historische mysterie van het
christendom te ontrafelen. In 2004 zit Johannes Paulus
II op de pauselijke troon, als in de Vaticaanse Musea de
tentoonstelling van een mysterieus object wordt
voorbereid. Een week voor de opening wordt curator
Ugolino Nogara vermoord en diezelfde nacht wordt in het
Vaticaan ingebroken bij de Grieks-katholieke priester
Alex Andreou. Andreou was niet alleen Nogara’s goede
vriend, maar hielp hem ook bij zijn onderzoek naar een
uniek document dat de christelijke wereld op zijn
grondvesten zal doen schudden: het Diatessaron. Als de
politie van Vaticaanstad in beide zaken de dader niet
kan identificeren, gaat Andreou zelf op onderzoek uit.
Hij krijgt hulp van zijn broer, die een belangrijke
functie binnen het Vaticaan bekleedt. Om de moordenaar
te vinden, moeten zij het geheim dat Nogara meenam in
zijn graf reconstrueren – wat de vier evangeliën en het
Diatessaron onthullen over het meest controversiële
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relikwie uit de geschiedenis van de Kerk: de Lijkwade
van Turijn. Langzaam maar zeker komt Andreou erachter
waarom zijn vriend moest sterven...
Evi en eenhoorn Dana Simpson 2020-05-26 Evi ketst
steentjes over het water. Tot ze een steen tegen
eenhoorn ketst en wenst dat de eenhoorn in kwestie haar
bestie wordt. Met narcisme (eenhoorn), sarcasme (Evi) en
heel veel humor. Dit e-book is een ePub3-bestand, dus
geschikt voor tablets en de meeste e-readers met een
kleurenscherm (niet geschikt voor zwart-wit e-readers).
Controleer of uw apparaat dit bestandsformaat kan
weergeven.Evi en eenhoorn is het eerste deel in de
hilarische graphicnovelserie van Dana Simpson. Volledig
in kleur, voor meisjes vanaf 8 jaar. Evi verveelt zich
en ketst steentjes over het water. Tot er een steen
tegen een eenhoorn ketst. En Evi een wens mag doen. En
ze wenst dat de eenhoorn in kwestie haar bestie wordt.
Dus laveert Evi nu door alle basisschoolproblemen met
een eenhoorn aan haar zijde. Niks mis met een beetje
narcisme en hooghartigheid op zijn tijd als dat betekent
dat je beste vrienden bent met een eenhoorn. Toch? Deze
serie is smullen voor heel veel leeftijden. Calvin &
Hobbes, als Calvin een meisje van 9 was en Hobbes een
eenhoorn.
Laat me zingen Lizzie van den Ham 2020-12-11 Nu Lily
weet dat Chris verliefd op haar is, wordt ze
geconfronteerd met harde keuzes die ze moet maken. Als
ze haar hart zou durven volgen, zou de keuze eenvoudig
zijn: dan zou ze Christiano Gomez beter leren kennen en
een punt zetten achter de relatie met de jongen die ze
al zo lang kent. Heeft Lily de moed om haar gevoelens te
laten spreken en alles op het spel te zetten om Chris in
haar leven binnen te laten? En als ze dat doet, loopt ze
dan geen enorm risico om haar toekomst te vergooien..?
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'Laat me zingen' is het derde en laatste deel in de Dans
met me-serial, de nieuwe serie van Lizzie van den Ham.
De Bergenvaarders Kristof Berte
2022-01-12T00:00:00+01:00 De twee weeskinderen Hille en
Thomas komen als verstekelingen aan in Deventer, een
rijke Hanzestad aan de IJssel. Ze houden zich in leven
met kleine diefstallen en beurzensnijden. Als ze worden
betrapt krijgen ze een keuze: straf of meewerken aan een
complot om een rijke handelaar in diskrediet te brengen.
20.000 mijlen onder zee Jules Verne 1876
De gelukkige zomer van mevrouw Forbes Gabriel García
Márquez 1996
Nachtlichtjes David Fontana 2012-09-18 De bijzondere
voorleesverhalen in Nachtlichtjes laten kinderen op een
speelse en meditatieve manier kennismaken met zichzelf
en hun grenzeloze fantasie. Je kind beleeft meeslepende
en prikkelende avonturen. Voorlezen uit Nachtlichtjes
werkt ontspannend en versterkt de band tussen jou en je
kind. De twintig verhalen zijn geïllustreerde
visualisaties die je kind leren om in zichzelf en zijn
eigen mogelijkheden te geloven. Dit boek geeft praktisch
en inspirerend advies over meditatie en visualisatie.
Deze waardevolle 'levenslessen' voor je kind worden
ingeleid door professor David Fontana.
De Navorscher 1860
Mijn jeugd Constantijn Huygens 1987
Gerard Zerbolt van Zutphen Joannes van Rooij 1936
Kijk naar mij Jennifer Egan 2013-03-06 Fotomodel
Charlotte ondergaat na een auto-ongeluk een
gezichtsreconstructie die haar ongewild een compleet
nieuw uiterlijk geeft. In de New Yorkse modellenwereld
is ze niet langer op haar plaats en ze moet een ander
doel in haar leven zoeken. Wanneer ze wordt benaderd
door een privédetective die ervan overtuigd is dat zij
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meer informatie heeft over de verblijfplaats van een
verdwenen terrorist, raakt Charlotte verstrikt in een
web van zogenaamde toevalligheden en geheimen.
Uiteindelijk ontrafelt ze het mysterie waarmee haar
ongeluk werd omgeven.
Het droge seizoen Gabriela Babnik 2017-10-18 Ana is een
tweeënzestigjarige ontwerper uit Midden-Europa, Ismail
een zevenentwintigjarige Afrikaan die een harde jeugd op
straat heeft gehad. Ze zijn allebei alleen; dat is wat
hen samenbrengt. Maar het is de periode van het droge
seizoen in Burkina Faso en noch de natuur, noch de
liefde komt tot bloei. Ana beseft na enige tijd dat de
leegte tussen hen niet wordt veroorzaakt door het
verschil in huidskleur of leeftijd, maar doordat zij
vastzit aan haar opgelegde rollen als dochter, vrouw en
moeder.
Het nut van sprookjes Bruno Bettelheim 1993 In deze
studie geeft een kinderpsycholoog inzicht in de
dieptepsychologische betekenis van volkssprookjes en
bepleit hun waarde als middel in de opvoeding van
kinderen, om hen de zin van het leven te laten
ontdekken.
De gevallen koning Holly Black 2020-11-13 De opvolger
van De wrede prins, dat werd bejubeld door bloggers,
boekhandelaren en pers. Voor de fans van Sarah J. Maas
en Leigh Bardugo 'Verleidelijk, gevaarlijk en volkomen
verslavend.' Leigh Bardugo, internationale
bestsellerauteur van Het negende huis Jude is erin
geslaagd om Cardan, de koning van Elfhame, aan haar wil
te onderwerpen. Voor een jaar en een dag is hij slechts
een marionet, terwijl Jude over zijn koninkrijk heerst.
Meer dan ooit moet ze het hoofd bieden aan hofintriges,
wisselende bondgenootschappen en aan de slinkse Cardan,
die tot alles in staat is om zijn macht terug te
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krijgen. Dan slaat het verraad toe, dichterbij dan Jude
had kunnen vermoeden. Als ze zichzelf en haar familie in
leven wil houden, zal ze de verrader moeten ontmaskeren
en haar gevoelens voor Cardan in bedwang moeten houden.
Terwijl Jude al haar sluwheid inzet om te overleven,
tikken haar dagen op de troon onverbiddelijk voorbij. In
de pers ‘Het eerste deel van de internationale
fantasysensatie Elfhame verschijnt in een limited
edition met veel blinkend goud.’ Het Parool ‘Een
fantastische reis naar een huiveringwekkend elfenland,
prachtig bloemrijk geschreven en vol grillige
personages.’ **** Algemeen Dagblad ‘Zoek je een niet al
te zoetsappig boek met een badass vrouwelijk
hoofdpersonage, dan is deze serie echt iets voor jou. Ik
kan in ieder geval niet wachten om meer over Jude en
haar avonturen te lezen!’ **** Hebban.nl ‘De wrede prins
is bewonderenswaardig, vol spanning, romantiek en
mythologie. Dit is YA-fantasy van de bovenste plank.’
NBD Biblion
Waan en eigenwaan Jane Austen 1997 In een Engels gezin
aan het einde van de achttiende eeuw moeten de leden hun
trots en vooringenomenheid overwinnen om tot elkaar te
kunnen komen.
Op weg naar jou Emily Giffin 2014-01-10 Marian heeft het
prima naar haar zin in New York. Maar op een avond staat
er een boos meisje voor haar deur. Het is haar dochter,
die ze achttien jaar geleden ter adoptie heeft
afgestaan. Vanaf dat moment staat Marians wereld finaal
op zijn kop. Voor Kirby Rose groeit de ontmoeting met
haar moeder uit tot een ontdekkingsproces dat haar over
de drempel van de volwassenheid duwt.
Voorbij goed en kwaad Friedrich Nietzsche 2011-12-15
Voorbij goed en kwaad, na Aldus sprak Zarathoestra en
Ecce homo wellicht het meest gelezen boek van Nietzsche,
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is in essentie een radicale kritiek op de moderniteit.
Nietzsche trekt met de felheid die hem eigen is, van
leer tegen de moderne wetenschappen, de moderne kunsten
en de moderne politiek. Alles waarop Nietzsches tijd en dat is in grote lijnen ook onze 'moderne' tijd trots was, wordt door deze oneigentijdse filosoof en
psycholoog genadeloos geattaqueerd. Begrippen als
'wetenschappelijke objectiviteit', 'sympathie',
'ethische verantwoordelijkheid' worden minutieus ontleed
en tot hun werkelijke oorsprong herleid: de wil tot
macht. Voorbijgoed en kwaad kan gelezen worden - en het
was Nietzsches intentie dat dit gebeurde - als een
programmatische verhandeling waarmee hij zijn
geestverwanten probeerde te bereiken, vrije geesten,
mensen van de toekomst, die in Nietzsche hun gelijke, of
liever nog, hun geestelijk leider wilden zien. Het boek,
dat is opgebouwd uit 296 paragrafen variërend van enkele
regels tot een paar bladzijden, kan worden beschouwd als
pendant van zijn Aldus sprak Zarathoestra, dat een jaar
eerder was voltooid en waarin Nietzsche een eerste
poging doet zijn filosofisch denken samen te vatten.
Waar Zarathoestra uitblinkt door symboliek en literaire
presentatie, is Voorbij goed en kwaad bekend om zijn
vele kernachtige - en buitengewoon citeerbare aforismen.
Rayuela: een hinkelspel Julio Florencio Cortázar 1984 De
geschiedenis van een Argentijn, die met zijn Cubaanse
vrouw in Parijs woont, wordt tenslotte overstemd door de
figuur van een dwaze denkbeelden ventilerende schrijver.
Brieven aan de duisternis Brigid Kemmerer 2017-06-20 Ik
zou net zo goed brieven aan de duisternis kunnen
schrijven en een antwoord verwachten. Ik weet niet eens
wie je bent, maar ik heb het gevoel dat ik je begrijp.
Ik heb het gevoel dat jij mij begrijpt. Juliet laat
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brieven achter op het graf van haar moeder. Declan werkt
op het kerkhof vanwege een taakstraf. Wanneer hij een
van Juliets brieven vindt, ontstaat een bijzondere
briefwisseling, die zich al snel uitbreidt naar mail en
app. Op papier en beeldscherm vertellen Juliet en Declan
elkaar alles, denkend dat ze elkaar nog nooit ontmoet
hebben. Ze zitten echter op dezelfde middelbare school.
Wat doe je als de enige persoon die je echt volledig
vertrouwt niet is wie je dacht dat hij was?
De ambachtsman Richard Sennett 2016-03-11 Volgens
arbeidssocioloog Richard Sennett is ambachtelijkheid
meer dan louter vakmanschap. Ambachtelijkheid staat voor
een blijvende, basale menselijke neiging: het verlangen
om werk goed te doen omwille van het werk zelf, waardoor
we vaardigheden ontwikkelen en gericht zijn op het werk
in plaats van op onszelf. In dit tot nadenken stemmende
boek onderzoekt een van de grootste sociologen van deze
tijd het werk van de ambachtsman in heden en verleden,
vergelijkt hij de diepe verbanden tussen materieel
bewustzijn en ethische waarden, en ondergraaft hij
algemeen aanvaarde ideeën over wat bijdraagt aan goede
arbeid. Sennett reist in De ambachtsman door tijd en
ruimte: van de klassieke Romeinse stenenmakers naar de
goudsmeden van de Renaissance, de drukpersen van de
Verlichting in Parijs en de Industriële Revolutie in
Londen, naar de moderne wereld. De ambachtsman is een
briljante cultuurgeschiedenis over onze verhouding tot
ons werk.
Evi gaat als de bliksem Dana Simpson 2022-03-15 Deel 6,
supergrappig vanaf 8 jaar. Als de stroom uitvalt en
zelfs eenhoorns reservemagie opraakt, moeten Evi en
eenhoorn op onderzoek uit. Over de worsteling om jezelf
te zijn, met humor én magie. Evi gaat als de bliksem is
deel 6 in de populaire serie Evi en eenhoorn van Dana
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Simpson. Lachen verzekerd voor eenhoornfans vanaf 8 jaar
en hun ouders. Als de stroom uitvalt en zelfs eenhoorns
reservemagie opraakt, moeten Evi en eenhoorn op
onderzoek uit. Samen met Deborah en haar kobolden
natuurlijk, én met Max. Basisschoolproblemen en de
worsteling om jezelf te zijn, vermengd met narcisme
(eenhoorn), sarcasme (Evi) en een vleugje magie. Deze
serie is smullen voor heel veel leeftijden.
Het feest van de Bok Mario Vargas Llosa 2017-09-09
Urania Cabral keert na vijfendertig jaar terug naar de
Dominicaanse Republiek om haar zieke vader te
confronteren met zijn verleden als marionet van de
verschrikkelijke dictator Trujillo. Via haar monologen,
en het meedogenloze verhaal van Trujillo, komen de
tientallen jaren die deze potentaat zijn land
terroriseerde tot leven. Het feest van de Bok is behalve
een beeldend verslag van een dictatuur ook het verhaal
van een vrouw die haar traumatische verleden niet achter
zich kan laten en die zich, ondanks de gruwelijke
herinneringen die ze met zich meedraagt, tot haar dood
verbonden zal voelen met een perverse dictator. Hij zal
voor altijd de man blijven die haar leven bepaalde. Op
een pijnlijk subtiele maar precieze toon geeft Vargas
Llosa inzicht in het menselijk onvermogen om het
verleden los te laten..
'n Zomerzotheid Cissy van Marxveldt 2017-06-28 Cissy van
Marxveldt heeft vele meisjesboeken geschreven, maar de
onbetwiste topper uit haar oeuvre moet toch wel ’n
Zomerzotheid zijn. Alleen dat woord al: zomerzotheid,
daarvan krijg je toch zin in het leven? Dat geldt in elk
geval wel voor de vijf meisjes Lenie, Mia, Ella, Dot en
Pit, die samen naar een vakantiehuisje op de Veluwe
gaan. Vlakbij doen vijf mannelijke studenten hetzelfde.
Zit er voor alle meisjes een vakantieliefde in, of
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misschien nog wel meer? Feit is dat ze zich het hoofd
flink op hol laten brengen, zoals het een zomerzotheid
betaamt. Op en top genieten, deze evergreen van Cissy
van Marxveldt.
Het leven in tijden van vrede Francesco Pecoraro
2017-09-12 Op een dag in mei 2015 reist de 69-jarige Ivo
Brandani ziek van Caïro terug naar Rome. In Egypte heeft
hij in het diepste geheim gewerkt aan een opdracht van
een multinational: het koraalrif in de Rode Zee, dat
door vervuiling en uitputting aan het afsterven is,
vervangen door een rif van synthetisch materiaal. Op
zijn terugreis trekt zijn leven aan zijn koortsige
geestesoog voorbij: de decadentie van de jaren 2000, de
hypocrisie van de jaren negentig, en verder terug in de
tijd de studentenprotesten in de jaren zestig, de
ontdekking van liefde en seks, de harde jaren van zijn
kindertijd onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog.
Wanneer hij de balans opmaakt, moet hij
gedesillusioneerd constateren dat in die bijna zeventig
jaar van vrede Europa volop kansen heeft gehad om de
wereld een betere plaats te maken, maar dat er niets van
terecht is gekomen. En de verantwoordelijkheid daarvoor
ligt bij hem, en mensen als hij. Zij waren
onverschilligen, conformisten, zij kozen de makkelijkste
weg. Messcherp en genadeloos vertelt deze roman het
verhaal van een land, van het westerse continent, van
ons. Het is het verhaal van de middenklasse met haar
zwaktes en ambities, haar enthousiasme en verveling,
haar goede bedoelingen en gemakzucht, het verhaal van
wat we ooit wilden en wat we uiteindelijk zijn geworden.
Decamerone Giovanni Boccaccio 1989 Uit Florence gevlucht
wegens een pestepidemie besluiten tien jongelieden
elkaar als afleiding honderd verhalen te vertellen, waar
een groot aantal menselijke typen in voorkomen.
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