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BESCHRIJVING VAN HET BOEK DE WELWILLENDEN
'Mensenbroeders, laat me u vertellen hoe het is gegaan.' De Welwillenden is
het minutieus beschreven verslag van alles wat Max Aue tijdens de oorlog
aan het oostfront, in Polen, Hongarije, de Oekraïne, Rusland en in Berlijn
heeft meegemaakt. De lezer maakt kennis met schuldigen die ook
slachtoffers zijn, slachtoffers die ook schuld dragen en met beulen die geen
enkel schuldgevoel kennen.Tijdens de oorlog klimt Aue op tot in de hoogste
rangen van de SS, hij beschrijft enerzijds hoe zijn Einsatzkommando zonder
aarzeling hele dorpen uitmoordde, hoe hij later een cruciale rol speelde bij
de Endlösung der Judenfrage, en fileert anderzijds haarfijn het gedrag en de
drijfveren van de mensen om hem heen. Aue wordt ingedeeld bij de
persoonlijke staf van Himmler. Via die weg raakt hij direct betrokken bij de
Holocaust.In De Welwillenden worden de gruwelen beschreven vanuit het
perspectief van de dader; dat gegeven, gecombineerd met een
duizelingwekkende kennis van details, maakt dit boek tot een zeldzaam
literair monument. Als lezer word je meegesleept ondanks jezelf. De
Welwillenden raakt je, maakt je razend, intrigeert en laat je nooit meer los.In
de kritieken is het boek veelvuldig vergeleken met Oorlog en vrede van
Tolstoj, maar ook met Claude Lanzmanns film Shoah. Uiteindelijk echter is
De Welwillenden een uniek boek, dat niet alleen grote literaire prijzen heeft
gewonnen, maar dat vooral ook zijn weg naar de lezers heeft gevonden. In
Frankrijk zelf, maar ook ver daarbuiten. In Frankrijk zijn van deze roman, in
2006 bekroond met de Prix Goncourt en de Grand Prix du Roman de
l'Académie Française, meer dan 1.000.000 exemplaren verkocht.
RECENSIE: JONATHAN LITTELL - DE WELWILLENDEN - KUNST &
MEDIA - PAROOL.NL
De Parool.nl Mobile app is verbeterd! Download nu gratis de vernieuwde app
van Parool.nl, de site van de Amsterdamse krant Het Parool. De
theaterbewerking concentreert zich op Aues verblijf in Kiev, Stalingrad en
Berlijn. Iedere stad is een stap dichter bij de totale apocalyps. De
welwillenden (Les bienveillantes) In 2001 legde hij zijn humanitaire
activiteiten neer en startte met het vooronderzoek tot en het schrijven van
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zijn tweede. Toen 'De Welwillenden' in Frankrijk verscheen, werd deze
kolossale roman - die het woord geeft aan een overtuigde nazi - bejubeld én
verguisd. Ger. De welwillenden (paperback). 'Mensenbroeders, laat me u
vertellen hoe het is gegaan.' De Welwillenden is het minutieus beschreven
verslag van alles wat Max. Twee jaar geleden schrikte de debuutroman van
de toen 38-jarige Jonathan Littell Frankrijk op, ongeveer zoals Hitlers inval in
Polen bijna 70 jaar tevoren:... Meteen bij verschijning in 2006 werd Les
bienveillantes bijgezet in het Franse pantheon der literaire meesterwerken.
Het was de eerste titel in lange tijd die zowel. 'Dit is niet het meesterwerk
van het jaar, dit is het meesterwerk van de eeuw.' Jorge Semprun, jurylid
van de Prix Goncourt 'De welwillenden' is het... Een van de opzienbarendste
literaire uitgaven de afgelopen jaren is ongetwijfeld Les bienveillantes van
Jonathan Littell . Met deze monumentale roman. De welwillenden: 'Dit is niet
het meesterwerk van het jaar, dit is het meesterwerk van de eeuw.' Jorge
Semprun, jurylid van de Prix Goncourt 'De welwillenden... De Welwillenden.
'Frères humains, laat me u vertellen hoe het is gegaan.' Op deze manier
richt Max Aue, directeur van een kantfabriek in het noorden van. Recensie:
Overtuigende De welwillenden van Toneelgroep Amsterdam/Toneelhuis
toont dat iedereen een onmens kan zijn **** Helaas, geen voorstelling op dit
moment. Ga naar het complete aanbod van onze voorstellingen. In De
welwillenden toont Guy Cassiers hoe mensen in staat zijn tot onmenselijk
handelen. Alleen vergeet hij zelf soms dat zijn personages ook een ziel… De
Welwillenden eBook: Jonathan Littell, Jeanne Holierhoek, Janneke van der
Meulen: Amazon.nl: Kindle Store
DE WELWILLENDEN - TGA.NL
Het duurde even voordat ik de moed bij elkaar geraapt had om met dit boek
te beginnen. Alleen de werkelijk kolossale omvang ervan (circa duizend
pagina's in een. Het Nederlandstalige online naslagwerk over de Tweede
Wereldoorlog. Littell, J. De Welwillenden : Arbeiderspers: 2008, Gebonden,
in uitstekende staat! € 17,50: surplussus: Littell, Jonathan: De welwillenden :
De Arbeiderspers. De Welwillenden is het verslag van Max Aue, een SS er
die tot in de hoogste rangen opklimt en minutieus vertelt over de cruciale rol
die hij heeft... De Welwillenden is het verslag van Max Aue, een SS'er die tot
in de hoogste rangen opklimt en minutieus vertelt over de cruciale rol die hij
heeft gespeeld bij de. De welwillenden direct en eenvoudig bestellen uit
voorraad bij literatuur-kopen.nl. Voor al je literatuur en romans. Issuu is a
digital publishing platform that makes it simple to publish magazines,
catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your
publications and get. De Amerikaans-Franse debutant Jonathan Littell
(1967) schreef met De welwillenden een huiveringwekkende roman over een
schuldige van de Holocaust. De donkerste kant van het menselijke gedrag .
In 2006 verscheen De welwillenden van Jonathan Littell. Deze roman over
de Jodenvernietiging tijdens de Tweede. Jonathan Littell maakt de lezer
medeplichtig Toen De Welwillenden in Frankrijk verscheen, werd deze
kolossale roman - die het woord geeft aan een overtuigde nazi. Toneelhuis
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& Toneelgroep Amsterdam, De Welwillenden, Chassé Theater, Breda Boek
nu! De welwillenden has 6,829 ratings and 942 reviews. Glenn said: "Please,
mein Herr, shoot the children cleanly."? Jonathan Littell, The Kindly
OnesSu... De Welwillenden (Jonathan Littell) eBook | De Welwillenden is het
verslag van Max Aue, een SS¿er die tot in de hoogste rangen opklimt en
minutieus vertelt over de. De welwillenden (Boek) door Jonathan Littell Taal:
Nederlands Genre: psychologische roman, oorlogsroman Uitgave:
Amsterdam [etc.], 2008 ISBN: 978-90-295.
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