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OMSCHRIJVING

Deze bundel bevat drie verhalen die eerder in het NRC Handelsblad verschenen: De hachelbouten, De
bommellegende en De toornviolen.'Maar,'voegde hij er plotseling weer monter aan toe, 'deze meesterlijke
verhalen zijn een verademing voor de gekwelde geest. Daar kunnen de fiolen des toorns niet tegenop. Al
noemde professor Sickbock mij een kreupeldenker, een heer van stand laat zich niet uit de tijd slaan en
richt zich op de toekomst. Het is heel mooi een heer van de toekomst te zijn, al zeg ik het zelf. Het moet
voor eens en altijd nu maar eens uit zijn met dat gepraat over mijn traag en kreupel denken. Ik denk dieper,
dat is het. Al is de wilde zuring in de wortels geslagen, en is er geen mir meer in het bos, ik laat me niet
naar de verturving brengen en ben daarom een voorbeeld voor mijn lezertjes.'
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Vertalingen in context van "Kommer en Kwel" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Maar wat is er
beter dan hier uithangen met Kommer en Kwel?

Translation for 'kommer en kwel' in the free Dutch-English dictionary and many other English
translations.

Woensdagmarkt enkel kommer en kwel? Ondernemers van Vinsandwich staan er sinds kort juist wel. Wo
12 sep. Het was nog nooit zo rustig op de woensdagmarkt, zo vertelde ...
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