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Uit de bergen Rudyard Kipling Hent PDF Uit de bergen is een van de vroegste werken van Rudyard Kipling,
voornamelijk bekend van Het jungleboek, en een klassieker in zijn genre. Uit de bergen is een verzameling
van 40 verhalen die zich vrijwel allemaal afspelen in Hill Station in Simla, waar alle Indiase Britten hun
zomers doorbrengen. In de verhalen, die allemaal simpel van opbouw lijken maar uiteindelijk messcherp

tonen hoe het leven in Brits-Indië eraan toe gaat, komen al enkele van de personages voor die Kipling ook in
zijn verdere werk opvoert. Met deze geestige, wrange en soms cynische verhalen toont Kipling zich een

meester in de kunst van het korte verhaal.

Joseph Rudyard Kipling (1865-1936) werd geboren in Bombay. Hoewel hij de rest van zijn leven veelal
buiten India heeft doorgebracht, heeft zijn vroege jeugd hem zeer gevormd, en India heeft altijd een

prominente plek in zijn werk ingenomen. Om die reden is er ook kritiek op Kiplings werk: hij verheerlijkt
regelmatig het kolonialisme en komt af en toe zelfs ronduit racistisch uit de hoek. Desondanks wordt hij om
zijn verteltalent nog altijd gewaardeerd. Met name de verhalen over het door wolven opgevoede jongetje

Mowgli zijn wereldberoemd.

 

Uit de bergen is een van de vroegste werken van Rudyard Kipling,
voornamelijk bekend van Het jungleboek, en een klassieker in zijn
genre. Uit de bergen is een verzameling van 40 verhalen die zich
vrijwel allemaal afspelen in Hill Station in Simla, waar alle Indiase
Britten hun zomers doorbrengen. In de verhalen, die allemaal simpel
van opbouw lijken maar uiteindelijk messcherp tonen hoe het leven
in Brits-Indië eraan toe gaat, komen al enkele van de personages
voor die Kipling ook in zijn verdere werk opvoert. Met deze

geestige, wrange en soms cynische verhalen toont Kipling zich een
meester in de kunst van het korte verhaal.

Joseph Rudyard Kipling (1865-1936) werd geboren in Bombay.
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