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OMSCHRIJVING
'Ivanov' van Hanna Bervoets gaat over Felix, een jonge, homoseksuele student die voor een halfjaar naar
New York vertrekt om een seminar journalistiek te volgen. Hij ontmoet virologe Helena Frank. Helena
doet onderzoek naar de oorsprong van het hiv-virus: aids moet tijdens de experimenten van Ilya Ivanov in
1924 van aap op mens zijn overgegaan, toen Ivanov menselijk DNA met dat van een aap probeerde te
combineren, aldus Helena. Felix besluit een artikel te schrijven over Helena. Naarmate zijn research
vordert bouwt hij een intense relatie op met de hoogleraar. Dit tot ongenoegen van Lois, Helena's jongere
assistente. Algauw raakt Felix verstrikt in een complex machtsspel met Lois en Helena, waarbij de rollen
voortdurend veranderen en de drijfveren lang ongewis blijven. Gebruikt Helena Felix voor haar
experiment of gebruikt hij haar voor zijn studie? En wat verbergen de twee vrouwen; welke rol spelen de
controversiële ideeën van Ivanov bij hun onderzoek? Op soepele wijze vermengt Bervoets de bizarre maar
waargebeurde geschiedenis van de Russische held Ivanov met de memoires van Felix. Dit maakt 'Ivanov'
tot een verbluffende roman over de invloed van cultuur op onze moraal en over de grenzen die we trekken
om te bepalen wie of wat we zijn.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
Als we apen met mensen kruisen 'Het leven wordt niet vrolijker met Hanna Bervoets als voordenker, wel
interessanter.' In het juryverslag bij de uitreiking
Het lijkt mij een van de moeilijkste aspecten van het vak wetenschapper: Wat als je experimenten ethisch
gezien te ver gaan, maar je wel overtuigd bent van de ...
Bekijk het profiel van Mladen ivanov op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld.
Mladen ivanov heeft 2 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het ...
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