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‘De conventionele kwaliteiten van een biografie zijn allemaal aanwezig,
( . . . ) maar waar Bakewell het genre werkelijk overstijgt is in haar
ordening van het materiaal en in haar weigering Montaigne vastgepind
te houden in zijn eigen tijd.’ – Nick Hornby in The Believer

Het lezen van de wereldberoemde Essays van Michel Eyquem de
Montaigne (1533-1592) doe je om een antwoord te krijgen op de vraag
hoe te leven. Na een persoonlijke crisis besloot Montaigne zich uit het
openbare leven terug te trekken en te gaan schrijven over alles wat
hem bezighield. Hij stelde zich vragen over grote onderwerpen als
liefde, vriendschap, familie of opvoeding, maar ook over alledaagse
onderwerpen, zoals de omgang met zijn kat, zijn eigen luiheid of zijn
kleine postuur. In dit verregaande zelfonderzoek herkent de lezer van
nu ook nog veel.
In de geest van deze Essays schreef Sarah Bakewell een onorthodoxe
biografie. Zich baserend op zijn werk, maar ook op talloze andere
bronnen, probeert zij op haar beurt te reconstrueren tot welke
antwoorden Montaigne uiteindelijk kwam. Niet om pasklare adviezen
te kunnen geven – daar was het Montaigne zelf ook niet om te doen –,
maar om de buitengewone figuur van Montaigne over de eeuwen heen
tot leven te brengen.
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