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Obsessie en wraak groeien van binnen. De Coeur de Boeuf is een tomaat die van
binnen naar buiten rijpt, en dus al eetbaar is als de schil nog groen is. Dit faits divers
verwijst naar de geestesgesteldheid van Arthur Doringen, wiens vrouw en
dochtertje om het leven kwamen, samen met vijftien anderen, bij een terroristische
aanslag op een tankstation in Wetteren. De aanslag werd opgeëist door een
onbekende terreurgroep die zich ‘Beschermers van het zwarte goud’ noemen, maar
de gedreven en verbitterde Arthur wil niet geloven in de zinloosheid van de dood
van zijn gezin. Hij bijt zich vast in het onderzoek en beseft al vlug dat hier veel meer
aan de gang is. Al de doden waren collateral damage, één man was het ware
doelwit: Carlos Figueroa, een Spanjaard die zich fanatiek inzette voor groene
energie. Via nota’s van wijlen Carlos belandt Arthur op een oud kerkhof, waar hij de
avontuurlijke Suzanne Flores ontmoet die via vreemde boodschappen naar
datzelfde kerkhof geleid werd. De twee erg verschillende mensen belanden in een
machtsstrijd binnen de Emilius Holding, waar geen morele grenzen tellen, waar
economische belangen lijnrecht tegenover ecologische belangen staan, en waar
macht en financieel gewin de overhand hebben. Een interessante ecologische en
ook politieke thriller, maar erg complex en niet zo gemakkelijk leesbaar. De diverse
personages fladderen heen en weer tussen gebeurtenissen in heden en verleden,
tussen België en Spanje, elk heeft zijn eigen agenda dat voor de lezer grotendeels verborgen blijft tot het einde. Ook dat
slot is niet echt bevredigend, daarvoor moet je het tweede en laatste deel lezen ‘De Nabucco moorden’.
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