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Oliver Twist Charles Dickens Hent PDF In een van Dickens‘ bekendste romans volgen we het weesjongetje
Oliver Twist. Hij heeft het niet makkelijk: hij belandt eerst in een weeshuis en daarna in een werkhuis, waar

hij hard moet werken en weinig eten krijgt. Later wordt hij zelfs lid van een zakkenrollersbende.

Dickens schreef de roman als aanklacht tegen de manier waarop veel kinderen werden behandeld in de
Victoriaanse tijd. Het verhaal van Oliver Twist, die via de ontberingen van het werkhuis in de criminaliteit

belandt, was in Dickens‘ tijd aan de orde van de dag.

Oliver Twist is vele malen bewerkt tot films, en met name de musicalbewerking Oliver! is zeer beroemd.

Charles Dickens (1812-70) is een van de grote namen in de Britse literatuur. Zijn boeken zijn sinds zijn leven
voortdurend gelezen en gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op het gebied van film, televisie en theater.
Als auteur schreef Dickens met humor over hoe de Engelse industrialisatie vaak gruwelijke menselijke

gevolgen kent, en hij heeft in zijn werken een bijzonder oog voor de armen, vooral kinderen. Verschillende
van zijn protagonisten zijn kinderen, zoals Oliver Twist, David Copperfield en kleine Dorrit. Naast grote,

kleurrijke romans schreef hij kort proza en toneelstukken, reisboeken en kinderboeken.

 

In een van Dickens‘ bekendste romans volgen we het weesjongetje
Oliver Twist. Hij heeft het niet makkelijk: hij belandt eerst in een
weeshuis en daarna in een werkhuis, waar hij hard moet werken en

weinig eten krijgt. Later wordt hij zelfs lid van een
zakkenrollersbende.

Dickens schreef de roman als aanklacht tegen de manier waarop veel
kinderen werden behandeld in de Victoriaanse tijd. Het verhaal van

Oliver Twist, die via de ontberingen van het werkhuis in de
criminaliteit belandt, was in Dickens‘ tijd aan de orde van de dag.

Oliver Twist is vele malen bewerkt tot films, en met name de
musicalbewerking Oliver! is zeer beroemd.

Charles Dickens (1812-70) is een van de grote namen in de Britse
literatuur. Zijn boeken zijn sinds zijn leven voortdurend gelezen en
gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op het gebied van film,

televisie en theater. Als auteur schreef Dickens met humor over hoe
de Engelse industrialisatie vaak gruwelijke menselijke gevolgen
kent, en hij heeft in zijn werken een bijzonder oog voor de armen,
vooral kinderen. Verschillende van zijn protagonisten zijn kinderen,
zoals Oliver Twist, David Copperfield en kleine Dorrit. Naast grote,
kleurrijke romans schreef hij kort proza en toneelstukken, reisboeken

en kinderboeken.
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