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Nooit meer slapen door Willem Frederik Hermans ...
https://www.scholieren.com/boek/383/nooit-meer-slapen Translate this page
Zoek je informatie over Nooit meer slapen van Willem Frederik Hermans? Hier vind je
41 boekverslagen van middelbare scholieren van dit boek.

Nooit meer slapen by Willem Frederik Hermans
https://www.goodreads.com/.../466518.Nooit_meer_slapâ€¦ Translate this page
Nooit meer slapen is het meesterlijke verhaal van de jonge geoloog Alfred Issendorf, die
in het moerassige noorden van Noorwegen onderzoek wil verrichten om de hypothese van
zijn leermeester en promotor Sibbelee te staven.
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Beyond Sleep - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Beyond_Sleep
Beyond Sleep (Dutch: Nooit meer slapen) is a novel by the Dutch writer Willem Frederik
Hermans, published in February 1966. The protagonist, Dutch geologist Alfred Issendorf,
has a geology dissertation in preparation, and embarks on an expedition to Finnmark,
northern Norway, to verify his dissertation director's theory that craters in the local â€¦
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Nooit meer slapen - Literatuurmuseum
literatuurmuseum.nl/verhalen/hermans/nooit-meer-slapen Translate this page
Van Nooit meer slapen verschenen tijdens het leven van Hermans vijfentwintig drukken.
De totale oplage van de roman bedraagt inmiddels meer dan 200.000 exemplaren. Na De
donkere kamer van Damokles (1958) is Nooit meer slapen het meest vertaalde boek van
Willem Frederik Hermans.

Videos of nooit meer slapen hermans
bing.com/videos
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Nooit meer slapen Quotes by Willem Frederik Hermans
https://www.goodreads.com/work/quotes/1187191 Translate this page
19 quotes from Nooit meer slapen: â€˜Wat zou er trouwens veranderen als er op andere
planeten ook mensen woonden? Ik heb nooit gehoord dat de Europeanen zi...

Nooit meer slapen - Willem Frederik Hermans - â€¦
literairecanon.be/werken/nooit-meer-slapen Translate this page
Nooit meer slapen is de meest geslaagde klassieke roman van W.F. Hermans.
Oppervlakkig is het een verslag van een expeditie in â€¦

bol.com | NOOIT MEER SLAPEN, Willem Frederik
Hermans ...
https://www.bol.com/nl/f/nooit-meer-slapen/30007934 Translate this page
Geschreven bij Nooit meer slapen. Ik heb erg genoten van het luisterboek van 'Nooit meer
slapen'. Het was al weer een jaar of 8, 10 geleden dat ik het boek voor het laatst had
gelezen. De gesproken versie was een openbaring. Ik had nooit opgemerkt hoe
ontzettend grappig Hermans' klassieker is.

Recensie: Nooit meer slapen â€“ Tessa Heitmeijer
https://tessaheitmeijer.com/2014/08/13/recensie... Translate this page
W.F. Hermans - Nooit meer slapen: Uitgeverij De Bezige BijIn het kader van de
Augustus Klassieke Literatuur Maand van mede-blogster Sandra besloot ik een van de
beroemdste Nederlandse klassiekers te lezen; Nooit meer slapen van W.F. Hermans.

Nooit meer slapen samenvatting - Willem Frederik
Hermans
https://www.rodemuur.nl/willem-frederik-hermans... Translate this page
Nooit meer slapen, samenvatting, recensie, analyse van deze nog altijd geweldige roman
van Willem Frederik Hermans. Over leven met beperkt zicht. De beroemde openingszin
uit Nooit meer slapen van WF Hermans luidt: â€˜De portier is een invalideâ€™.

Recensie: Nooit meer slapen, Willem Frederik Hermans ...
https://mustreads.nl/recensie-nooit-meer-slapen-w... Translate this page
Hoewel Nooit meer slapen vlot leest, met dank aan de dialogen en de sfeervolle
beschrijvingen van het Noorse landschap, gebeurt er vrij weinig in de roman. Dat is niet
direct een minpunt. W.F. Hermans beschrijft namelijk op meeslepende wijze de
martelgang van Alfred.

Nooit meer slapen | De Leesclub van Alles
https://deleesclubvanalles.nl/book-review/nooit... Translate this page
Nooit meer lezen (zoals vroeger) Een boek herlezen is als naar een reünie gaan: soms is
het leuk maar het kan uitdraaien op een uitermate saaie gebeurtenis. Maar W.F.
Hermans Nooit meer slapen herlezen is allesbehalve saai.
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Nooit meer slapen | Hermans, Willem Frederik | Lezen â€¦
https://www.lezenvoordelijst.nl/.../n/nooit-meer-slapen Translate this page
Alfred Issendorf, 25 jaar en onlangs afgestudeerd als geoloog, onderneemt een
wetenschappelijke reis naar Finnmarken, in het noorden van Noorwegen, waar 's zomers
de zon nooit ondergaat.
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