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Pieter Breughel, zoo heb ik u uit uwe werken geroken Felix Timmermans Hent PDF Deze `vie romancée‘,
fictionele biografie, is gewijd aan de schilder Pieter Bruegel (1525 – 1569). Timmermans schreef het in zijn
barokke stijl. Timmermans, `Den Fé‘, voelde zich verwant met Bruegel, `Pier den Drol‘. Dat is te zien in dit

levensoverzicht: zo uitbundig als Bruegel schilderde zo uitbundig staat zijn leven hierin beschreven.
Geïllustreerd met de tekeningetjes van Timmermans.

De Vlaming Felix Timmermans (1886 –1947) was schrijver en dichter. Hij was autodidact en schreef
toneelstukken, romans met een historisch karakter, novellen, religieus getinte werken, en gedichten. Naast
schrijven schilderde en tekende Timmermans ook. Hij illustreerde zijn eigen boeken. Ook ontwierp hij de
boekbanden van de meeste van zijn boeken. In zijn tijd was hij een van Vlaanderens meest vertaalde en

productieve auteurs. Zijn bekendste werk is zijn roman Pallieter (1916).
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