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Hendrik Conscience (1812 – 1883) is

een van de beroemdste Belgische

schrijvers, w ant zijn boek De leeuw van

Vlaanderen is de eerste roman w aar de

Vlaamse taal w ordt gebruikt. Verder

heeft de roman ook sterk bijgedragen tot

de Vlaamse bew ustw ording in de

negentiende eeuw en de groei van de

Vlaamse Bew eging in de tw int igste

eeuw .
Johanna Desideria Courtmans -

Berchmans (1811 – 1890) w as een Vlaamse

auteur van novellen en romans. Zij is één van

de belangrijkste vrouw elijke auteurs in

Vlaanderen die niet zo aanw ezig in de

literatuurgeschiedenis van Vlaanderen zijn. Haar

man overleed aan een ziekte en Johanna moest

voor haar acht kinderen zorgen. Dus begon ze

romans te schrijven. Haar basisinspirat ie kw am

niet uit historische figuren en gebeurtenissen,

maar uit het plattelandsleven, de schoolstrijd en

de verfransing.

De reden w aarom Paul van Ostaijen (1896 – 1928)

revolut ionair w as is dat hij anders w as dan de andere

auteurs in de vorige generatie. Mensen proberen alt ijd

naar de betekenissen te zoeken maar je vindt er

geen. Dat is precies w at Paul van Ostaijen w ilde. Hij is

beïnvloed door het Dadaïsme en het Expressionisme en

kreeg een belangrijke posit ie binnen de literatuur. Hij

w ilde ' zuivere lyriek' , pure klankpoëzie zonder

bijbedoelingen. Zijn eerste bundel w as Music-Hall. In

1921 verscheen Bezette Stad w aarin Ostaijen over de

sfeer van Antw erpen van de oorlogsjaren schreef.

.

Hugo Claus (1929 – 2008) w as

een Vlaams dichter, schrijver,

kunstenaar en filmmaker. Hij is één van de

populairste auteurs uit het Nederlandse taalgebied.

In zijn lange carrière schreef Claus

duizenden gedichten, t ientallen toneelstukken en

vele romans. Claus w erd vaak door schilders en

andere vormen van kunst geïnspireerd. In het

algemeen is zijn poëzie experimenteel en met sterk

visuele en modernist ische elementen.

Peter Verhelst (1962 - …) is een Vlaamse dichter, schrijver en

theatermaker. Zijn eerste grote roman w as Tongkat (1999),

w aarnee hij de Gouden Uil w on en de Jonge Gouden Uil in 2000.

Zijn poëzie en proza w ordt over het algemeen gerekend tot

het postmodernisme, meer bepaald de esthetische variant hiervan.

Verhelst zelf is er een tegenstander van zijn proza of poëzie

postmodern te noemen. Hij is meer in intertekstualiteit

geïnteresseerd: zijn romans, gedichten en scenario’s verw ijzen

naar andere literaturen, visuele en plast ische kunst en ook naar de

extraliteraire w erkelijkheid.


