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heroïsche verbeelding, in die grootheid van stijl, die op geen anderen, bestaanden of 
verleden stijl geleek. (II, 492) 

Andere door Van Deyssel in dezelfde geest gebruikte adjectieven zijn breed, hoog 
en scherp; het laatste ook in adverbiale functie: 'Ik vind in zijn werk dien breeden, 
rustigen, vlijtigen, trouwen ernst, dien ik zoo graag bij schrijvers mag'. (VO, I, 
277) 'Ik wou, dat die vijf heeren zeer rijk waren en niet de ambitie hadden hun werk 
veel te doen verkoopen, dan konden zij breedere kunst maken'. (VO, I, 141) In 
Heijermans' gelaatsexpressie leest Van Deyssel: 'Een breede deernis jegens het le
ven, een toegenegen meewarigheid, door de oogen en door de afschijning der wan
gen te kennen gegeven'.3 Huizinga: ' . . . een kostelijke, breede goedmoedigheid' 
' . . . die breede, stille vroomheid'. (II, 453) ' . . . het breede, frissche leven van het 
oude Holland'. (VI, 486) 
Het verbaast ons niet, als Huizinga Van Deyssel volgt in die nobele verrijking van 

het potentieel van hoog, dikwijls ter vervanging van het usuele groot, 'de hoogste 
vermogens' (VO, I, 158); 'het hooge intellekt' (VO, I, 80); 'hoog en koel verstand' 
(VO, I, 165); 'de Hooge Literatuur' (VO, III, 6); 'hooge kunst' (VO, I, 21); 'hooge 
stylisten' (VO, I, 214); Bolland die 'zijn leer, zijn hooge uit-een-zetting en hooge 
toespraak- ging verkondigen en verbreiden'.4 Huizinga: 'de hooge devotie'(III, 
211); 'de ijle reinheid van haar hooge muziek' (III, 28); 'hooge kunst' (III, 325); 'de 
enkele hooge kunstwerken' (III, 323); 'het gemis aan hoogen stijl' (III, 534); 'de 
allerhoogste geesten'. (VI, 63) 

Tot het meest opzienbarende taalgebruik in Herfsttij behoort het intensiverende 
adverbium scherp: 

... het scherp eigenaardige van hun uitingen . . . (III, 4) 

. . . een scherp natuurlijk observeerende geest als Chastellain . . . (III, 385) 

. . . die heftig gepassioneerde, scherp doortastende en gewelddadige naturen van zijn 
eeuw . . . (VI, 179) 

Dit hoogst ongewone gebruik lijkt mij een corpus alienum in Huizinga's gematigde 
stijl, en een reminiscentie aan Van Deyssel: 

. . . vóór deze melankolie komt scherp-treurig en heftig-verdrietig die andere uit, die 
melankolie van . . . (VO, I, 133) 
. . . een ongemeene en scherp geroetineerde stijlkennis . . . (VO, I, 209) 
Hij toetst en stemt maar het orgel der moderne artisticiteit met het scherp-fijne gehoor 
en het diafane vingertopgetik van zijn stijl. (VO, I, 213) 

Het adjectief is een gecamoufleerd bijwoord: ' . . . al de kleine maar scherpe onaange
naamheden. .. (VO,IV,125) 
Aan de soms onverbloemde taal van Van Vollenhoven moest ik denken bij de 

metafoor verkleumd, die mij voor Huizinga te drastisch lijkt: 

3. L. van Deyssel, Nieuwe Kritieken (Amsterdam, 1929) 145. 
4. Ibidem, 13. 
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. . . de éénentwintigjarige kunstenaar was, eer hij zelf kon beseffen wat dit beteeken-
de, mee drager en brenger geworden van een nieuw vuur aan het verkleumde Neder
land. (VI, 352) 

Van Vollenhoven: 

Mag dit Nederland - het ondanks alles geliefde Nederland -, dat zulk een historisch 
verleden, zulk een staats- en rechtsgeschiedenis heeft, mag het dit machtelooze, in
gezakte, verlepte land blijven, dat het nu is, en dat nog almaar dieper zakt? . . . Maar 
het eind der achttiende eeuw had alleen het boek van 1625 en hoe beduimeld, be-
speekseld en bezabbeld door de universiteiten! (VG, I, 312) 

In Herfsttij doet de frequentie van zwart nauwelijks onder voor de door Kamerbeek 
gesignaleerde hoge frequentie van bont. De metaforische functie van kleuraandui-
dende adjectieven was in symbolische en impressionistische poëzie een veelvuldig 
verschijnsel. De synesthesie bont, toegepast op het veelstemmig klokkengelui in het 
begin van Herfsttij had een voorganger in Gorters Mei: ' . . . het bont geluid van 
pansfluit en de rinkeltamboerijn'. Als een hantise doemt overal in Herfsttij het 
emotioneel zwaar geladen adjectief zwart op, als een symbool van de boze tijd die 
daar wordt uitgebeeld: 'Wie de geschiedenis van het Bourgondische vorstenhuis 
wilde schrijven, moest als grondtoon van zijn verhaal steeds weer een wraakmotief 
doen klinken, zoo zwart als een katafalk'. (III, 19) Zwart is hier tegelijk letterlijk 
en figuurlijk gebruikt. De toenmalige volksgeest wordt aldus omschreven: 

De hartstochtelijke en gewelddadige geest, hard en tevens tranenrijk, altijd wankelend 
tusschen de zwarte vertwijfeling aan de wereld en het zwelgen in haar bonte schoon
heid, kon niet buiten de strengste vormen van het leven. (III, 57) 

Een groot contrast met het sombere zwart wordt gevormd door het warmkleurige 
rood. Een combinatie van die kleurwoorden als gevoelstolken doet zich in de jaren 
1884-1891 voortdurend voor bij Van Deyssel. De student Huizinga zal tot zijn ont
vankelijkste lezers hebben behoord. In Mijn weg tot de historie zegt de historicus 
van die tijd: 

Een groote invloed op mijn voorkeur voor naklassiek Latijn niet alleen, maar ook op 
mijn letterkundige vorming in het algemeen is uitgegaan van Remy de Gourmont's 
Le Latin Mystique, dat ik in een van mijn eerste studiejaren met hartstocht las en 
genoot, ongeveer tegelijk met Là-bas van J.-K. Huysmans. (I, 17) 

Natuurlijk las Johan Huizinga ook Van Deyssels ontboezeming over Là-bas. Ge
zien de hoge betekenis die de hoogleraar in zijn intreerede van 1905 voor de ver
dieping van het historisch inzicht hechtte aan 'aesthetische invloeden', kan het ons 
niet verbazen in Herfsttij taferelen te vinden die veel overeenkomst vertonen met 
bepaalde passages uit de Là bas-kritiek, die naar inhoud en stijl een indrukwekkend 
preludium vormt op "s Levens felheid', het onstuimige, kleurrijke eerste hoofdstuk 
 van Herfsttij. Là-bas wordt door Van Deyssel aldus in kleuren gekenschetst: 'Het 
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is een woedend joodsch-christen-katholiek boek. Zoo in-zwart en diep-rood, zoo 
heelemaal niet grieksch, niet wit-blauw-goud, meen ik'. ( VO, III, 134) Huizinga: ' . . . 
de lust aan pracht en praal, opschik en staatsie was nog zoo purperrood'. (III, 30) 
' . . . de hartstochtelijke menschen, wier rood bloeiende zonden bij wijlen hun over-
stortende vroomheid des te heviger doen uitbarsten'. (III, 216) 

De verdringing van het ethische door het esthetische moment in het laatste citaat 
past volkomen bij Van Deyssels typering van de kindermoordenaar als 'den bezetene, 
den schoonen excessieve, den grooten driften-wilde, den artiest der Zonde'. (VO, 
III, 137) Van de volgende taferelen uit Herfsttij vinden we de tegenhangers in Van 
Deyssels stuk over Là-bas: 

Boosdoeners kwamen zich voor alle aanwezigen ter aarde werpen en hun groote zon
den met tranen belijden . . . 
De verschrikte burgers stroomen ter kerke, ontsteken honderden kaarsen, liggen ge
knield of gansch ter aarde, in tranen, den geheelen nacht, terwijl de klokken aldoor 
luiden. (III, 10, 22) 

Van Deyssel: 

Het hoofd, dat instrument, waarin zoo hoog is gespeeld, slaat hij, als hij neerligt, tegen 
de lage steenen van den gerechtszaalvloer, en als hij zich vernedert, de hoog-moedige, 
en als, na dien ontzettenden luiden langen biecht, 'in haar blanken luister de ziel der 
Midden-Eeuwen straalt door die zaal', en de groote donkere menigte der zoo diep 
verdrietten en zoo zwaar beleedigden op haar honderden knieën zinkt en Bidt voor 
den moordenaar! (VO, III, 137) 

De stijl van Herfsttij verschilt essentieel van die der latere werken door een over
vloed van hevige, superlatieve woorden, waarvan de werking vaak nog wordt ver
sterkt door hun zware klankvorm. Onafhankelijkheid van het gepassioneerde jeugd-
proza van Van Deyssel lijkt niet waarschijnlijk, te minder aangezien er een niet onaan
zienlijke gemeenschappelijke vocabulaire valt op te stellen: bedwelmen, bedwelming, 
hartstocht, passie, poëem, hoogmoed, hovaardig, hovaardij, geweldig, machtig, 
ontzaglijk, ontzettend, immens, onmetelijk, hevig, gloeiend, brandend, teugelloos, 
tomeloos. 

Voorbeelden bij Van Deyssel zijn voor het grijpen: 

. . . het ontzachlijke poëem van het Kwaad en het Goede, den onmetelijken zang, als 
een eeuwigen nacht van zang, van de Zonde. (VO, III, 135) 
. . . de onmetelijke klacht van dat god-beest, de menschheid. (VO, I, 126) 
. . . dat geweldige poëem dat men oorlog noemt. (VO, II, 185) 
. . . zoo'n ontzettend geweld van ontroering. (VO, I, 258) 
. . . passie zoo hevig en zoo immens. (VO, I, 157) 
O hooge bedwelming van de goddelijke taal. (VO, I, 91) 

Herfsttij: 

Zoo is het einde der Middeleeuwen de bedwelmende bloeitijd geworden van pijnlijke 
gerechtigheid en justitieele wreedheid. (III, 24) 
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Welk een bedwelming van fierheid moet er niet zijn uitgegaan van het bonte en pra
lende krijgsdecoratief zelf! (III, 122) 
Welk een ontzaglijke bedwelming moet het zijn geweest, als alle kerken en kloosters 
van Parijs de klokken luidden. (III, 6) 

De volgende, bewust literaire passage zou vrijwel kunnen volstaan om Huizinga's 
schrijverskwaliteiten zowel als zijn afstamming van Van Deyssel in het licht te 
stellen: 

De tijden na de reformatie hebben de hoofdzonden van hoogmoed, toorn en hebzucht 
niet meer gezien in die purperen volbloedigheid en onbeschaamde vrijpostigheid, 
waarmee zij wandelden onder de menschheid der vijftiende eeuw. De onmetelijke 
hoogmoed van Bourgondië! De gansche geschiedenis van dat geslacht, van de daad 
van ridderlijke bravoure, waarvan het hooggroeiende fortuin van den eersten Philips 
zijn oorsprong neemt, over den bitteren naijver van Jan zonder Vrees en de zwarte 
wraakzucht na zijn dood, over den langen zomer van dien anderen Magnifico, Philips 
den Goede, tot de waanzinnige halsstarrigheid, waarin de hoogwillende Karel de 
Stoute ondergaat, is het niet een poëem van heroïeken hoogmoed? Hun landen waren 
de sterkst levende van het westen: Bourgondië, zwaar van kracht als zijn wijn, 'la 
colérique Picardie', het gulzige, rijke Vlaanderen. (III, 29) 

Tot dezelfde stijlsfeer van Van Deysseliaanse 'grootspraak' behoren de minder 
gelukkige comparatieven van adjectieven met absolute betekenis: 'Er is een veel 
onbegrensder veld geopend voor de bevrediging van toomelooze begeerten en op-
eenhooping van schatten'. (III, 30) Het toppunt van zwaar-literaire beeldspraak 
in de geest van Tachtig is waarschijnlijk de metafoor meeuwenvlucht: 

Wat helpt bij het lezen der minnedichten en tournooibeschrijvingen alle kennis en 
levendige voorstelling der historische détails, zonder het zien van de oogen, licht en 
duister, onder de meeuwenvlucht der wenkbrauwen. (III, 93) 

De doorwerking van Tachtig blijkt bovendien uit neologismen als verernstiging, 
verromantiseering, uitpenseeling, eind-eeuwsch. (III, 213, 113,14, 388) Een seman
tisch neologisme is dringend: 'Men zal hem overal aantreffen, en steeds gemarkeerd, 
levendig, dringend'. (VI, 481) Tot de Tachtiger woordenschat behoren: sentiment, 
passie, het woord (= de literatuur). Een constructie van Tachtig als 'de woeste 
uitbundigheid van smart' kan Huizinga ook bij Michelet hebben bewonderd: 
' . . . cette immensité de pluie'.5 Uit Tien Studiën weten we namelijk dat Huizinga 
de stijl van Michelet bewonderde: 'Wat zijn de groote bladzijden, die men leest over 
Jeanne d'Arc, en die leven? Michelet bovenal'. (III, 539) 
De syntaxis van het fin de siècle kenmerkte zich voorts door de voorliefde voor 

de zware predikatieve bepaling ( de bepaling van gesteldheid), vaak ten koste van 
de lichte adverbiale bepaling. Dat leidt tot adjectivische en tot substantivische con-

5. Ferdinand Brunot, Charles Bruneau, Histoire de la langue française des origines à 1900, XIII, 
L'épopée réaliste. Fin du romantisme et Parnasse (Parijs, 1935) 187. 
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structies: 'Men zag Lodewijk XI tranen storten bij zijn intocht in Atrecht; tijdens 
zijn verblijf als dauphin aan het Boergondische hof beschrijft Chastellain hem her
haaldelijk in snikken en tranen'. (III, 12) De normale constructie in de voorzin zou 
door een lichte wijziging (storten-stortend) in Tachtiger-syntaxis zijn getranspo
neerd; Huizinga bezigt die zware constructie in: 'Hij zag den tijd neigend naar zijn 
einde'. (III, 34) De constructie in de nazin is substantivisch en zeer gedrongen. Ty
pisch voor Tachtig en in het algemeen voor het fin de siècle is de volgende bepaling 
van gesteldheid: 'Tegen rampen en gebrek was minder verzachting dan nu; zij 
kwamen geduchter en kwellender'. (III, 5) Normaal Nederlands zou hier luiden: 
zij waren geduchter en kwellender. Aan sommige van die gedrongen constructies 
van een transitieve verbinding en een predicatieve bepaling zal Latijnse lectuur niet 
vreemd zijn geweest: 

De brieven, die Erasmus uit Steyn heeft geschreven, verraden volstrekt niet dien die
pen weerzin tegen het kloosterleven, dien hij ons later van den beginne af bij hem 
aanwezig verzoekt te achten. (VI, 13) 
Niet dat Jan Veth de bladzijden, die hier volgen, zelf het slot van zijn letterkundigen 
arbeid zou hebben geweten. (VI, 486) 

Al vindt men die wendingen ook bij Huet, ze zijn vreemd aan ons taaieigen. Van 
Deyssel blijft binnen de grenzen van het idiomatisch Nederlands: 

Vosmaer is iemant, die op gewone burgermenschen, die niets afweten van literatuur 
en zich een soort van fijnproevers gelooven, den indruk maakt van een bizonder fijn en 
hoogstaand schrijver te wezen. (VO, I, 20-21) 

Sierlijk en bondig is de constructie in: 

Denk u de Colloquia in het sappige Nederlandsch der zestiende eeuw geschreven! 
(Verbonden met de samentrekking:) Het is verloren moeite, Willem wil er niet aan, en 
dit stelt Erasmus zoo te leur, dat hij het niet alleen kosten en moeite, maar ook een 
vriend verloren acht. (VI, 42, 49) 

Huizinga kent echter ook een omslachtig zinstype, waarin zich zijn beschroomde, 
ietwat weifelende persoonlijkheid weerspiegelt: 

Indien er waarlijk reden is om de bontheid en overladenheid van zijn stijl te betreuren, 
dan is het, omdat door de veelheid van qualiteitsbepalingen somtijds de wonderlijk 
goed gezegde dingen in de menigte van indrukken wat verloren gaan. (VI, 437) 

Nog één vermoedelijk aan Van Deyssel ontleende stijlvorm verdient onze aan
dacht, de zware pluralis van allerlei abstracte woorden, die doorgaans alleen in de 
singularis voorkomen. Als we bij Van Deyssel lezen: ' . . .en overal in de stad en 
het land ontstaan bewonderingen', (VO, 1,17) dan veroorzaakt dat ongewone meer
voud een verzwaring van de klankvorm en een zekere concretisering en indivi
dualisering van het begrip bewondering. Al die bewonderingen krijgen stuk voor 
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stuk iets afgeronds, het worden haast dingen die van persoon tot persoon verschil
len. Huizinga kent vele voorbeelden van die pluralis: 

Men kent den kunstenaar niet uit zijn werk alleen, want het is niet zeker dat het zijn 
ganschen geest weerspiegelt. Vooral ook uit zijn bewonderingen kent men hem. (VI, 
359) 
Want wij zonen van het land zelf, die in al zijn streken onze gehechtheden, onze herin
neringen, onze verwantschappen, onze bewonderingen hebben. (II, 418) 
. . . de groote oude heiligheden van geboorte, huwelijk en sterven; . . . de beide andere 
strevens. (III, 57, 42) 

Het kan ons niet verbazen, dat de radicale Van Deyssel naast die biezondere plu
ralis de overeenkomstige singularis, voorafgegaan door het onbepaalde lidwoord, 
bezigt: ' . . .daar een liefde in stukken marmer, daar een haat in symfonieën, (VO, 
I, 157) Huizinga: 'Van Bauer een straat in Cairo, van Verster een voorjaarszonlicht 
over een schuin dak'. (VI, 482) 
Voor de stilistische kwaliteiten van Herfsttij had Albert Verwey grote waardering: 

'Hoeveel heeft hij gelezen, gezien, opgemerkt, aangeteekend. Iedere aanteekening 
voortreffelijk uitgedrukt. Beeldend en warm, kleurig en met meegevoel'.6 Weinig 
genoegen beleefde Huizinga aan de kritiek van de archivaris S. Muller: 

Literaire lauweren zijn voor een geschiedschrijver altijd eenigszins gevaarlijk; voor 
hem zijn het altijd lauweren van wat verdachte kleur, van wat bedenkelijke nuance, 
vreemd aan het wezen der historiographie, die geene fraaie groepeeringen, schilder
achtige effecten zoekt noch zoeken moet.7 

In zijn biografie van Jan Veth gaf Huizinga een indirecte interpretatie van Mullers 
bezwaren tegen de literaire allure van Herfsttij: 

Waarschijnlijk zagen omstreeks 1890 weinigen in Nederland van de beweging van 
Tachtig zoo scherp de zwakke zijden als Muller. Misschien waren ook weinigen zoo 
ontoegankelijk voor haar wezenlijke waarden, niet zoozeer uit gebrek aan gevoel, als 
uit dien angstvalligen afweer van hetgeen vreemd en verbazend is, die Muller ken
merkte. (VI, 405) 

Zou Mullers benepen kritiek niettemin bij Huizinga de lust hebben uitgedoofd, een 
tweede Herfsttij op touw te zetten? En scherpte Muller misschien zijn oog voor 
de uitwassen van het beeldende proza? Hoe dan ook, de plastische stijl van zijn 
vriend Veth had niet zijn onverdeelde bewondering: 

. . . de erkentenis, dat het woord misbruikt wordt door ermee te schilderen, is hem 
nooit ten volle opgegaan. Zijn gansche letterkundige oeuvre, in de zeldzame con
stantheid die hem in alles eigen was, vertoont uit een oogpunt van stijl een te veel, te 
bont, te mooi. (VI, 428) 

6. A. Verwey, Proza (10 dln; Amsterdam, 1921-1923) X, 236. 
7. Geciteerd uit de inleiding van F. W. N. Hugenholtz tot de elfde druk van J. Huizinga, Herfsttij 
der Middeleeuwen (Haarlem, 1969) xiv. 
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Als Muller dit had gelezen, zou hij haast hebben moeten denken dat hij Huizinga 
had bekeerd tot het afzweren van de Herfsttij-stijl. Men kan het eens zijn met Hui
zinga's bezwaren tegen Veths overladen stijl, zonder daarom met Huizinga klas
sieke soberheid te kunnen zien in de stijl van R. N. Roland Holst. De neiging van 
de prozaïsten van Tachtig vrijwel geen substantief zonder begeleidend adjectief te 
laten, kan nog aan de Bramenzoeker worden gedemonstreerd. Hoe dit zij, Huizinga 
gaf bij herhaling uiting aan zijn bewondering voor het proza van Roland Holst: 

De vereeniging van klaarheid en bondigheid met bezieling en diepte, doorschenen 
door geest en verbeelding, is enkel mogelijk bij een alles-beheerschend vorm- en stijl
gevoel. Hij gebruikt steeds veel beelden en veel schilderende trekken. Maar het is 
nooit enkel af beelden, altijd verbeelden. (VI, 513) 

Vooral de laatste zin herinnert duidelijk aan Albert Verwey, die zich in zijn kunst 
der verbeelding afwendde van het zijns inziens verbeeldingloze realisme. 

Huizinga schreef in Herfsttij niet slechts voor het oog, maar ook voor het oor. 
Zonder dit ostentatief te doen, streefde hij naar welluidendheid en verklanking door 
middel van staf-, klinker- en volrijm. Voor de scholing van zijn taalgehoor was het 
luisteren naar de taalmuziek van Van Deyssel, de hiervoor biezonder gevoelige, de 
best denkbare oefening. Van Deyssels Là-bas moge dan wellicht naklinken in 
Herfsttij, van Huysmans' Là-bas kan dit nauwelijks worden gezegd. In zijn disser
tatie over Huysmans schrijft Marcel Cressot immers: 

Et si, de l'examen des masses composantes de la phrase, nous passons a celui des 
sonorités, nous constatons que sa phrase est essentiellement anti-harmonieuse: les 
sons se heurtent dans une suite rocailleuse, òu bien d'insupportables allitérations se 
succèdent - tout cela le plus souvent inconsciemment et fortuitement.8 

Een Franse prozamuziek waarnaar Johan Huizinga in vervoering zal hebben ge
luisterd gedurende de jarenlange incubatietijd van Herfsttij, was de Histoire de 
France van Michelet. Het klokkenconcert in het eerste hoofdstuk van Herfsttij 
zou Huizinga's weerklank kunnen zijn geweest op de vele zingende klokken in de 
Histoire de France, zo magistraal bespeeld door beiaardier Michelet: 

Confréries, peuple, bannières, tout branlait au même son, un son lugubre qu'on 
n'entendait que dans les grandes crises, au moment de la bataille, ou quand la ville 
était en feu. Cette note uniforme et sinistre de la monstrueuse cloche était: Roland! 
Roland! Roland! C'était alors un profond trouble tel que nous ne pouvons guère le 
deviner aujourd'hui . . . Qu'était-ce donc quand elle appelait ses enfants de cette 
penetrante voix de bronze; quand cette âme sonore, qui était née avec la Commune, 
qui avait vécu avec elle, parlé dans tous ses grands jours, sonnait son danger suprême, 
sa propre agonie . . . Alors, sans doute, la vibration était trop puissante pour un 

8. Marcel Cressot, La phrase et le vocabulaire de J.-K. Huysmans. Contribution à l'histoire de la 
langue française pendant le dernier quart du XIXe siècle (Parijs, 1938) 132. 
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coeur d'homme; il n'y avait plus en tout ce peuple ni volonté ni raison, mais sur tous 
un vertige immense . . . 9 

( . . . een ontzaglijke bedwelming . . . (III, 6) 

Voor Tachtig was het klankaspect een der belangrijkste factoren van literaire 
taal en Huizinga deelde stellig die zienswijze. De aan zijn proza inherente wellui
dendheid heeft hij nog verhoogd - en de plastiek en expressiviteit ervan versterkt -
door aanwending van assonantie, alliteratie en volrijm. Alleen de muzikaliteit en 
een zekere klankparallellie schijnt te worden gediend door de volgende assonanties: 
'Wat er thans in zijn geest ontkiemde en opschoot, was iets veel subtielers en veel 
grooters: de Lof der Zotheid'. (VI, 65) Iets dergelijks geldt van de alliteraties in: 
'Ziekte stak sterker af bij gezondheid; de barre koude en het bange duister van den 
winter waren een wezenlijker kwaad'. (III, 5) De werkwoorden in een zin over Saint 
Joan danken hun sprekend reliëf aan een combinatie van in klank vrijwel gelijke 
allitererende, assonerende en rijmende woorden: 'Het stuk gaat over de wereld, 
en trekt - niet enkel omdat het Shaw is - ,en treft, en boeit . . . en verheft'. (III, 530) 
Twee synoniemen ontlenen zware nadruk aan hun vrijwel gelijke klankvorm en 
onderlinge nabijheid; dit stimuleert de lezer zich rekenschap te geven van hun se
mantisch verschil: 'Inleider en inwijder was hij geweest'. (VI, 182) De e-assonantie 
in de volgende zin schijnt de teerheid van het wijkende leven te symboliseren: 

Maar al beefde de hand, die op het ziekbed ze schreef, de verbeteringen zelf, meest 
fijne, lichte retouches aan vorm of gedachte, spreken nog van al de onvergelijkelijke 
helderheid van dien schitterenden geest. (VI, 496) 

Contrasterend met de donkere oe en o symboliseren de verstilde, heldere e's het 
vredige: 'Ons beeld ervan is van woest en donker vredig en sereen geworden'. 
(III, 305) Dezelfde klanksymboliek vinden we bij Hooft: 'De strijdbre Grobbendonk 
gedwee nu is te vrede. . . ' . De in vocaal wisselende assonanties verhelderen de 
zinssamenstelling: 'Met die beide aan te prijzen en te verspreiden had hij eenmaal 
gemeend, zelf de groote renovatie te hebben ingeleid'. (VI, 146) Woorden en woord
groepen kunnen klankschilderend werken zonder dat de woordbetekenis die 
klankwerking suggereert: 'Welk een ontzaglijke bedwelming moet het zijn geweest, 
als alle kerken en kloosters van Parijs de klokken luidden van den morgen tot den 
avond, en zelfs den geheelen nacht . . . ' . (III, 6) We horen de heldere klokkengalm 
onmiddellijk in de cursieve* woorden, en het aanhoudend gelui in het zinsritme van 
'als alle' . . . ,waarbij de allitererende k's en kl's de klokslagen hoorbaar maken. 

Een zwaardere vorm van klankherhaling is de woordherhaling: 'Tegen gruwelijke 
rooverijen verzon de justitie gruwelijke straffen...'. (III, 7) Dit anaforisch paral
lellisme is een vorm van plechtige nadruk, meer geschikt voor de statische beschrij
ving dan voor de epiek. Van de oude stijlvormen was ook het parallellisme zeer bij 

9. JulesMichelet, Histoire de France (19 dln; Parijs, 1879-1884) V, 354-355. 

* Niet alle cursieven zijn correct in deze scan weergegeven. Zie de gedrukte versie.  
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Huizinga in trek, dikwijls geaccentueerd door gelijkheid van aanhef der parallelle 
constructies: 'Men kende hen bij gemeenzame namen: de dikke Jacqueline, klokke 
Roeland; men wist de beteekenis van kleppen of luiden'; (III, 6) 'Elke stand, elke 
orde, elk bedrijf 'was kenbaar aan zijn kleed'. (III, 5) Een zwak voor plechtige, oude 
stijlvormen kan ons in Herfsttij, de met liefde uitgebeelde fase van verwelking van 
een bewonderde, stijlvolle samenleving, allerminst verbazen. Intern zijn de paral
lelle groepen gekenmerkt door het oude stijlmiddel der antithese: 'Gelijk de tegen
stelling van zomer en winter sterker was dan in ons leven, zo was het die van licht en 
duister, van stilte en gedruisch'. (III, 6) Het volgende antithetische zinstype is niet 
zeldzaam bij Huizinga, schering en inslag daarentegen in Huets Land van Rem-
brandt: 'Hij die in de heilige studiën iederen auteur naar de brieven van zijn gezag 
vroeg, bleef half onbewust het gezag der Oudheid zoo maar erkennen'. (VI, 108) 
In het coördinerend woord- en zinsverband domineert bij Huizinga het asyndeton, 
de voegwoordloze verbinding, een onmiskenbaar bewust-literaire, strakke en ge
spannen vorm. De eerste bladzijden van Herfsttij bijvoorbeeld bevatten een opmer
kelijk groot aantal asyndeta. We kunnen volstaan met één voorbeeld: 

De groote dingen: de geboorte, het huwelijk, het sterven, stonden door het sacra
ment in den glans van het goddelijk mysterie. Maar ook de geringer gevallen: een 
reis, een arbeid, een bezoek, waren begeleid door duizend zegens, ceremonies, spreu
ken, omgangsvormen. (III, 5) 

Na Herfsttij oogstte Huizinga nieuwe schrijversroem met zijn biografie van Eras
mus. Ook ditmaal was aan de vorm grote zorg besteed, maar de stijl was van karak
ter veranderd. Tegenover de vaak lange zinnen, in zware, klankrijke taal, van 
Herfsttij, staan de doorgaans korte, in sprankelende, luchtige stijl, van Erasmus. 
Wedijverde de historicus soms onbewust met de lichtvoetige, speelse stijl van de 
grote humanist? 'Welk een levenswijsheid, welk een zedekunde, alles uitgedrukt 
in dien fraaien, lichten vorm, waarvan Erasmus het geheim bezat'. (VI, 41) De 
woorden van bewondering voor de vorm van de Lof der Dwaasheid openbaren 
Huizinga's eigen toenmalig stijlideaal en vormen dus een belangrijke bijdrage tot 
de karakteristiek van de stijl van zijn Erasmus en van zijn latere werken: 'Er is 
geen uitbundigheid, ondanks de veelheid van stof en gedachte, maar een getem
perdheid, een effenheid, een lichtheid en helderheid, die even verblijdend als ont
spannend werken'. (VI, 67) De stijl van Erasmus is doorgaans verzorgder, althans 
meer gestileerd en ook homogener dan die van Nederlands beschaving in de ze
ventiende eeuw. De welluidendheid van de taal van Erasmus vloeit in aanzienlijke 
mate voort uit een opmerkelijk veelvuldig gebruik van de assonantie: 

Het was hem inderdaad de heiligste ernst, gelijk hij weldra de wereld bewyzen zou. 
Zijn verovering van het Grieksch is waarlijk heroïsch geweest. De allereerste beginse
len had hij reeds te Deventer geleerd, maar waarschijnlijk weer vergeten. (VI, 48) 
Al zijn lezen, al zijn schreven deed hij haastig, 'tumultuarie', zooals hij het herhaalde-
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lijk noemt. Doch hij moet het tegelyk gedaan hebben met een overgave zonder weer
ga, en een onbegrypelijk vermogen van opnemen. (VI, 20) 
Het moeten onvergelykelijk heldere momenten geweest zijn in dat schitterende brein. 
(VI, 66) 
Zonder zijn onvergelijkelijke latiniteit was zijn positie als schrijver onmogelijk ge
weest. (VI, 63) 

Dat onvergelijkelijk, met hoge gevoelswaarde, behoorde evenals zuiver, edel, 
helder, rijk, luisterrijk, bloeiend, brandend, bont en zoet tot Huizinga's lievelings-
woorden. En ook hier geldt weer, dat verscheidene daarvan: zuiver, helder, rijk, 
brandend, bloeiend eveneens tot de meest frequente woorden van Van Deyssel 
behoren. De biezondere betekenis van zuiver voor Van Deyssel's esthetiek vindt 
men uiteengezet in mijn Lodewijk van Deyssel.10 

Tot de lichtheid van de stijl van Huizinga in Erasmus en elders droeg soms ook 
bij zijn onbeschroomd gebruik van vreemde woorden: 

Dit al te alerte, al te wakkere, al te hoog brandende in zijn wezen, het te scherp obser-
veeren, het te veel rekenschap willen geven, in één woord zijn onvatbaarheid voor het 
gevolleerde en verzwegene, ligt misschien dicht bij een negatieve eigenschap in 
hem . . . (VI, 448) 

Sommige van die woorden tenderen in de context naar weinig meer dan een klank
zuchtje; naarmate het vreemde woord minder bekend is, zal de klankijlheid de se
mantische werking verzwakken: 'In een plotse effusie van zijn geestdrift voor iets 
wat schoon was kon hij dan soms opeens een stuk van zijn wezen openbaren'. 
(VI,540) Nu en dan is het effect nogal precieus, Couperusachtig: 

Om Erasmus te kunnen waardeeren, moet men beginnen met af te zien van de be
wondering voor het extravagante, en dat kost tegenwoordig menigeen een zeker ef-
fort. (VI, 180) 
Hij froisseerde wel eens door al te veel ijver, en haalde zich het verwijt op den hals van 
bazen en bedillen. (VI, 463) 

De indringende bekoring die de taal van Van Deyssel bleef behouden voor Huizinga, 
verraadt zich onder meer in het volgende. De aangehaalde alinea kenmerkt zich 
namelijk door een periode-melodie, gebaseerd op een strak anaforisch parallellis
me, die mij vreemd schijnt aan Huizinga's stijl. Ik meen er een echo in te beluisteren 
van een passage uit Van Deyssels Rembrandt-bundel. 

Huizinga: 

Als geestelijk type behoort Erasmus tot de vrij zeldzame groep van hen, die tegelijk 
volstrekte idealisten en door alles heen gematigden zijn. Zij kunnen de onvolmaakt
heid der wereld niet dragen; zij moeten zich verzetten, maar zij voelen zich bij de ex
tremen niet thuis, zij huiveren van de daad, omdat zij weten, dat die steeds evenveel 

10. F. Jansonius, Lodewijk van Deyssel (Lochem, 1954) 262. 
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breekt als opbouwt, en zoo trekken zij zich terug, en blijven roepen, dat alles anders 
moest worden, maar als de crisis komt, kiezen zij aarzelend de partij van traditie en 
behoud. Ook hier ligt een stuk van de tragedie van Erasmus' leven. (VI, 181) 

Syntactisch is hier sprake van een aantal grotendeels asyndetisch verbonden hoofd
zinnen; die hoofdzinnen hebben bijna alle dezelfde aanhef: een gelijkluidend 
subject en een wisselende persoonsvorm (anaforisch parallellisme). De stijldomi
nant is hier het met korte tussenpozen herhaalde thema met variaties: Zij kunnen, zij 
moeten, zij voelen, zij huiveren, zij weten; trekken zij, kiezen zij. Die dominant spreekt 
te sterker door het zinsparallellisme en de kortheid der hoofdzinnen. De alinea 
betreft een persoon (Erasmus), die ingedeeld wordt bij een psychologische groep 
en die zich ongelukkig voelt, omdat hij zijn ideaal niet kan verwezenlijken. Het is 
een fraaie, ritmisch gevoelig afgewogen alinea. Al die hoofdtrekken keren terug in 
de passage van Van Deyssel. Stilistisch schijnt mij de hoofdzaak dat we hier vrij
wel dezelfde toon en periode-melodie herkennen: 

Titus behoorde tot die halve-kunstenaarsnaturen, die voor een kunstenaar zulk een 
bijzondere bekoring hebben, en voor den vader van zulk eenen van een met vlijmende 
weemoed vermengde bekoring zijn. 
Zulke menschen zijn aan de kunstenaars bizonder dierbaar. Zij zijn in zekeren zin de 
wederhelft van de ziel zelve van den kunstenaar. Zij begrijpen den kunstenaar, den 
buitengewoon fijn-gevoelige; zij kunnen met hem spreken en beminnen hem op hun 
beurt, zonder dat ooit de nadeelen der kameraadschappelijkheid tusschen twee vol
ledige kunstenaars, hun omgang zullen bedreigen. 
Deze menschen, deze fijne creaturen, dragen echter, in weerwil van alles, diep in zich 
verborgen het besef, dat hun leven onvolledig is, en dat zij, door hun vrouwelijkheid, 
hun vrouw-achtigheid, die hun beminnelijkheid voor de volkomen kunstenaars uit
maakt, - de geheele vervulling van hun leven noodzakelijk zullen missen. 
Zij beseffen hun eigen leven als slechts half tot verwezenlijking gekomen, en kijken 
daarom, wanneer hun innige gemoedsneiging in hun blik tot uiting komt, vragend het 
leven in. (VO, IX, 111-112) 

Misschien is er nog een tweede parallel te vinden in de alinea op de grens tussen 
pagina 242 en 243 van Multatuli door Van Deyssel.11 

Resumerend kunnen we zeggen dat Erasmus de brede allure, kleurrijke plastiek en 
spontaanheid van Herfsttij mist, en behoedzamer, virtuozer gestileerd is dan som
mige latere werken. Terwijl Herfsttij en Erasmus beide stilistisch-homogene schep
pingen zijn, wisselt in Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw een amper ge
stileerde, volkomen onopgesmukte verhaaltrant af met enige fraai geredigeerde 
hoogtepunten. In de effen passages rijst nu en dan een adjectief tot ongemeen 
niveau, daar kruipt het dichterlijke, na-tachtigse bloed, waar het niet gaan kan. Alle 
literaire franje zal hier zijn gemeden, nu Huizinga zijn land- en lotgenoten in 't 
benaauwde Nederlant een hart onder de riem wil steken. Tot die boven het ge
l1. A. J. [L. van Deyssel], Multatuli en Mr. J. van Lennep (2e dr.; Rotterdam, 1922). 
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middelde peil hoog uitrijzende passages behoort onder meer de verheerlijking van 
Zeeland: 

Men verdenke den schrijver van deze bladzijden niet van te geringe waardeering voor 
dat betooverendste gewest van Nederland, waar de lichten weeker, de verten mee-
sleepender, de weiden groener en de dorpen intiemer zijn en waar de steden schooner 
waren . . . dan ergens elders. (II, 468) 

In een van de mooiste passages van dit boek ziet Huizinga verband tussen de een
voud van het Nederlandse volk en van zijn land. Die Taineaanse gedachte beheerst 
ook de mooie bladzijden door Van Deyssel in 1912 aan Nederland gewijd, als hij, 
van een reis naar Italië teruggekeerd, getroffen wordt door de schoonheid van zijn 
land. Daarbij droomt hij zich terug in onze Gouden Eeuw. In de gedachtengang, in 
de geest der gehele beschouwing en in de toon van de ontboezeming schijnt Van 
Deyssel de grote historicus opnieuw te hebben geïnspireerd. De geest van Huizinga 
was te ontvankelijk voor literaire schoonheid om die van Van Deyssel niet diep 
te ondergaan, en zijn geheugen was niet zwak genoeg om die ooit weer te vergeten. 

Huizinga: 

Eerst moet de blik nog wat gericht blijven op het dagelijksch aspect van menschen en 
dingen. Altijd komt men dan terstond terug op die eigenschap van het Nederlandsche 
volk, die noch verheven noch diep geestelijk, en toch zoo belangrijk is: den eenvoud 
van het leven, en in nauw verband daarmee de spaarzaamheid en de zindelijkheid. Het 
eenvoudige zit niet enkel in kleeding en gewoonten, in den toon van het gezelschaps-
leven en den geestelijken habitus. Het zit ook in structuur en uiterlijke gedaante van 
stad en land zelf. Een vlak land zonder veel hoog geboomte . . . gaf reeds op zich zelf 
het oog de rust van eenvoudige lijnen en wazige verten zonder scherpe breuken. He
mel en wolken werkten hier toen als nu als de zachte verstillingen van den geest. De 
bescheiden steden lagen met haar groene wallen in rondom meerder groen, en overal 
waar geen hei was, was altijd water, breed of smal, het water, oudste element der 
schepping, waarover Gods geest zweefde in den beginne, het water, de eenvoud zelf 
van al het aardsche. Het was geen wonder, dat in dit land ook de menschen eenvoudig 
waren, in hun denken en in hun manieren, in hun kleeding en in hun woning. (II, 463-
464) 

Van Deyssel: 
En dit land was het dus, het land van déze steden en stadjes - kleine stille stadjes met de 
oude Stadhuizen en de schoone, heldere, blauwig grijze breede keyen-banen tusschen 
de bruin-en-paarsche smalle klinkerbanen, - het land van déze steden en stadjes, dor
pen en heiden en weiden, bosschen en tuinen en luchten en waters en wegen, - waarin 
die prachtige zeventiende eeuw heeft bestaan, die Holland voorgoed van adel heeft 
gemaakt tusschen de landen, - Hollandsche eeuw van de daad èn de gedachte. 
Hoe is het toch zoo gekomen! Zijn plaats op de aarde, zijn plaats te midden der andere 
rijken, had Holland voor den grooten handel voorbestemd. Het welslagen van dezen 
veroorzaakte rijkheid, macht, een latent, potentieel bewustzijn van grootheid en 
kracht in het volk, dat in de edelste individuen actief werd en de geweldigste ver-
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schijnselen deed ontstaan. Maar de atmospheer, de schoonheid van het land, moet er 
ook aan toe hebben gedaan. Wie zal ooit weten met welke oogen de moeders van 
Rembrandt en De Ruyter, - in hun eenvoud, bijna gelijk aan dien der dieren - de heme
len en de aarde van hun land hebben aanschouwd, dat vruchten in haar rijpten, die 
levens zouden blijken, welke hun volk voor altijd met dankbaarheid en liefde zouden 
slaan! (VO, XI, 43) 

Wanneer men zich tenslotte een globaal beeld tracht te vormen van de stijl van 
Johan Huizinga, dan komt men tot de conclusie dat hij, bovenal wortelend in en 
blijvend geboeid door de literatuur van Tachtig, zich niettemin de vrijheid voorbe
hield, uit een oudere periode te behouden wat hem dierbaar was, zelfs als die ge
hechtheid streed met beginselen van Tachtig, die ook tot zijn eigen esthetisch credo 
behoorden. Men herinnere zich zijn uitspraken: 

Hij bevestigde mij, wat het hart mij zei, dat het impressionisme niet de eenige weg was 
ter vernieuwing, en dat het niet noodzakelijk was, het oude af te zweren, om het nieuwe 
lief te hebben. (VI, 482) 
Meen toch niet, dat eenige verstandelijkheid, eenige nuchterheid, eenig klassicisme 
zelfs, de romantische geesteshouding uitsluit. (IV, 385) 

Behalve als groot en vurig vaderlander was Huizinga geneigd tot het compromis. De 
auteur van Homo ludens kon niet instemmen met een literatuur die zichzelf al te 
serieus nam, en zo distancieerde hij zich zowel enigszins van de l'art pour l'art 
theorie als van een te zwaarwichtig realisme en naturalisme. Het speelse in de Ro
mantiek daarentegen trok hem aan. Het bewegelijk evenwicht tussen die tegenstrij
dige neigingen weerspiegelt zich in zijn levensberichten van de graecus Vürtheim 
en de sterrenkundige De Sitter, respectievelijk uit 1928 en 1934. De aanhef van het 
stuk over Vürtheim zou van Potgieter of Bosboom-Toussaint hebben kunnen zijn: 

De rijzige gestalte, kloek en recht van houding, het licht gebruinde gelaat, scherp van 
trekken, doch jeugdig en weinig gegroefd, zouden hem het voorkomen van een mili
tair hebben gegeven, wanneer niet een zekere behoedzaamheid in gang en bewegingen 
toch den indruk van den studieman had laten overwegen. (VI, 488) 

Van de impressionist Van Deyssel daarentegen zou in hetzelfde stuk deze beeld
spraak kunnen z i jn : ' . . . hoe dit broze instrument van zijn scherpen geest nog voor 
het laatst zoo fijn en zuiver werd bespeeld'. (VI, 488-489) De met Tachtig verbon
dene hoort men eveneens in de metafoor klank in de laatste zin van dit levens
bericht: 'Toch zinkt, in het herdenken, de deernis over dit harde levenslot weg in 
het besef van een harmonie des geestes, waarvan de klank niet verloren gaat'. 
(VI, 489) De kenschets van W. de Sitter heeft hetzelfde hybridische: 

Een lange, slanke figuur, met een fijn gezicht, toen al vrij bleek, onder blond haar, dat 
nog de krul uit den jongenstijd niet geheel verloren had. Aan zijn welgemaakt postuur 
deed het ietwat linksche van zijn bewegingen even afbreuk. Hij was een goed ruiter en 
een uitstekend schaatsenrijder. In alles wat hij deed kenmerkte hem een zekere non
chalante onverschrokkenheid, misschien verwant aan de ongeschokte zelfstandigheid, 
die in hem den telg van een patricisch geslacht verried. (VI, 499) 
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De twintigjarige Huizinga bewonderde op een tentoonstelling in het Groningse 
Pictura 'de losse drift' van Verster, Bauer en de toen nog impressionistisch werken
de Roland Holst, maar het meest aangetrokken voelt hij zich toch tot een 'zeer door-
peinsd en doorwerkt' portret van de hand van Jan Veth, dat hem 'een troost en 
een steun' gaf, die hij 'behoefde'. Zo wordt het enigszins verklaarbaar dat de bege
nadigde stilist met de expressiemiddelen van Tachtig en Negentig het niet beneden 
zich achtte in Potgieters trant te schrijven van een kunstcriticus die het overbodige 
moeite vond zich biografisch te documenteren: ' . . .het was zoo gemakkelijk, met 
een weinig tokkelens op de harpe des gevoels zich de moeite van veel zoeken te 
besparen'. (VI, 408) 
Huizinga zou niet gekwetst zijn geweest als hij op grond van zijn zwak voor veel 

voorbije dingen, een conservatief was genoemd: ' . . . conservatief in den waardigen 
zin van het goede te willen behouden en de traditie niet roekeloos te willen prijs
geven voor de mode van den dag'. (VII, 303) Tot zijn syntactische reservaten behoor
de de retorische vraag, die in al zijn werken, bijvoorbeeld in Erasmus, geregeld voor
komt. Het is trouwens een zinsvorm die als geschapen schijnt voor de zijn kritische 
onzekerheden belijdende geleerde: 'Moet men aannemen dat de geheele familie 
reeds de eerstvolgende generaties te gronde is gegaan?' (VI, 9) Bij dit alles past het 
hoge percentage ouderwetse woorden en buigingsvormen in zijn taalschat. In een 
herdenkingsbijdrage in de NRC van 1924 zou men het volgende niet meer mogelijk 
hebben geacht: 'Het blijve den naneven ook overgelaten...'. (VI, 485) Opmerkelijk 
groot was Huizinga's voorliefde voor oude naamvalsconstructies. In Erasmus lezen 
we bijvoorbeeld: 

. . . het is des waren verstandigen, om met al de menschen of bereidwillig de oogen toe 
te doen, of goedmoedig te dwalen. (VI, 68) 
Ieder uur herleest hij zijns vriends zoeten brief. (VI, 14) 
Neem die kruiding des levens weg, en des redenaars woord verkilt. (VI, 68) 

Ook voor verouderde werkwoordsvormen had de historicus blijkbaar een zwak: 

. . . of is het de wil der vrouw, dat hij zich zoo vertoonet (III, 90) 
Het ware te wenschen geweest, dat een groep van politiek geschoolden den moed 
hadde bezeten, zich conservatief te blijven noemen . . . (VII, 303) 
Ook al ware het enkel een symbool wat het gemeen getuigenis der beschaafde wereld 
thans in hem vereert, hij hadde niet vergeefs geleefd. (II, 403) 

Het bekoord wordendoor oude naamvals vormen, oude conjunctieven en imperfec
ta deelt Huizinga met Van Deyssel: 

Komt nu, Nederlanders, gij, die studenten waart te Leiden, of zijn leerlingen elders, 
herinnert U nu den tijd, dat gij naar hem luisterdet.12 

Wat wij verlangen, schijnt dan, dat de hemel zelf zich ons onvermomd vertoone. (VO, 
IX, 37) 

12. Van Deyssel, Nieuwe Kritieken, 15. 
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Waar is de geur van de lindenbloesem, die hij in zijn kleeren meêbrenge van het kerk
hof, waar de zonweerkaatsing van de winkeldeur-ruiten of de opvlamming van de 
olielamp, die zijn binnenkomst vergezelle? (VO, V, 23) 

Toch heb ik de overtuiging dat bij Van Deyssel de keuze dier vormen altijd bepaald 
wordt door zuiver stilistische overwegingen ad hoc, en dat Huizinga soms louter 
als oudheidminnaar en traditievereerder zich van die oude vormen bedient. Op-
delving van een zo houterig, oeroud pronomen als dezelve is bij Van Deyssel 
ondenkbaar: 

Erasmus meende, dat de bonae literae goede diensten konden doen tot de noodzake
lijke zuivering van het geloof en deszelfs vormen . . . De groote wijsgeer is niet hij, die 
de leerstellingen der Stoïcijnen of Peripatetici goed van buiten kent, maar die den zin 
der wijsbegeerte door zijn leven en zijn zeden uitdrukt, want dat is het doel derzelve. 
(VI, 108) 

De oudheidminnaar Huizinga openbaart zich ook in zijn woordenschat, bijvoor
beeld: weder, alweder, bijkans, onbezweken, onverdroten; woorden als och arm, 
edoch en het substantief kothurn (Potgieter en Huet) spannen de kroon. Huizinga 
werd om zijn nooit van ganser harte en nooit volledig afzweren van de irrationele 
Beweging van Tachtig door Kamerbeek een 'irrationalist mal repenti' genoemd. 
Blijkt die gezindheid niet ook uit zijn retorische vraag over de uitwerking, de weer
klank van de naam Erasmus?: 'Doch waarom klinkt die naam nog altijd zoo klaar?' 
(VI, 179) Wordt hier niet op dezelfde wijze met een subjectief romantisch gevoel 
gereageerd op de klank van een naam als Van Deyssel deed, toen hij in Frank 
Rozelaar schreef: 'Als gij den klank der woorden Hemel, Paradijs, Geluk hoort, 
moet gij toch beseffen, dat het hoogste en beste is datgene wat daarmee bedoeld 
wordt?'.13 Behalve Van Deyssel waren Marcel Proust en Alfred Kerr in dit opzicht 
geestverwanten van Huizinga. Leo Spitzer schreef: 'Kerr ist Wortmensch: er erlebt 
Worte'.14 

'De veel bewonderde en veel verguisde', aldus Kamerbeek over de stijl van Hui
zinga. Maar alle kritiek moet toch hebben gezwegen bij de voorname eenvoud van 
zijn woorden ter gedachtenis van Lorentz, Kapteyn, Van Vollenhoven, Verwey. 
Geen zweem van de geijkte gelegenheidswendingen is hier aanwezig. Dat zuivere, 
kristalheldere proza is, vergeleken bij het enigszins holle en kille van overeenkom
stige ontboezemingen van Schaepman, Pierson en Huet, een overtuigend pleidooi 
voor de stijlzuivering in de school van Tachtig: 

Het groote huis aan 't Rapenburg staat leeg en gesloten, als moest ons zelfs de troost, 
hier zijn bedoeling verbeeld te zien, worden onthouden. De welgebouwde figuur met 
den vluggen stap en den jongen, tintelenden blik komt ons niet meer tegen. Spoedig 
wordt het alweer een jaar, dat het land, de universiteit, de wetenschap, de wijsheid 

13. L. van Deyssel, Het leven van Frank Rozelaar, Harry G. M. Prick, ed. (Zwolle, 1956) 245. 
14. Leo Spitzer, Stilstudien (2 dln; München, 1928) II, 121. 
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van zijn raad, de helderheid van zijn gedachte, de bezieling van zijn woord en den 
zegen van zijn daden mist. Een wachter voor ons aller best werd weggeroepen. (VI, 
495) 

Naar aanleiding van Van Vollenhovens laatste publikatie schreef Huizinga: 
'Ook als proeve van zijn geest en stijl beschouwd stelt dit artikel ons Van Vollen-
hoven's ongeëvenaard meesterschap nog eenmaal in volheid voor oogen.' Zag 
Huizinga werkelijk in Van Vollenhoven zijn meerdere als stilist? En zo ja, zouden we 
dan moeten instemmen met dat waardeoordeel? Het is moeilijk uit te maken. Van 
Vollenhovens gave om zich te uiten in verrassend oorspronkelijke, pakkende beeld
spraak was iets buitengewoons en hierin heeft Huizinga zijn vriend waarschijn
lijk niet geëvenaard. Misschien was Huizinga superieur in de langademige epische 
stijl, Van Vollenhoven in de poëtisch-lyrische. In zuiverheid van taal, in syn
tactische correctheid en geringe infecteerbaarheid voor germanismen spande Van 
Vollenhoven vermoedelijk de kroon. Of echter Van Vollenhovens uitbeeldings
vermogen toereikend zou zijn geweest voor het schrijven van Herfsttij mag 
zeer worden betwijfeld. Het in Van Vollenhovens brein voldragen, maar tot on
herstelbare schade voor onze wetenschap ongeboren gebleven 'Leven van Huygh 
de Groot' onthield ons de tegenhanger van Erasmus, die voor een vergelijkend sti
listisch onderzoek van het grootste belang zou zijn geweest. 

Maar mijn niet zonder schroom en niet zonder weerzin geuite kritiek zal niet het 
laatste woord hebben. Onder mijn notities bevinden zich nog fijnheden van dictie, 
die, nauwelijks opgemerkt, bloeien als Goethes Veilchen. Zo bijvoorbeeld de ver
zwijging van het lidwoord van onbepaaldheid: 'Het gezicht der vrouw op de liefde 
blijft altijd omsluierd en verborgen; het is teerder en dieper geheim'. (III, 90) 

En hiermee neem ik afscheid van de bewonderenswaardige stijl van Johan Hui
zinga. 
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4. Une génération d'historiens devant le phénomène 
bourguignon 

A. G. JONGKEES 

Comme 1'indique le titre de ma communication, je me propose de vous parler d'une 
génération d'historiens: celle qui est arrivée à pleine maturité dans les premières 
années du siècle présent, au temps où Huizinga méditait le thème du Déclin du Moyen 
Age. Cependant, j'aimerais dire d'abord quelques mots sur ce maître-livre lui-même. 
Après tout, n'est-ce pas de Huizinga qu'il s'agit dans ces journées? Et puis, il me 
faut confesser un intérêt personnel, parce que 1'ouvrage que je viens de nommer, a 
joué un certain rôle dans ma vie. L'attrait de 1'histoire, je 1'ai éprouvé de très bonne 
heure, mais c'est la lecture de ces pages enchanteresses qui m'a finalement dirigé vers 
le Moyen Age et vers 1'époque des ducs de Bourgogne. J'avais seize ans, je 
crois, lorsque j'ai fait la connaissance du Déclin et que je 1'ai lu avec émerveillement, 
sans en apercevoir toutes les richesses, bien entendu. Je soupçonne que la splendeur 
d'une prose inégalée dans l'historiographie néerlandaise - et dont beaucoup se perd 
fatalement dans les traductions - a contribué à cette séduction. Mais j'ai relu le livre 
depuis, plusieurs fois, avec des yeux plus critiques. Le charme est resté et mon 
admiration a monté. 

Réfléchissant, à la fin de sa vie, sur les étranges débuts de sa carrière d'historien, 
Huizinga a avoué qu'il n'avait jamais été un vrai érudit, jamais un spécialiste de 
quoi que ce soit. Il nous a fait observer que, dans ses études et dans ses publications, 
il avait passé d'un sujet à l'autre, sans plan préconcu, et il nous a invité à le voir 
comme un papillon dans les jardins de l'esprit, qui descend sur une fleur, puis sur 
une autre, qui en goûte la saveur pendant quelques instants et s'en va ailleurs. 
(I, 41) 
Pas un vrai érudit? Il faut bien 1'en croire, mais on est tout de même tenté de pro-

tester. Car, enfin, qu'est-ce que c'est qu'un érudit? Pourtant, je ne veux pas dis-
puter sur le mot. Je me souviens d'une parole méprisante de Georges Lefebvre 
(dans une publication posthume) à 1'égard de Jacob Burckhardt, qu'il n'avait sans 
doute jamais lu, ou bien mal: 'ce n'est pas un érudit... Il ne s'intéresse qu'aux 
arts'.1 Et je dis: tant pis pour 1'érudition! Si par 'érudit' on entend ce que Burck
hardt ne fut pas, alors non, assurément, Huizinga n'a pas été un érudit. 

1. G. Lefebvre, La naissance de l'historiographie moderne (Paris, 1971) 272. 

BMGN 88 afl. 2. 
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Un specialiste pas non plus, du moins dans 1'acception banale de ce terme: un 
savant campé dans un seul coin de 1'histoire, ou se concentrant sur un pays, une 
époque, un sujet. La production historiographique de Huizinga, dans laquelle 
des études d'histoire locale et des dissertations d'intérêt mondial vont de pair, est 
en effet d'une variété étonnante. Étonnante, parce qu'il ne s'agit pas d'élucubrations 
faciles de polygraphe, mais d'écrits qui montrent presque partout, et quels que 
soient leur importance ou leurs sujets, la même maîtrise, la même sagesse, le même 
sens de la vie et de 1'histoire. Toujours est-il que la postérité n'a pas hésité à saluer 
en lui un des maîtres, un des grands maîtres, dans le domaine de 1'histoire de la cul
ture et de la civilisation. 

Quant à 1'époque, je ne crois pas errer lourdement si je suppose que, pour plu-
sieurs parmi vous, le nom de Huizinga, en tant qu'écrivain, n'évoque pas, ou n'é-
voquera plus, tout d'abord le diagnosticien pénétrant des maux de son temps, ni 
le découvreur de 1'élément ludique des civilisations, ni 1'explorateur perspicace de 
la société américaine, ni le biographe d'Érasme, ni . . . Mais pourquoi continuer l'
énumération? Avant tout cela, pour le public d'aujourd'hui, Huizinga est tou
jours le peintre merveilleux d'une grande civilisation qui se fane et se meurt, le 
révélateur d'un monde passionné et passionnant, tout en contrastes: la société 
franco-bourguignonne du moyen âge finissant - il est tout d'abord 1'auteur de ce 
très beau livre, paru en 1919, qui s'appelle Herfsttij der Middeleeuwen, 'Automne 
du Moyen Age', mais qui est devenu en Français: Le Déclin. J'espère que vous me 
permettrez de citer dorénavant le Déclin du Moyen Age par 1'abréviation de son 
titre primitif, le Herfsttij. 
Du reste, si je me suis trompé, je suis en bonne compagnie. Des douze ou treize 

volumes qu'il a produits, Huizinga lui-même paraît avoir considéré le Herfsttij 
comme le plus important. (I, 38) 
Il s'est toujours souvenu de la genèse de cette oeuvre maîtresse. La civilisation qui 

a produit un Jan van Eyck, un Roger van der Weyden, un Memlinc, 1'avait beau
coup préoccupé depuis qu'il avait contemplé, vers la trentaine, à 1'exposition de 
Bruges, en 1902, ce qu'on appelait alors les 'primitifs flamands'. Il avait admiré, il 
avait été captivé et il s'était étonné. Cet art si serein, qui fait songer à des cloîtres 
silencieux, à Ruusbroeck, à la Devotio Moderna, était pourtant né dans les milieux 
bruyants et agités de la cour et de 1'aristocratie, chevaleresque ou bourgeoise. Cet 
art qui nous ravit, avait pourtant poussé sur le même sol, et sous le même climat, 
qu'une poésie qui nous assomme par sa fadeur, sa rhétorique, ses allégories. Com-
ment résoudre les contradictions? Cet art, si naturaliste à beaucoup d'égards, était 
pourtant d'inspiration encore toute médiévale. Est-ce qu'il fallait le considérer 
néanmoins comme 1'annonce de la Renaissance, comme Louis Courajod 1'avait 
enseigné? Est-ce qu'il était bien vrai que Renaissance et réalisme étaient indisso-
lublement unis? Et comment en était-il de la société qui s'était exprimée dans les 
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peintures des maîtres néerlandais, mais en même temps dans les poèmes des rhé-
toriqueurs? 
Des questions comme celles-ci occupaient donc 1'esprit de Huizinga depuis 

quelques années déjà, lorsque 1'idée lui est venue de concevoir, et de présenter, la 
civilisation des anciens Pays-Bas bourguignons, non pas comme 1'aube de la Re
naissance, mais au contraire comme le crépuscule du Moyen Age. Cette idee lui 
est venue, en 1906 ou en 1907, pendant une promenade d'après-midi le long du 
canal Damsterdiep, aux environs de Groningue. (I, 38-39) On peut supposer que ce 
qui, à ce moment, a fait 'jaillir 1'étincelle', ce fut la lecture d'un livre de Fierens-
Gevaert, paru en 1905, et qui s'appelait La Renaissance septentrionale.2 Ce fut un 
défi porté à des convictions qu'il s'était peu à peu formées. 
Huizinga a peut-être composé des livres plus parfaits du point de vue formel (et je 

songe notamment à ce joyau intitulé Nederland's beschaving in de 17e eeuw, 'la 
civilisation néerlandaise au XVIIe siècle', dont il n'existe toujours pas de traduc-
tion française, que je sache), il a traîté de matières en apparence plus universelles, 
mais il n'a jamais écrit rien d'aussi puissant. Le Déclin du Moyen Age, le Hersttij, 
est non seulement le plus gros des ouvrages qu'il a publiés, non seulement le tra-
vail qui l'a rendu célèbre, mais c'est bel et bien son chef d'oeuvre et l'un des grands 
livres d'histoire de notre temps, malgré les limitations inhérentes à sa conception et 
à sa documentation, ou peut-être à cause de ces limitations. 

M. Hugenholtz nous rappelera les critiques que le Herfsttij a suscitées autrefois.3 

Il n'y a pas lieu de nous y arrêter longtemps, d'autant moins qu'elles se réduisent, 
en grande partie, à des regrets que Huizinga n'ait pas conçu un autre livre que celui 
qu'il a, en effet, voulu écrire. Un exemple: dès le début du Herfsttij, Huizinga a 
clairement annoncé que ce n'était qu'un seul aspect, à ses yeux évidemment 1'as-
pect le plus caractéristique, de ce monde bigarré et divers des XIVe et XVe siècles 
qu'il avait entendu éclairer, sans prétendre à une interprétation totale (III, 3) 
- et pourtant, c'est précisément cette ambition-là qu'on lui a souvent attribuée. 
Partant de là, on avait beau jeu de lui reprocher de n'avoir pas vu ceci ou 
cela, d'avoir laissé dans 1'ombre des secteurs importants de la société d'alors... 
Ensuite: ce Moyen Age finissant préludait tout de même à la Renaissance. Un 
changement des formes d'expression devançait un changement des esprits. Inver-
sement, les oripeaux flamboyants recouvraient parfois des sentiments qu'on croy-
ait particuliers à la Renaissance. Il y a des interpénétrations, des transitions, des 
mutations perpétuelles, qui ne se rapportent jamais a 1'ensemble de la civilisation. 

2. [H.] Fierens-Gevaert, Études sur l'art flamand: La Renaissance septentrionale et les premiers 
maîtres des Flandres (Bruxelles, 1905). 
3. Infra, 233-245. 
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Huizinga l'a déclaré avec force (III, 270) :4 opposer Moyen Age et Renaissance, com
me deux entités culturelles, cohérentes et compréhensives/qu'est-ce'que c'est sinon 
'mettre en scène une allegorie, dans le genre du combat de Mardi Gras et Mercredi 
des Cendres, tel que Breughel l'a représenté'? (III, 497) 
Tout cela, donc, Huizinga l'a fort bien vu, et il n'a pas permis à ses lecteurs de 

1'oublier . . . dirait-on. Mais voici, après tant d'autres, M. Peter Burke qui vient de 
nous répéter, 1'autre jour, que Huizinga a méconnu le mouvement en histoire, qu'il 
a quelque peu négligé les transformations culturelles!5 

Huizinga a toujours reconnu qu'il est dangereux de vouloir comprendre sous un 
dénominateur unique la totalité de la vie d'une époque, avec ses variations et ses 
complications infinies. Il peut paraître paradoxal, si, plus tard, 1'auteur du Herfsttij 
reproche à un grand manuel d'histoire,6 donc en principe un ouvrage de synthese, 
d'avoir abusé, dans sa présentation des derniers siècles du Moyen Age Occidental, 
des notions de désagrégation, déclin, débâcle, ruine. (III, 564 sv.) En réalité, il n'y a 
pas de contradiction. 
On a pourtant formulé des objections plus pertinentes. On nous a fait remarquer 

que Huizinga, plusieurs fois, a relevé comme caractéristiques de 1'automne médié-
val, des phénomènes qui ne sont nullement particuliers à cette époque, qu'il a 
parfois confondu '1'homme de la fin du Moyen Age' avec '1'homme du Moyen 
Age' tout court, voire avec '1'homme éternel'. La critique n'est pas sans fondement. 
Mais est-ce que Huizinga, dont 1'intelligence et (quoi qu'il en ait dit) 1'érudition 
étaient considérables, aurait ignoré que 1'un ou 1'autre trait qui 1'avait frappe dans 
la mentalité, ou la sensibilité, ou encore dans les conditions d'existence, des gens 
des XlVe et XVe siècles peut se rencontrer plus tôt, ou plus tard, ou ailleurs?7 Ce 
qui lui importait, évidemment, c'etait le mélange et le dosage de ces éléments 
qui ont conféré a une civilisation, en l'occurrence celle de 1'automne du Moyen 
Age occidental, sa saveur distinctive. 
On a critiqué encore - non sans quelque pédanterie, et pas toujours sans perdre de 

vue le but que Huizinga s'est proposé lui-même - la documentation du Herfsttij, 

4. Cf. le commentaire de H. Schulte Nordholt, Het beeld der Renaissance (Amsterdam, 1948) 
307 sv. 
5. P. Burke, 'The History of Ideas: The Models and the Methods to come', The Times Literary 
Supplement, Nov. 24, 1972, 1436: article d'ailleurs rempli de bon sens. 
6. Il s'agissait du t. VII. 1 de la collection Peuples et Civilisations: La Fin du Moyen Age, I: La 
désagrégation du monde médiéval, 1285-1453 (Paris, 1931). 
7. Du reste, il n'est pas toujours facile de déterminer ce qui est vraiment 'de l'époque'. Lucien 
Febvre, qui, après R. Stadelmann, Vom Geist des ausgehenden Mittelalters (Halle S., 1929) 11 n. 1, 
et d'autres, a reproché à Huizinga un manque de discrimination a cet égard (1941: Combats pour l'
Histoire, Paris, 1953,226-229), l'a démontré lui-même. N'est-il pas arrivé a ce parfait connaisseur 
du XVIe siècle français de citer, pour illustrer un aspect de la France gaillarde du temps de la 
jeunesse de Français Ier, un passage bien 'rabelaisien' (Amour sacré, amour profane: Autour de l'
Heptaméron, Paris, 1944, 33), sans se douter qu'il avait affaire à un emprunt au Pseudo-Turpin, 
écrit près de quatre siècles plus tôt? 
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qui comprend à peu près exclusivement des chroniques et des oeuvres littéraires 
dans le sens le plus large du mot. On a regretté que son auteur ne s'est servi d'autres 
sources qu'incidentellement, et pourvu qu'elles fussent imprimées. Sans doute, les 
inventaires, les testaments, les pièces de procès, les lettres de rémission, les regis
tres urbains, les comptes . . . , récèlent-ils une foule de particularités vivantes dont 
Huizinga aurait pu tirer plus de profit qu'il ne 1'a fait. Il ne faut pas supposer, ce-
pendant, qu'il aurait entretenu je ne sais quelle prévention absurde à 1'égard des 
archives. (cf. I, 37) S'il les a négligées ici, ce fut sans doute à bon escient, parce 
qu'il aura jugé que, pour son objet, il n'en avait pas besoin. Est-ce qu'il a eu telle-
ment tort? De toute façon, travaillant seul, il lui aurait fallu se contenter forcément 
de quelques sondages dans la masse des documents manuscrits. Je suis convaincu 
que le rapport de ces sondages aurait, par-ci par-là, enrichi le tableau que Huizinga 
a conçu; je suis également persuadé que ce supplément d'information n'en aurait 
changé, de façon appréciable, ni la composition, ni la répartition des couleurs. 

Je parle de tableau et de couleurs. Non par hasard, car en écrivant le Herfsttij, 
Huizinga s'est révélé, inopinément,8 peintre autant que poète, '1'un de ces poètes de 
génie qui portent en eux la représentation d'un monde disparu et qui savent la 
communiquer de façon inoubliable'.9 

Cette façon de concevoir 1'histoire, cette façon de la présenter, ce style inimitable, 
qui ont tant déconcerté, au début, les graves gens du métier! Il y a longtemps que 
les préventions à cet égard se sont dissipées, mais je me voudrais de passer sous 
silence des qualités si frappantes, des qualités qui sont dues, en grande partie, au 
trait visuel, sensoriel, très développé, que comportait la structure mentale de Hui
zinga historien. 
Lisez, ou relisez, dans le discours inaugural de Groningue, prononcé le 4 novembre 

1905, (VII, 3-28) ce qu'il dit le 'l'élément esthétique de nos conceptions histori-
ques' et de la valeur de 1'impression vivante. Vous y rencontrerez des observations 
comme celle-ci: Pour qui a visité Ravenne, 1'image du Bas-Empire est pour tou-
jours illuminé par 'la splendeur rigide, le scintillement vert et or de San Vitale, le 
crépuscule bleu nuit du mausolée de Galla Placidia'; ces mosaïques nous aident 
'à mieux comprendre 1'histoire, c.-à-d. à la voir'. Ou cette autre, à propos d'une 
phrase d'Hérodote10 sur les émotions de Xerxès contemplant son armée arrivée 
au bord de 1'Hellespont: 

8. Cf. C. T. van Valkenburg, J. Huizinga: zijn leven en zijn persoonlijkheid (Amsterdam-Anvers, 
1946) 42 sv.; L. Huizinga, Herinneringen aan mijn vader (La Haye, 1963) 61 sv. 
9. En préparant pour 1'impression ma communication, je me suis permis d'insérer ici cette 

. phrase de mon ami Jean Richard, tirée d'une lettre qu'il a adressée aux étudiants d'Histoire de 
Groningue, et qui a été publiée dans le no 26, consacré à la mémoire de Huizinga, de leur revue 
Groniek, VI (1972-73) 149. 
10. Historiae, VII, 45. 
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