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Erasmus Johan Huizinga Hent PDF Huizinga was een van de eersten die een genuanceerde biografie schreef
over de zestiende-eeuwse Nederlandse humanist Desiderius Erasmus. Het werk heeft niet alleen een enorme
historische waarde, maar getuigt ook van Huizinga‘s literaire talent. Het beeldende taalgebruik dat Huizinga
zo typeert vinden we erin terug. Zo ontstaat er tegen een achtergrond van feiten een schilderachtig portret van

de humanist en wereldburger die zich staande wist te houden te midden van het politieke en religieuze
gewoel van zijn tijd.

De Nederlander Johan Huizinga (1872 – 1945) was historicus, antropoloog en cultuurfilosoof. Hij is de
grondlegger van de Nederlandstalige cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis. Zijn Herfsttij der Middeleeuwen

(1919), Erasmus (1924) en Homo Ludens (1938) worden tot zijn belangrijkste werken gerekend. Uit zijn werk
blijkt een voorliefde voor sprookjes en bewondering voor de middeleeuwse ridderlijke ethiek. Vanwege het

sterke literaire karakter van zijn werk is Huizinga meermaals genomineerd voor de Nobelprijs voor de
literatuur.

 

Huizinga was een van de eersten die een genuanceerde biografie
schreef over de zestiende-eeuwse Nederlandse humanist Desiderius
Erasmus. Het werk heeft niet alleen een enorme historische waarde,
maar getuigt ook van Huizinga‘s literaire talent. Het beeldende

taalgebruik dat Huizinga zo typeert vinden we erin terug. Zo ontstaat
er tegen een achtergrond van feiten een schilderachtig portret van de
humanist en wereldburger die zich staande wist te houden te midden

van het politieke en religieuze gewoel van zijn tijd.

De Nederlander Johan Huizinga (1872 – 1945) was historicus,
antropoloog en cultuurfilosoof. Hij is de grondlegger van de

Nederlandstalige cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis. Zijn Herfsttij
der Middeleeuwen (1919), Erasmus (1924) en Homo Ludens (1938)
worden tot zijn belangrijkste werken gerekend. Uit zijn werk blijkt
een voorliefde voor sprookjes en bewondering voor de middeleeuwse
ridderlijke ethiek. Vanwege het sterke literaire karakter van zijn werk
is Huizinga meermaals genomineerd voor de Nobelprijs voor de

literatuur.
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