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1

’ S  LE VE N S  F E L  H E I D

Toen de we reld vijf eeu wen jon ger was, had den al le le vens ge val len veel
scher per ui ter lij ke vor men dan nu. Tus sen leed en vreug de, tus sen
ram pen en ge luk scheen de af stand gro ter dan voor ons; al wat men be -
leef de had nog die graad van on mid del lijk heid en ab so luut heid, die de
vreug de en het leed nu nog heb ben in de kin der geest. El ke le vens ge -
beur te nis, el ke daad was om ringd met na druk ke lij ke en uit druk ke lij ke
vor men, was ge tild op de ver he ven heid van een strak ke, vas te le vens -
stijl. De gro te din gen: de ge boor te, het hu we lijk, het ster ven, ston den
door het sa cra ment in de glans van het god de lijk mys te rie. Maar ook
de ge rin ger ge val len: een reis, een ar beid, een be zoek, wa ren be ge leid
door dui zend ze gens, ce re mo nies, spreu ken, om gangs vor men.

Te gen ram pen en ge brek was min der ver zach ting dan nu; zij kwa -
men ge duch ter en kwel len der. Ziek te stak ster ker af bij ge zond heid; de
bar re kou de en het ban ge duis ter van de win ter wa ren een we zen lij ker
kwaad. Eer en rijk dom wer den in ni ger en gre ti ger ge no ten, want zij
sta ken nog fel ler dan nu af bij de jam me ren de ar moe de en ver wor pen -
heid. Een bon ten tab bert, een hel der haard vuur, dronk en scherts en
een zacht bed had den nog dat ho ge ge nots ge hal te, dat mis schien door
de En gel se no vel le in de be schrij ving der le vens vreug de het langst is be -
le den en het le ven digst in ge boe zemd. En al de din gen des le vens had -
den een pron ken de en gru we lij ke open baar heid. De le pro zen klep ten
met hun ra tel en hiel den om me toch ten, de be de laars jam mer den in de
ker ken, en stal den er hun wan stal tig heid uit. El ke stand, el ke or de, elk
be drijf was ken baar aan zijn kleed. De gro te he ren be wo gen zich nooit
zon der pra lend ver toon van wa pens en li vrei en, ont zag wek kend en be -
nijd. Rechts ple ging, ven ten van koop waar, brui loft en be gra fe nis, het
kon dig de zich al les lui de aan met om me gang, kreet, klaag roep en mu -
ziek. De ver lief de droeg het te ken van zijn da me, de ge no ten het em -
bleem van hun broe der schap, de par tij de kleu ren en bla zoe nen van
haar heer.
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Ook in het ui ter lijk aan schijn van stad en land heers te die te gen stel -
ling en die bont heid. De stad ver liep niet zo als on ze ste den in slor dig
aan ge leg de bui ten wij ken van dor re fa brie ken en on no ze le land huis jes,
maar lag in haar muur be slo ten, een af ge rond beeld, ste ke lig van tal lo -
ze to rens. Zo hoog en zwaar de ste nen hui zen van ede len of koop he ren
moch ten zijn, de ker ken ble ven met haar om hoog rij zen de mas sa’s de
aan blik der stad be heer sen.

Ge lijk de te gen stel ling van zo mer en win ter ster ker was dan in ons le -
ven, zo was het die van licht en duis ter, van stil te en ge druis. De mo -
der ne stad kent nau we lijks meer het zui ve re don ker en de zui ve re stil -
te, het ef fect van een en kel licht je of een en ke le ver re roep.

Door het voort du rend con trast, door de bon te vor men, waar mee al -
les zich aan de geest op drong, ging er van het al le daag se le ven een prik -
ke ling, een harts toch te lij ke sug ges tie uit, wel ke zich open baart in die
wan ke le stem ming van ru we uit ge la ten heid, he vi ge wreed heid, in ni ge
ver te de ring, waar tus sen het mid del eeuw se stads le ven zich be weegt.

Er was één ge luid, dat al het ge druis van het druk ke le ven steeds weer
over stem de, en dat, hoe bont door een klin kend, toch nooit ver ward, al -
les tij de lijk op hief in een sfeer van or de: de klok ken. De klok ken wa ren
in het da ge lijks le ven als waar schu wen de goe de gees ten, die met be ken -
de stem dan rouw, dan blijd schap, dan rust, dan on rust kon dig den,
dan op rie pen, dan ver maan den. Men ken de hen bij ge meen za me na -
men: de dik ke Jac que li ne, klok ke Roe lant; men wist de be te ke nis van
klep pen of lui den. Men was on danks het over ma tig klok ge lui niet ver -
stompt voor de klank. Ge du ren de het be ruch te twee ge vecht tus sen
twee bur gers van Va len cien nes, dat in 1455 de stad en het ge he le Bour -
gon di sche hof in bui ten ge wo ne span ning heeft ge hou den, luid de de
gro te klok, zo lang de strijd duur de, ‘la quel le fait hi deux à oyr’ [wat af -
schu we lijk was om te ho ren], zegt Chas tel lain1. In de to ren van On ze
Lie ve Vrou we te Ant wer pen hangt nog de ou de alarm klok uit 1316, Ori -
da, dat is hor ri da, de ver schrik ke lij ke ge naamd2. ‘Son ner l’ef froy’, ‘fai re
l’ef froy’ heet het lui den der alarm klok3; het woord be te ken de oor -
spron ke lijk on vre de8–8ex fre dus, daar na de af kon di ging van die toe stand
door klok ge lui, dus alarm sig naal, ein de lijk schrik. Welk een ont zag lij -
ke be dwel ming moet het zijn ge weest, als al le ker ken en kloos ters van
Pa rijs de klok ken luid den van de mor gen tot de avond, en zelfs de ge -
he le nacht, om dat er een paus ge ko zen was, die een ein de aan het schis -
ma zou ma ken, of om een vre de tus sen Bour guig non en Ar mag nac4.
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Van een diep roe ren de wer king moe ten ook de pro ces sies zijn ge -
weest. Wan neer het ban ge tij den wa ren, en die wa ren het dik wijls, lie -
pen ze soms dag aan dag, we ken ach ter een. Als de nood lot ti ge twist
tus sen de hui zen van Or le ans en Bour gondi ë ein de lijk heeft ge leid tot
open lij ke bur ger oor log, en de ko ning, Ka rel vi, in 1412 de ori flam me
neemt, om met Jan zon der Vrees de Ar mag nacs te gaan be strij den, die
door een ver bond met En ge land land ver ra ders zijn ge wor den, laat men
te Pa rijs, zo dra de ko ning zich op vij an de lijk ge bied be vond, het hou -
den van da ge lijk se pro ces sies ver or de nen. Zij du ren van eind mei tot in
ju li, tel kens van an de re groe pen, or den of gil den, tel kens langs an de re
we gen, met an de re re lie ken: ‘les plus pi teu ses pro ces si ons qui onc ques
eus sent été veu es de aage de hom me’ (de aan doen lijk ste pro ces sies, die
ooit bij men sen heu ge nis ge zien wa ren). Al len lie pen bar re voets en met
nuch te re maag, de he ren van het Par le ment zo goed als de ar me bur -
gers; elk die kon droeg een kaars of een toorts; er wa ren steeds veel klei -
ne kin de ren bij. Ook uit de dor pen rond om Pa rijs kwa men de ar me
land lie den bloots voets van ver ge lo pen. Men ging me de of keek het aan
‘en grant pleur, en grans ler mes, en grant de vo ci on’ (in he vig we nen, in
bit te re tra nen, in gro te de vo tie). En bij na al die da gen re gen de het
hard5.

Dan wa ren er de vor ste lij ke in toch ten, voor be reid met al de zin rij ke
kunst vaar dig heid, waar over men be schik ken kon. En in nooit on der -
bro ken veel vul dig heid de te recht stel lin gen. De wre de prik ke ling en de
gro ve ver te de ring van het scha vot wa ren een ge wich tig ele ment in de
gees te lij ke voe ding van het volk. Het was kijk spel met mo raal. Te gen
gru we lij ke ro ve rij en ver zon de jus ti tie gru we lij ke straf fen; een jon ge
brand stich ter en moor de naar wordt te Brus sel met een ket ting, die aan
een ring om een staak kan draai en, bin nen een kring van bran den de
tak ken bos sen ge plaatst. Hij stelt zich zelf aan het volk in roe ren de
woor den ten voor beeld, ‘et tel le ment fit at ten drir les coe urs que tout le
mon de fon doit en lar mes de com pas si on’. ‘Et fus sa fin re com man dée
la plus bel le que l’ on avait onc ques vue.’ (en hij ver te der de de har ten
zo da nig, dat ie der een smolt in tra nen van me de lij den. En men prees
zijn ein de het schoon ste dat men ooit ge zien had).6 Mes si re Mans art
du Bois, een Ar mag nac, die in 1411 te Pa rijs wordt ont hoofd tij dens het
schrik be wind der Bour gon di ërs, geeft niet al leen de beul gaar ne de ver -
gif fe nis, die de ze hem naar de ge woon te vraagt, maar ver zoekt de beul,
hem te kus sen. ‘Foi son de peu ple y avoit, qui qua si tous plo roi ent à

21

’ s  l e  v e n s  f e l  h e i d

Huizinga_HerfsttijOlympus _35e V2 Q8  14-07-16  14:22  Pagina 21



chau des lar mes’ (er was een me nig te volk, die bij na al len he te tra nen
schrei den).7 Dik wijls wa ren de slacht of fers gro te he ren; dan ge noot het
volk de vol doe ning over het stren ge recht en de ern sti ge ver ma ning
over de wis sel val lig heid van aard se groot heid le ven di ger, dan enig ge -
schil derd exem pel of do den dans het hun ge ven kon. De over heid zorg -
de, dat aan de in druk van het schouw spel niets ont brak: in de te ke nen
van hun groot heid de den de he ren hun droe vi ge tocht. Jean de Mon -
tai gu, grand maî tre d’ hô tel van de ko ning, slacht of fer van de haat van
Jan zon der Vrees, rijdt naar het scha vot, hoog op een kar ge ze ten, twee
trom pet ters voor uit; hij draagt zijn staat sie kleed, kap roen, houp pe lan -
de en ho zen half wit half rood, en gou den spo ren aan de voe ten; met
die gou den spo ren hangt het ont hoof de lijk aan de galg. De rij ke ka -
nun nik Ni co las d’ Or ge mont, slacht of fer van de wraak der Ar mag nacs
in 1416, wordt in een vuil nis kar door Pa rijs ge voerd, in een gro te vi o let -
te man tel en kap roen, om de ont hoof ding van twee ge no ten aan te
zien, vóór hij zelf ver oor deeld werd tot le vens lan ge op slui ting ‘au pain
de do leur et à eaue d’an gois se’ [op brood van smart en wa ter van
angst]. Het hoofd van maî tre Oud art de Bus sy, die een plaats in ’t Par -
le ment ge wei gerd had, werd op bij zon de re last van Lo de wijk xi weer
op ge gra ven en in een schar la ken kap roen met bont ge voerd ‘se lon la
mo de des con seil lers de par le ment’ [over een kom stig de mo de van de
raads he ren van het par le ment] op de markt te Hes din ten toon ge steld,
met een ver kla rend rijm pje. De ko ning zelf schrijft over het ge val met
grim mi ge grap pig heid8.

Zeld za mer dan de pro ces sies en de te recht stel lin gen wa ren de pre ken
van de rei zen de pre di kers, die af en toe het volk kwa men schok ken met
hun woord. Wij kran ten le zers kun nen ons nau we lijks meer de ge wel -
di ge wer king van het woord op een on ver za dig de en on we ten de geest
voor stel len. De volks pre di ker broer Ri chard, die als biecht va der Jean ne
d’Arc heeft mo gen bij staan, preek te te Pa rijs in 1429 tien ach ter een vol -
gen de da gen. Hij be gon des mor gens om vijf uur, en ein dig de tus sen
tien en elf uur, meest op het kerk hof der In no cents, on der welks ga le -
rij en de be roem de do den dans ge schil derd stond, met de rug naar de
open kne kel hui zen, waar in, bo ven de boog gang rond om, de sche dels
voor het ge zicht la gen op ge sta peld. Toen hij na zijn tien de preek mee -
deel de, dat het de laat ste zou zijn, daar hij geen ver lof voor meer had,
‘les gens grans et pe tiz plou roi ent si pi teu se ment et si fon de ment, com -
mes s’ilz veis sent por ter en ter re leurs meil leurs amis, et lui aus si’
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(groot en klein ween de zo deer lijk en diep, als of zij hun bes te vrien den
[= hun naas te ver wan ten] za gen be gra ven, en hij zelf ook). Als hij ein -
de lijk Pa rijs gaat ver la ten, meent het volk, dat hij de zon dag nog te St.
De nis zal pre ken; in gro te troe pen, wel zes dui zend, zegt de bur ger van
Pa rijs, trek ken zij za ter dags avonds uit de stad, om zich een goe de
plaats te ver ze ke ren, en over nach ten op het veld9.

Ook aan de fran cis caan An toi ne Fra din werd te Pa rijs het pre ken
ver bo den, om dat hij he vig uit voer te gen de slech te re ge ring. Maar juist
daar om was hij het volk lief. Zij be waak ten hem dag en nacht in het
kloos ter der cor de liers; de vrou wen ston den er op wacht, met haar mu -
ni tie van as en ste nen ge reed. Om de pro cla ma tie, die de ze wacht ver -
biedt, lacht men: de ko ning weet er niets van! Als ein de lijk Fra din, ver -
ban nen, toch de stad ver la ten moet, doet het volk hem uit ge lei de,
‘cri ans et sou pi rans moult fort son de par te ment’ (zeer lui de zijn ver -
trek met schrei en en zuch ten be kla gen de)10.

Wan neer de hei li ge do mi ni caan Vin cent Fer rer komt pre ken, trekt
uit al le ste den het volk, de ma gi straat, de gees te lijk heid, tot bis schop -
pen en pre la ten toe, hem met lof zan gen te ge moet, om hem in te ha len.
Hij reist met een tal rij ke scha re van vol gers, die ie de re avond na zons -
on der gang in pro ces sie rond trek ken met ge se ling en zin gen. Uit ie de re
stad ver ge zel len hem nieu we scha ren. Hij heeft de ver zor ging en her -
ber ging van al die vol ge lin gen zorg vul dig ge re geld door het aan stel len
van on be spro ken man nen tot kwar tier mees ters. Tal van pries ters uit
ver schil len de or den rei zen mee, om hem voort du rend bij te staan in
het ho ren der biecht en de be die ning der mis. Een paar no ta ris sen ver -
ge zel len hem, om ter stond ak te op te ma ken van de bij leg ging der ge -
schil len, die de hei li ge pre di ker over al tot stand brengt. De ma gi straat
van de Spaan se stad Ori hu e la ver klaart in een brief aan de bis schop van
Mur cia, dat hij in hun stad 123 ver zoe nin gen had be werk stel ligd, waar -
on der 67 ter za ke van moor den11. Waar Vin cent preekt, moet een hou -
ten ge tim mer te hem en zijn ge volg be schut ten te gen de aan drang der
me nig te, die hem hand of kleed wil kus sen. Het hand werk staat stil, zo -
lang hij preekt. Zel den was het, dat hij zijn hoor ders niet tot we nen
bracht, en als hij sprak van het oor deel en de hel le straf fen of van het lij -
den des He ren, dan bra ken zo wel hij als de hoor ders al tijd uit in zulk
een groot ge ween, dat hij ge rui me tijd moest zwij gen, tot dat het we nen
be daar de. Boos doe ners kwa men zich voor al le aan we zi gen ter aar de
wer pen, en hun gro te zon den met tra nen be lij den12. Toen de be roem de
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Oli vier Mail lard in 1485 te Or lé ans de vas ten pre ken hield, klom men er
zo veel men sen op de da ken der hui zen, dat de lei dek ker 64 da gen her -
stel lings ar beid in re ke ning bracht13.

Het is de stem ming der En gels-Ame ri kaan se re vi vals en van het le ger
des heils, maar in het on ge me te ne en veel meer in het open baar. Men
be hoeft bij de be schrij ving van Fer rers uit wer king aan geen vro me
over drij ving van zijn le vens be schrij ver te den ken; de nuch te re, dro ge
Mon stre let geeft op bij na ge lij ke wij ze de wer king weer, die ze ke re
broe der Tho mas, zich uit ge vend voor een kar me liet, maar la ter als be -
drie ger ont mas kerd, in 1428 met zijn pre ken in Noord-Frank rijk en
Vlaan de ren te weeg bracht. Ook hem haal de de ma gi straat in, ter wijl
ede len de teu gel van zijn muil dier hiel den; ook om hem ver lie ten ve -
len, waar on der he ren, die Mon stre let met na me noemt, huis en ge zin,
om hem over al te vol gen. De aan zien lij ke bur gers ver sier den het ho ge
ge stoel te, dat zij voor hem op richt ten, met de kost baar ste hang ta pij ten,
die men be ta len kon.

Het was naast de lij dens stof en de laat ste din gen voor al de be strij ding
van weel de en ij del heid, waar mee de volks pre di kers zo diep de men sen
aan gre pen. Het volk, zegt Mon stre let, was broe der Tho mas voor al
dank baar en ge ne gen voor het neer wer pen van praal en op schik en in
het bij zon der voor de blaam, waar mee hij adel en gees te lijk heid over -
laad de. Hij placht, wan neer aan zien lij ke da mes zich met haar ho ge
pun ti ge kap sels on der zijn ge hoor waag den, de klei ne jon gens op haar
aan te hit sen (met be lof te van af laat, be weert Mon stre let), met de
kreet: au hen nin, au hen nin! zo dat de vrou wen ge du ren de al die tijd
geen hen nins meer durf den dra gen en ge huifd gin gen als be gij nen.
‘Ma is à l’exem ple du ly me çon8–8zegt de ge moe de lij ke chro ni queur8–8le -
quel quand on pas se près de luy re trait ses cor nes par de dens et quand
il ne ot plus riens les re bou te de hors, ain sy fi rent ycel les. Car en as sez
brief ter me après que le dit pre scheur se fust dé par ty du pays, el les mes -
mes re com men cè rent com me de vant et ou bliè rent sa doc tri ne, et re -
prin rent pe tit à pe tit leur viel es tat, tel ou plus grant qu’elles avoi ent ac -
cous tu mé de por ter’ (maar naar het voor beeld van de slak, die haar
ho rens in trekt, als men dicht bij haar komt, en ze weer uit steekt, als zij
niets meer hoort, de den ook de ze. Want vrij kort na dat ge zeg de pre di -
ker uit het land ver trok ken was, be gon nen zij weer als te vo ren, en ver -
ga ten zijn le ring, en her na men van lie ver le de haar ou de staat sie, even
groot of nog gro ter dan zij die ge woon wa ren ge weest te dra gen).14
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Zo wel broer Ri chard als broer Tho mas de den de mut serts der ij del -
he den vlam men, ge lijk Flo ren ce er zes tig jaar la ter op enor me schaal en
met on her stel baar ver lies voor de kunst ter wil le van Sa vo na ro la ont ste -
ken zou. In Pa rijs en Ar tois in 1428 en 1429 bleef het bij kaar ten, ver -
keer bor den, dob bel ste nen, kap sels en sie ra di ën, die man nen en vrou -
wen ge wil lig aan brach ten. De ze ver bran din gen wa ren in de vijf tien de
eeuw zo wel in Frank rijk als Ita li ë een veel vul dig ele ment in de gro te
op win ding, die de pre di kers te weeg brach ten15. Het was de ce re mo ni ë le
vorm, waar in zich de be rouw vol le af keer van ij del he den en ver ma ken
had vast ge zet, de sti le ring van een hef ti ge aan doe ning in een ge meen -
schap pe lij ke, plech ti ge daad, zo als die tijd in al les neigt tot het schep -
pen van stijl vol le vor men.

In al de ze ont van ke lijk heid van ge moed, de ze vat baar heid voor tra -
nen en gees te lij ke om me keer, de ze prik kel baar heid moet men zich in -
den ken, om te be sef fen, wel ke kleur en fel heid het le ven had.

Een pu blie ke rouw had toen nog het ui ter lijk van een ca la mi teit. Bij
de be gra fe nis van Ka rel vii ge raakt het volk bui ten zich zelf van aan -
doe ning, als het de stoet ziet: al de hof be amb ten ‘ves tus de du eil an -
gois seux, les quelz il fai soit moult pi teux veo ir; et de la grant tris tes se et
cour roux qu’on leur veo it por ter pour la mort de leur dit mais tre, fu -
rent grant pleurs et la ment aci ons faic tes par my tou te la dic te vil le’ (ge -
kleed in ban ge rouw, zeer droe vig om te zien, en in de gan se stad ween -
de en klaag de men zeer om de gro te droef heid en ver driet, waar in men
hen om de dood huns mees ters zag). Er wa ren zes pa ges van de ko ning
op ge heel in zwart flu weel ge dos te paar den. ‘Et Dieu scet le do lo reux et
pi teux du eil qu’ilz fai soi ent pour leur dit mais tre!’ (en God weet welk
een smar te lij ke en deer nis waar di ge rouw zij dre ven om hun voor ge -
noem de heer). Een van de kna pen had van ver driet in vier da gen niets
ge ge ten of ge dron ken, ver tel de het volk ver te derd16.

Het is ech ter niet al leen de aan doe ning van een gro te rouw of over
een he vi ge pre di ka tie of over de mys te ri ën van het ge loof, die een over -
vloed van tra nen wekt. Ook bij el ke we reld lij ke plech tig heid wordt een
vloed van tra nen ge stort. Een be leefd heids ge zant van de ko ning van
Frank rijk aan Fi lips de Goe de breekt bij zijn aan spraak her haal de lijk in
tra nen uit. Bij het af scheid van de jon ge Jan van Co ïm bra van het
Bour gon di sche hof weent al les lui de, even zo bij de ver wel ko ming van
de dau phin, bij de sa men komst der ko nin gen van En ge land en Frank -
rijk te Ard res. Men zag Lo de wijk xi tra nen stor ten bij zijn in tocht in
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At recht; tij dens zijn ver blijf als dau phin aan het Bour gon di sche hof be -
schrijft Chas tel lain hem her haal de lijk in snik ken en tra nen17. Er is na -
tuur lijk over drij ving in die be schrij vin gen; men moet ze ver ge lij ken
met het ‘geen oog bleef droog’ van een dag blad be richt. Bij de be schrij -
ving van het vre des con gres te At recht in 1435 laat Jean Ger main de toe -
hoor ders van de tref fen de aan spra ken der ge zan ten van aan doe ning
plat op de grond val len, spra ke loos, met zuch ten, snik ken en ge huil18.
Zo zal het ze ker niet ge weest zijn, maar zo vond de bis schop van Cha -
lon, dat het zijn moest: in de over drij ving ziet men de ach ter grond van
waar heid. Het is er mee als met de tra nen vloe den der acht tien de-eeuw -
se sen ti men te len. Het we nen was ver hef fend en schoon. En bo ven dien:
wie kent ook nu niet de ster ke ont roe ring, tot hui ve ring en tra nen toe,
die een in tocht kan te weeg bren gen, ook al is de vorst, die de praal
geldt, ons vol ko men on ver schil lig. Toen werd zulk een on mid del lij ke
aan doe ning ge vuld door een half-re li gieu ze ver ering van staat sie en
groot heid, en brak zich vrij baan in ech te tra nen.

Wie het ver schil in prik kel baar heid tus sen de vijf tien de eeuw en on -
ze tijd niet ziet, kan het le ren uit een klein voor beeld op een an der ge -
bied dan dat der tra nen, na me lijk dat der heet hoof dig heid. Wij kun nen
ons waar schijn lijk moei lijk een vreed za mer en rus ti ger spel den ken
dan het schaak spel. La Mar che zegt, dat het dik wijls ge beurt, dat er bij
’t schaak spel ge schil len rij zen, ‘et que le plus sai ge y pert pa tien ce’ (en
dat de be daard ste er het ge duld bij ver liest)19. Twist van ko nings zo nen
over een spel schaak was in de vijf tien de eeuw nog een even gang baar
mo tief als in de Ka rel-ro mans.

Er was in het da ge lijks le ven voort du rend een on be grens de ruim te
voor gloei en de harts tocht en kin der lij ke fan ta sie. De he den daag se we -
ten schap pe lij ke his to rie der mid del eeu wen, die we gens de on be trouw -
baar heid der kro nie ken bij voor keur zo veel mo ge lijk uit of fi ci ë le oor -
kon den put, ver valt daar door wel eens in een ge vaar lij ke fout. De
oor kon den to nen ons wei nig van het ver schil in le vens toon, dat ons
van die tij den scheidt. Zij doen ons het fel le pa thos van het mid del -
eeuw se le ven ver ge ten. Van al de harts toch ten, die het kleu ren, spre ken
de oor kon den door gaans slechts van twee: de heb zucht en de strijd lust.
Wie heeft zich niet dik wijls ver baasd over de schier on be grij pe lij ke he -
vig heid en aan hou dend heid, waar mee heb zucht, twist zucht, wraak -
zucht uit ge rech te lij ke oor kon den van die tijd naar vo ren ko men! Eerst

26

e e r s t e  h o o f d s t u k

Huizinga_HerfsttijOlympus _35e V2 Q8  14-07-16  14:22  Pagina 26


