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Voorwoord

Johannes Butzbach wordt geboren in 1477 in de Zuid-Duitse stad Miltenberg. Op elfjarige leeftijd
wordt hij onder de hoede van een oudere student op pad gestuurd om een geschikte school voor hem
te vinden. Dat lukt niet zo goed. De gezamenlijke zwerftocht gaat door Zuid-Duitsland en Noord-
Bohemen (Tsjechië). Nadat Johannes de student is ontvlucht, komt hij te werken bij diverse adellijke
heren. Pas na zes jaar keert hij terug naar zijn geboortestad. Al die tijd heeft hij het niet gemakkelijk.
Ver van huis en zonder zijn ouders moet hij de grillen en de mishandelingen van zijn begeleider en
later van zijn bazen doorstaan. Hij voelt zich in Bohemen niet thuis en hij veracht het ketterse geloof
van de volgelingen van Johannes Hus.

In het tweede deel van het verhaal gaat Johannes in de leer bij een kleermaker, door wie hij ook
al wordt uitgebuit. Vervolgens werkt hij als lekenbroeder in een klooster. Hij wordt erg aangetrokken
door het kloosterleven en wil graag monnik worden. Daartoe gaat hij eerst studeren in Deventer aan
de gerenommeerde Latijnse School. In 1500 besluit hij om zijn roeping te volgen en in te treden in het
klooster Laach (bij Koblenz).

Johannes Butzbach heeft zijn herinneringen opgeschreven in 1506 voor zijn halfbroer Philip, in
het Latijn. Pas in 1869 verschijnt er een Duitse vertaling en later zijn er meer edities verschenen, in het
Duits, Engels en Tsjechisch.

Rond 1985 zag ik in een boekhandel het ’Wanderbüchlein des Johannes Butzbach’ liggen, uit-
gegeven in Oost-Berlijn en, zeker naar DDR-maatstaven, prachtig vormgegeven. Omdat ik zelf ook
trektochten had gemaakt door Tsjechië en in die tijd in Deventer woonde, kon ik het niet laten liggen.

Butzbachs avonturen zijn spannend en geven een interessant beeld van de omstandigheden en
de tijdwaarin hij leefde. In 2019 bedacht ik dat de vertaling van enkele hoofdstukken over de zeden en
gewoonten van de Bohemers interessant zou kunnen zijn voor de leden van de Vereniging Vrienden
Nederland –Tsjechië&Slowakije. Ze zijn gepubliceerd in het ledenblad ’Ahoj!’. Toen kreeg ik de smaak
van het vertalen te pakken en heb ik een vertaling van het hele boekje gemaakt en gepubliceerd op
internet1.

1 Op https://pyqrs.eu/sk/butzbach is meer informatie te vinden over Butzbach en over de vertalingen van zijn werk.
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Begin 2020 zocht ik een geschikte tekst om Jessica te helpen haar Nederlandse woordenschat uit te
breiden. Jessica is in 2015 naar Nederland gekomen en zat in de laatste klas van de basisschool. De
vertaling van het Wanderbüchlein was echter niet zo geschikt als oefentekst: te veel verouderde uit-
drukkingen, te lange en te ingewikkelde zinnen en zo hier en daar een beetje langdradig. Daarom
besloot ik om het verhaal te herschrijven en te bewerken. Dan kon ik de taal wat vlotter en heden-
daagser maken en de saaiere passages schrappen of inkorten. Om het verhaal levendiger te maken
heb ik het opgezet als een dagboek dat Butzbach schrijft aan een lezer van vijf eeuwen later. Schrijven
in een vlotte stijl voor een elfjarige vond ik lastig, maar tegelijk ook een leuke uitdaging.

Ik heb het verhaal in eerste instantie op internet gezet en alle woorden en uitdrukkingen die Jes-
sica misschien niet goed kende, voorzien van tooltips: als je met demuis op zo’n woord of uitdrukking
gaat staan, dan verschijnt ernaast een synoniem of omschrijving. Ook toen wij tijdens de coronacrisis
niet bij elkaar in de buurt mochten komen, konden we via videobellen toch gezamenlijk deze moeilij-
ke woorden en uitdrukkingen doornemen en als Jessica ondertussen de betekenis kende, verwijderde
ik de tooltip, zodat het voor ons beiden duidelijk was dat we vooruitgang boekten.

Hoewel ze zich zelf waarschijnlijk niet bewust is van de belangrijke rol die ze heeft gespeeld bij
het totstandkomen van dit boekje, wil ik Jessica daar toch hartelijk voor bedanken. Ookwil ik iedereen
bedanken die met zijn en haar stimulerende belangstelling heeft bijgedragen aan dit project. Vanmijn
tafeltennismaatjes Mirjam en Norbert kon ik veel leren over de (kerk)historische achtergronden en
thuis was er de warme belangstelling van Jannie, Jisk en Berber.

Ik hoop dat de lezer het verhaal interessant vindt en er net zo veel plezier aan beleeft als ik eraan
heb beleefd tijdens het schrijven.

Groningen, mei 2020
Sytse Knypstra
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Deel 1
Zes jaren zwerven

Ik ben Hans

H oi, ik ben Hans en ik ben 11 jaar. Officieel heet ik Johannes en vroeger, toen ik jonger was,
noemden ze me ook wel Hansje, maar dat vond ik niet leuk: dat klonk alsof ik heel klein was

en ze me niet serieus hoefden te nemen.
Morgen ga ik met Willem op stap en zoeken we samen een goede school voor mij. Willem is

een buurjongen en hij heeft een tijdje gestudeerd, maar vraag me niet wat. Volgens mij heeft hij zijn
studie niet afgemaakt. Maar ik vind het wel spannend om met hem op stap te gaan. Dan zie ik wat
meer van de wereld dan alleen mijn geboortestad Miltenberg. Weet je waar Miltenberg ligt? Het ligt
in Duitsland, bijna 10 mijl2 ten zuid-oosten van Frankfurt, aan de rivier de Main.

Je vindt het zeker gek dat ik niet in Miltenberg naar school ga? Nou, dat is een heel verhaal. Ik
ga het je zo meteen uitleggen. En als ik dan met Willem op stap ben, zal ik proberen een dagboek bij
te houden en je regelmatig te vertellen waar we geweest zijn en wat we beleefd hebben.

Naar school

I k ben geboren in 1477 in Miltenberg. Mijn vader is wever; hij kan hele fijne stoffen weven. Mijn
moeder doet het huishouden. Al vrij snel na mijn geboorte werd mijn moeder weer zwanger en na

een tijdje werd mijn zusje Margareta geboren. Het was voor mijn moeder te zwaar om ons samen op
te voeden en daarom ontfermde mijn tante zich over mij. Zij had geen kinderen en nam mij bij zich
in huis alsof ik haar eigen zoon was. Zij was erg lief voor mij en zij heeft jarenlang voor mij gezorgd.
Toen ik zes jaar werd, moest ik van haar naar school. Zij vond dat ik moest leren lezen en ze wilde niet
dat ik lui bleef rondhangen. Lang niet ieder kind gaat in onze tijd naar school; veel kinderen zwerven
overdag wat rond of moeten thuis allerlei klusjes doen of gaan zelfs al uit werken.

2 1 mijl = 7,5 kilometer
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In het begin vond ik het leuk om
naar school te gaan. Dat kwam
ook doordat mijn tante me aller-
lei lekkers gaf, bijvoorbeeld lek-
kere pretzels. Op school moesten
we Latijn leren. Ik kan je verze-
keren: dat is niet gemakkelijk. We
moesten veel woordjes stampen
en de grammaticaregels leren. En
als we dat niet goed deden, kre-
gen we straf, meestal met de roe.
Weet je wat een roe is? Ik weet het
maar al te goed: het is een bosje
twijgen waarmee we er ongena-
dig van langs kregen.De striemen

waren vaak nog dagenlang op mijn rug te zien. We waren allemaal erg bang voor onze meester. Als
we hem op straat in de verte zagen aankomen, liepen we snel een andere kant op. Op het plaatje zie
je een klaslokaal waarbij de meester de roe in zijn hand heeft.

Na eenweekwas het afgelopenmet de pretzels, vijgen, rozijnen en amandelen, en toen had ik ook
geen zin meer om te leren. Tante vond dat ik die zin niet meer moest krijgenmet vleiende woorden en
met lekkers, maar met vrees. Als ik niet naar school wilde, zorgde ze ervoor dat ik met een stekelige
roe naar school werd gedreven.

Zo ging ik ongeveer vier jaar met tegenzin naar school. Toenwerd tante plotseling ziek en besloot
God om haar uit dit leven te nemen. O, wat was ik ongelukkig! Ook haar vrienden en buren waren
er kapot van. Vooral de weduwen en wezen aan wie ze elke dag zo royaal aalmoezen had gegeven,
waren erg verdrietig. Mijn lieve tante was er niet meer. Ik noemde haar vaak ‘moeder‘, dat wilde zij
graag. Zolang ze leefde, had ik het goed, ik had nergens gebrek aan en droeg nette kleren. Zonder te
weten hoe goed ik het had getroffen, leefde ik voort en besefte niet hoe kort het leven van een mens
kan zijn.
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Van school

N a het overlijden van mijn pleegmoeder kwam ik weer thuis bij mijn ouders te wonen. Ik had
stiekem gehoopt dat ik dan van de school verlost zou zijn, maar nee hoor, van mijn ouders

moest ik toch weer naar school. Omdat ik daar helemaal geen zin in had, begon ik te spijbelen. Op
het plaatje zie je dat Miltenberg aan de rivier de Main ligt en dat aan de andere kant van de stad
de heuvels liggen. Je hebt er veel smalle straten en een indrukwekkende burcht, dikke stadsmuren,
diepe grachten en ophaalbruggen. In de haven aan de Main is het altijd druk. Miltenberg is namelijk
de laatste plaats aan de Main waar vrachtschepen kunnen komen, die daar dan worden gelost en
geladen. Dus als je wilt spijbelen, is er genoeg te beleven. Vaak ging ik naar de rivier en verstopte me
in een bootje, totdat de school uitkwam en het tijd was om naar huis te gaan.

Als mijn meester, aan wie ik een gruwelijke hekel had, me vroeg waarom ik niet op school was
geweest, antwoordde ik dat ik voor mijn ouders bepaalde klusjes moest doen. Toen hij mij op een
vrijdag weer eens vroeg waar ik was geweest, en ik verschrikkelijk bang was, raakte ik helemaal in
de war en antwoordde ik dat ik het vlees had moeten braden. Dit kon natuurlijk niet kloppen, want
katholieken eten op vrijdag geen vlees. Ik viel dus vreselijk door de mand en nog dagenlang waren
de striemen te zien van de straf die ik moest ondergaan.
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Daarna werd ik een beetje verstandiger en ging ik regelmatig naar school. Maar na een tijdje was ik
de pijn van de slagen met de roe weer vergeten en verviel ik in mijn oude gewoonte. Op een avond
vroegen mijn ouders weer eens welke latijnse woordjes ik die dag geleerd had en toen ik er een paar
wist te stamelen, hadden ze door dat het dezelfde woordjes waren die ik een paar dagen eerder ook al
had genoemd. De volgende ochtend bracht mijn moeder mij hoogstpersoonlijk naar school en leverde
mij af bij de hoofdmeester. Dat was ongeveer een maand geleden.

Toen we binnenkwamen riep de
hoofdmeester een anderemeester
er bij en zei: “Kijk eens, daar is on-
ze ontspoorde zoon! Die verdient
een flinke straf voor zijn rond-
zwerven. Dat zal hem leren!“ De
huurling (zo noemden we de an-
dere meester) greep mij vast, liet
me de kleren van mijn lijf trekken
en aan een paal vastbinden; daar-
na sloeg hij mij hard en meedo-
genloos met de roe.

Mijn moeder was nog niet zo
verweg toen zeme vreselijk hoor-
de jammeren en schreeuwen. Ze
kwam direct naar school terug en
toen de beul een beetje minder
sloeg, gilde ze met een stem die

door merg en been ging. Maar hij luisterde niet, alsof hij doof was, en hij sloeg er nog harder op los;
tegelijkertijd moest de hele klas een lied zingen.

Toen hij ophield, duwde mijn moeder met geweld de deur open en rende naar binnen. Toen ze
me daar zag, aan de paal vastgebonden en onder het bloed, werd het haar zwart voor de ogen en viel
ze bewusteloos op de grond. Toen ze weer bijgekomen was, ging ze met scherpe woorden tegen de
meester te keer en zwoer dat ik nooit meer een stap binnen de school zou zetten; ze zou een klacht
indienen bij het stadsbestuur. En dat deed ze ook. Nog op dezelfde dag dat het stadsbestuur hoorde
wat er gebeurd was, werd de ‘huurling‘ ontslagen en werd hij bewaker in de gevangenis. Nu kon hij
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zijn wreedheid botvieren opmisdadigers in plaats van op kinderen. Nu, eenmaand later, zijn opmijn
rug mijn wonden bijna niet meer te zien.

Een tijdje geleden is Willem, de zoon van onze buren, weer thuisgekomen van zijn reis langs
buitenlandse scholen. Hij stelde mijn vader voor dat ik met hem mee op reis zou gaan. Ik zou met
hem in korte tijd meer leren dan thuis. Mijn vader vindt dit een goed idee. En ik heb je al gezegd:
het lijkt mij ook leuk en ik vind het ook spannend. Ik voel me gelukkig en blij. Willem krijgt van mijn
ouders van alles mee wat voor mijn onderhoud voor langere tijd nodig is. Willem is erg vriendelijk
en door zijn verhalen word ik nog enthousiaster. Morgen vertrekken we en ik zal proberen om een
dagboek bij te houden en je op de hoogte te houden van onze belevenissen.

Afscheid

V andaag zijn we vertrokken. Ik heb afscheid van iedereen genomen. Sommigen zijn sceptisch
over mijn plannen; zij denken dat ik er gauw genoeg van zal krijgen en dat ik ziek zal worden

van heimwee. Ikzelf zie de toekomst rooskleurig voor mij en ik denk dat ik pas wil terugkeren als ik
een voorname meneer of dokter ben geworden. Het afscheid van mijn vader en moeder was heftig.
Mijn vader was erg droevig. Hij was bang dat hij me nooit meer terug zou zien. Toen hij mij omhelsde
en kuste, moest hij zo huilen dat hij geen woord meer kon uitbrengen. Ik kreeg toen ook de tranen in
mijn ogen en ik voelde hoe verdrietig het is om afscheid te moeten nemen van de mensen van wie je
houdt.

Ook gaf mijn vader me nog allerlei goede raad mee. Hij vroeg me of ik dagelijks tot God zou
bidden en dank zeggen voor de bescherming die Hij me geeft en Hem nederig smeken dat Hij me
de hele dag door zal behoeden voor alle tegenspoed. Ook moet ik op mijn hoede zijn voor slecht
gezelschap, nooit iets nemen dat niet van mij is, me niet bemoeien met dingen die me niet aangaan,
enzovoort, enzovoort. Het was een lange preek, die hij vast goed bedoelde, maar na een tijdje vond ik
het eigenlijk wel genoeg, al durfde ik hem dat niet te laten blijken.

Toen we afscheid hadden genomen, liep mijn moeder nog een heel eind met ons mee, tot voorbij
de stadspoort. Ondertussen gaf ook zij, net als vader, allerlei goede raad. Een heel eind voorbij de
poort namen ook wij afscheid, ze drukte me met de warmste omhelzingen aan haar borst, huilde en
kuste me. Ik kreeg het ook te kwaad, maar Willem zei dat we moesten opschieten omdat het al gauw
donker zouworden.Mijnmoeder en ik bleven voortdurend naar elkaar omkijken terwijl zij terug naar
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huis liep en ik samen met Willem verder liep in de richting van het stadje Külsheim. Daar moest ik
het grootste deel van de nacht vechten tegen de tranen. Keer op keer riep ik: ‘moeder‘; Willem kreeg
er op het laatst schoon genoeg van.

Onderweg naar Külsheim was ik nog erg onder de indruk van het afscheid. Willem wilde op-
schieten en liep wat sneller dan ik, zodat ik de hele weg een eind achter hem bleef lopen. Na ongeveer
vier uren bereiktenwe tegen het vallen van de avond het stadje, waarWillemde beste herberg uitzocht
die er was. Hij bestelde lekker eten en nodigde zijn familieleden die daar woonden uit ommee te eten.
Ze hadden samen erg veel plezier. Doordat ik die dag maar weinig had gegeten, had ik ondertussen
ook honger gekregen, maar ik durfde niet uit mezelf aan tafel te gaan zitten en Willem nodigde me
ook niet uit. Ik zat achter de kachel en deed alsof ik sliep en voelde me ellendig. Het was ’s avonds al
laat toen de gasten weer naar huis gingen en Willem de rekening betaalde - van het geld dat hij van
mijn ouders had meegekregen.

Langenzenn

I k heb gisternacht in Külsheim slecht geslapen. Ik moest voortdurend aan het afscheid van mijn
vader en moeder denken. En ik had honger. Gisterochtend zijn we tot Bischofsheim gelopen. Daar

hebben we een paar broodjes gegeten en toen de tocht voortgezet naar Windsheim, waar we ook
hebben overnacht.

Vandaag zijn we aangekomen in de stad Langenzenn. Hier woont een wever die vroeger een
paar jaar bij mijn vader heeft gewerkt. Hij heeft ons vriendelijk en gastvrij ontvangen en ons te eten
en te drinken gegeven. Ook kunnen we bij hem overnachten. Hij is erg aardig en hij begrijpt dat ik
het moeilijk vind om ver weg te zijn van mijn ouders. Hij vertelde me dat hij ook een tijdlang ver
van huis is geweest om iets te kunnen leren. Hij heeft heel vriendelijk en opgewekt met me gepraat,
zodat ik na een tijdje mijn verdriet een beetje kon vergeten. Morgen gaan we verder naar de grote stad
Neurenberg.
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Neurenberg

D at was nog een heel eind lopen! We zagen van veraf al de torens en de blauwe rook, maar toen
duurde het toch nog wel vier uur voor we er waren. Ik liep steeds iets achter Willem aan; we

hadden niet zo veel te bespreken. Ik was wel heel nieuwsgierig hoe de stad er uit zag. Vlak voor de
wallen en de muren gingen we even zitten. Met zijn flauwe grappen probeerde Willem mijn humeur
te verpesten. “Omdat je hier nog nooit geweest bent,“ zei hij, “zullen ze je de mond snoeren, zodat je
hem niet zo nieuwsgierig kunt open doen.“ Toen de tranen in mijn ogen sprongen, zei hij: “Nu moet
je me op de voet volgen en niet om je heen kijken, en ook moet je niet met open mond naar de gevels
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van de huizen kijken. En pas op dat ik door je langzame tempo niet gedwongen word om steeds weer
te blijven stilstaan; anders krijg je in de herberg een flink pak slaag.“

Dus liep ik trillend de stad binnen, waarbij ik veel harder moest lopen dan ik prettig vond. Met
mijn vermoeide en zere voeten volgde ik Willem door de straten die met scherpe stenen geplaveid
waren. Van verschillende kanten kwamen er scholieren op me af. Ze vroegen: “Ben je een scholier?“,
maar ik gaf geen antwoord. Toen hielden ze hun handen als ezelsoren tegen hun hoofd en liepen met
ons mee tot dicht bij de herberg. Ik vond hun erg vervelend en ik was blij dat zij buiten bleven toen
wij naar binnen gingen.

Bamberg

I n Neurenberg zagen we gisteren allerlei mensen, vooral veel kooplieden, die uit Miltenberg kwa-
men. Ik heb het idee dat Willem bang is dat ik bij hem weg wil gaan en dat hij daarom vanochtend

vroeg al weer wilde vertrekken.We liepen vandaag eerst naar Forchheim, een stad die beroemd is om
zijn lekkere wittebrood. Daar bleek er geen plaats vrij te zijn in het internaat van de school, zodat we
verder gingen en in de prachtige stad Bamberg terecht kwamen, aan de rivier de Regnitz. Hier hebben
we vandaag gesproken met de rector van het gymnasium, maar hij wilde ons niet toelaten omdat er
al te veel studenten waren. Daarom gaan we morgen weer terug naar Neurenberg.

Terug in Neurenberg

V andaag kreeg ik eerst blaren en daarna pijnlijke wonden aanmijn beide voeten. Ik kon niet meer
goed lopen en hinkte met veel pijn de stad Neurenberg binnen. We logeren weer in dezelfde

herberg als een paar dagen geleden. De vrouw van de herbergier heeft mijn wonden behandeld en
we blijven hier totdat mijn voeten weer volledig zijn genezen. Ik heb nu mooi de gelegenheid om
deze prachtige stad te bekijken. Op een heuvel ligt de koninklijke burcht en van daaruit heb je een
schitterend uitzicht over de hele stad en over de omgeving. Het is ook een rijke stad; dat zie je aan de
vele mooie gebouwen en aan de prachtig versierde huizen van de rijke kooplieden.
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De Donau

E en paar dagen geleden zijn we uit Neurenberg vertrokken en nu lopen we verder door Beieren,
maar we kunnen tot nu toe nergens een plek vinden die Willem geschikt vindt en waar we zou-

den kunnen studeren. Willem vindt dat volgens mij eigenlijk wel prima: hij houdt ervan om rond te
trekken en zo lang hij daarvoor het geld heeft, doet hij dat liever dan studeren of werken. Ondertussen
is hij me voortdurend aan het pesten.

Ik moet je trouwens nog vertellen van ons avontuur van twee dagen geleden. Het was Allerhei-
ligen, dus 1 november. We komen aan bij de rivier de Donau die daar een sterke stroming heeft. We
moeten een smalle brug oversteken, die eigenlijk niet veel meer is dan een brede plank, zonder leu-
ning, en die bedekt is met glad ijs. Ik vind het doodeng en ik durf er niet overheen, maar Willem
dwingt mij om als eerste te gaan. De schrik slaat me om het hart, het duizelt in mijn hoofd en ik
schreeuw het uit van angst dat ik in het diepe water zal vallen. Ik kom aan bij het gedeelte waar de
‘brug‘ weer naar beneden gaat, naar de oever toe. Ik word nu doodsbenauwd dat ik uit zal glijden.
Bijna aan het einde van de gladde plank glijd ik plotseling uit en door mijn val verliest ook Willem,
die vlak achter mij aan komt, zijn evenwicht. Daar liggen we dan, verstijfd van schrik en bang om in
het diepe, ijskoude water te vallen. Met de hulp van God zijn we uiteindelijk ruggelings over de plank
voorzichtig naar de oever gekropen door met onze handen en voeten te werken. Oef, dat was kant-
jeboord! Natuurlijk hebben we eerst God gedankt dat Hij ervoor zorgde dat we heelhuids de oever
hebben bereikt. Daarna trokken we verder naar Eger (in het Tsjechisch: Cheb). En daar zijn we nu.

Bedelen

W e hebben na twee dagen de stad Eger ook weer verlaten en trekken nu in oostelijke richting
naar Radonitz. Ik heb er eerlijk gezegd behoorlijk genoeg van.We lopen uren per dagmet onze

spullen van de ene plaats naar de andere; bij mooi weer, maar ook als het regent of als het koud is en
als het sneeuwt. En dat terwijl er weinig kans is dat we een school vinden waar we kunnen studeren.
Maar het ergste van alles vind ik het bedelen.

Willem heeft namelijk al het geld dat hij had meegekregen, uitgegeven en nu zijn we gedwongen
om overdag in de dorpen huis aan huis te bedelen om eten. Ik haat dat uit de grond van mijn hart.
Het is verschrikkelijk. Als we in een dorp aankomen, dan stuurt hij mij erop uit en wacht hij mij op
aan de andere kant van het dorp. Soms, als ik met lege handen bij hem kom, dan slaat hij mij vreselijk
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en schreeuwt: “Wel ja! Bij God, ik zal je bedelen leren!“ En als ik wel iets eetbaars heb gekregen, dan
eet hij het alleen op en krijg ik hooguit wat restjes. En hij is erg wantrouwend: vaak dwingt hij me
om mijn mond te spoelen met water en dat vervolgens uit te spugen, zodat hij kan zien of ik bij het
bedelen zelf iets heb opgegeten.

En het komt inderdaad nogal eens voor dat
vrouwen medelijden met me hebben en me van
de straat mee in huis nemen. Als ze dan horen
vanmijn ellende en de pijn die ikmoet doorstaan
omdat ik ver weg ben van mijn ouders, geven
ze me overvloedig te eten en te drinken. Als hij
het merkt, wordt Willem heel jaloers en begint
hij mij te slaan, met een stok of met zijn vuisten.

Als het geregend heeft, zijn de dorpjes zo
smerig dat ik tot aan mijn enkels, en soms zelfs
tot aan mijn kuiten door de modder moet lopen.
Danword ik vastgezogen in de blubber en kan ik
voor- noch achteruit. Soms komen er woest uit-
ziende honden op me af en ben ik bang dat ze
me in stukken zullen scheuren. Gelukkig weten
de inwoners dat tot nu toe te voorkomen.Willem
wil zelf niet bedelen; hij is bang dat de mensen

hem zullen uitlachen en hem zullen uitmaken voor grote luie slungel die niet wil werken en niet vies
wil worden van de modder. En hij is ook bang voor de honden. Dus loopt hij door de velden om een
dorp heen om mij aan de andere kant op te wachten.

Kaaden

W e zijn nu in Kaaden (in het Tsjechisch Kadaň). Eindelijk hebbenwe een plaats gekregen op een
school! De directeur vindt het goed dat we hier blijven en we hebben ook een kamer gekregen

in het internaat. Ik ben er blij om, want ik was het voortdurend verder trekken meer dan zat. Maar
dat had ik je al verteld. Er zijn zojuist ook nog twee reizende leerlingen uit Wenen aangekomen, met
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hun begeleiders, en zij zijn bij ons ingedeeld. Overdag moeten we lessen volgen en zingen in het koor.
En van Willem moet ik dus ook nog bedelen. Omdat het hier erg koud is, slapen de leerlingen in een
houten gang boven de kachel. Vannacht lag ik te dromen. Ik was weer aan het spijbelen en lag in
Miltenberg heerlijk in een bootje te schommelen. Plotseling kukelde ik naar beneden, op de kachel.
Dat deed hartstikke zeer; ik heb een flinke wond aan mijn hoofd. Vanochtend heeft de directeur mij
uitgefoeterd omdat ik de kachel heb beschadigd.

Ketters

Johannes Hus

Nu het voorjaar wordt en de sneeuw weer aan het smelten is, zijn we naar
een plaats gegaan, die Chomutov (in het Duits Komotau) heet en die slechts
twee mijl3 van Kaaden af ligt. De meeste mensen hier zijn niet katholiek,
maar ketters: zij zijn volgelingen van Johannes Hus en zij verwerpen heel
veel vanwat ik thuis, op school en in de kerk geleerd heb. Ik vind het afschu-
welijk.We gaanmorgen gelukkig al weerweg,wantwe hebben gehoord dat
in de omgeving de pest heerst en we zijn bang dat die ook hierheen komt.

De wrede graaf

V andaag hebben we zo’n 7 uur gelopen, van Chomutov naar Mašťov. Mašťov is een klein stadje.
Er zijn hier geen buitenlandse scholieren, behalve één uit Beieren, met zijn begeleider. Maar ook

hier zijn bijna alle inwoners ketters en er zijn maar heel weinig katholieken. Hun graaf is een wrede,
goddeloze en meedogenloze ketter, die zelfs aan zwarte kunst doet.

Wil je een voorbeeld horen van zijn wreedheid? De graaf had ooit een aardige, jonge kamerdie-
naar die iedereen graag mocht, maar die niet meer bij hemwilde werken. Hij had het helemaal gehad
met de kuren van de graaf. Daarom besloot hij op een avond om samen met twee andere bedienden
een geweer en nog enkele spullen te stelen en ervandoor te gaan. Toen de tiran dit ’s ochtends ont-
dekte, wist hij de bediende met behulp van zijn zwarte kunst op te sporen in een bos, al heel ver weg,
liet hem gevangen nemen enweer terugbrengen. Daaropwerd de jongen op een onmenselijke manier
door hem mishandeld en in de kerker gegooid om kort daarna te worden opgehangen. Allerlei men-
sen schreven brieven aan de graaf en vroegen om genade voor de jongen. Ook de vrouw van de graaf
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vroeg hem om de jongen te sparen, maar tevergeefs. Zelfs de moeder van de graaf kwam over uit
Praag en smeekte haar zoon om de jongen vrij te laten. Toen hij niet naar haar wilde luisteren, wierp
ze zich voor zijn voeten en wilde niet opstaan voordat hij haar smeekbede had aangehoord. Maar zij
kon hem niet vermurwen en, wreed en goddeloos als hij was, schopte hij haar van zich af. Iedereen
sprak er schande van. Maar de jongen werd de volgende dag opgehangen. Ook al was de graaf door
zijn afstamming van hoge adel, toch was hij in de omgang ruw, wreed en onbeschaafd.

Dan heb ik nog iets over de graaf gehoord, waar-
van ik niet zeker weet of het waar is, maar ik
vind het wel een mooi verhaal. Ooit betrapte hij
de kok erop dat die stiekem iets uit het huis had
gestolen. Onmiddellijk liet hij hemmet de roe af-
ranselen en in de kerker gooien met de bedoe-
ling om hem op dezelfde manier als de jonge
bediende te laten ophangen. Niet alleen demen-
sen,maar ook een beer die de kok vanaf heel jon-
ge leeftijd had grootgebracht, zetten zich in om
de kok vrij te krijgen. Uiteindelijk liet de graaf
zich vermurwen, meer door het wilde dier dan
door het aandringen van de mensen. Maar on-
der één voorwaarde: de kok moest zonder men-
selijke hulp, dus alleen door de beer uit de diepe
kerker worden bevrijd.

Dit leek onmogelijk. Maar het dier begreep
het onmiddellijk, alsof het verstand had. De beer
pakte het touw dat boven het gat van de kerker
hing en waarmee de gevangenen omhoog wer-
den getakeld. Alsof hij zoiets eerder had gedaan,
liet hij het touw brommend stukje bij beetje vie-

ren en door aan het touw te schudden maakte hij de kok duidelijk dat hij op het hout moest gaan
zitten dat er dwars aan bevestigd was. Toen de kok was gaan zitten, trok het dier hem tot verbazing
en plezier van alle aanwezigen naar boven, streelde hem en leidde hem dansend zijn keuken binnen.
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Bedelen en stelen

V andaag wilde Willem dat ik naar een plaats zou gaan waar volgens hem een schat is begraven.
Hij kan namelijk wel wat geld gebruiken. Die schat is alleen te zien met behulp van klauwen

door iemand die nog zonder zonden is; zonder klauwen word je door geesten gewurgd. Ik heb in
mijn hele leven geen enkele misstap begaan, maar toch leek het me geen goed idee en ik wilde er niets
mee te maken hebben. Toen vielWillemwreed naar me uit; hij bedreigdeme en gaf me klappen, maar
gelukkig waren er anderen in de buurt die het voor mij opnamen. Ik denk dat hij nu een grote hekel
aan mij heeft. Onze verhouding wordt er de laatste tijd trouwens sowieso niet beter op. Behalve uit
bedelen, stuurt hij me nu ook al uit stelen. Ik moet voor hem kippen of ganzen halen. En dat haat
ik. Mijn vader en moeder hebben me ervoor gewaarschuwd dat ik dat nooit mag doen en in de Tien
Geboden staat ook dat dat niet mag. Maar als ik weiger, dan scheldt hij me uit en krijg ik vreselijk op
mijn donder. Willem had me voorgespiegeld dat ik van hem heel veel zou leren op het gebied van
de wetenschap. Nou, daar is tot nu toe niets van terecht gekomen; ik geloof dat ik van hem zelfs nog
geen enkel woord Latijn heb geleerd. Nee, hij stuurt mij liever uit bedelen en uit stelen!

Hier in Mašťov en omgeving spreken de mensen geen Duits, maar Tsjechisch. En bij het bedelen
zou het handig zijn als ik de vrouwen die de deur open doen, in het Tsjechisch zou kunnen aanspre-
ken. Daarom heb ik aan één van mijn vroegere klasgenoten die in dit dorp woont, gevraagd om mij
te leren hoe ik op een beleefde manier zo’n vrouw in het Tsjechisch zou kunnen begroeten.

Een gemene streek

V andaag heb ik mijn lesje Tsjechisch toegepast. Ik sprak de woorden die ik geleerd had zo goed
mogelijk uit tegen een meisje, toevallig de oudere zuster van de jongen van wie ik de woor-

den geleerd had. Zij reageerde wel heel anders dan ik had verwacht. Ze werd verschrikkelijk kwaad,
sprong op van haar stoel, greep de spinrok van het spinnewiel en stormde op mij af. Toen ze op mij
toe kwam, werd ik bang en sprong ik achteruit en trapte per ongeluk een paar jonge ganzen dood.
Het maakte haar nog razender, ze ging helemaal door het lint, en ze rende me luid schreeuwend ach-
terna. Ik sloeg op de vlucht, en begon langzaam te begrijpen waarom ze zo kwaad was geworden:
mijn klasgenoot had een lelijke streek met me uitgehaald en mij scheldwoorden geleerd in plaats van
een beleefde begroeting.
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Terug naar Eger

W e hebben gehoord dat in de buurt van Mašťov de pest is uitgebroken en daarom zijn we ge-
vlucht. We willen proberen terug te keren naar Eger. Misschien is daar een plaats vrij in de

school. We zijn nu echter aangekomen in Karelsbad. Het bevalt ons hier zo goed dat we hier een tijdje
blijven. Je hebt hier water uit warme bronnen waarin je lekker kunt baden en men zegt dat het water
je van allerlei kwalen geneest.

Eger

W e zijn wel een week of drie in Karelsbad gebleven, maar zijn nu in Eger beland, waar we inder-
daad zijn opgenomen in de school. Willem en ik hebben allebei onderdak gevonden bij rijke

families. We helpen de zoons bij het studeren en zo verdienen we wat geld en hoef ik niet te bedelen
en te stelen.

Weer bedelen?

W illem en ik zijn allebei blij met ons onderkomen en onze baantjes. Maar hij is wel wat jaloers op
mij, want hij zei deze week een keer: “Het kan toch niet dat jij, als leerling, zo snel een betere

plaats krijgt dan ik, terwijl ik veel ouder en wijzer ben.“ Nu heeft hij me overgedragen aan twee grote
studenten die me weer willen laten bedelen. Ik heb daar helemaal geen zin in, maar tja, wat kan ik
er tegen doen? Ik heb het verteld aan de zoon van de rijke mensen bij wie ik woon en die zoon heeft
het weer doorverteld aan zijn ouders. Die hebben me gezegd dat ik elke dag direct na school met hun
zoon naar huis moet komen en me niks van die grote studenten moet aantrekken. Ik weet niet of dat
wel goed afloopt.

Afranseling

I k heb de goede raad van de ouders nu een paar dagen opgevolgd, maar Willem greep me gister-
middag toen we van school naar huis wilden gaan. Met zijn kameraden sleurde hij me mee naar

zijn kamer, trok almijn kleren vanmijn lijf en sloegme een hele tijd opmijn naakte lichaammet de roe.

20 20

20 20



15

Hij bondme vast en liet me achter in de afgesloten ruimte. Ik had het erg koud. Vanochtend kwam hij
terug en vroeg of ik wilde doen wat hij zei. Ik kon niet anders dan ‘ja‘ zeggen. Toen liet hij me weer
vrij. Mijn leerling, de zoon van de rijke ouders, moest vanochtend dus alleen naar school gaan. Toen
ik hem uitlegde wat er was gebeurd, vertelde hij het onmiddellijk aan zijn ouders. Vanavond wilden
ze alles uitvoerig van mij zelf horen. Ze hebben medelijden met mij en ze hebben me gezegd dat ik
nu thuis moet blijven. Ze willen zien wat er dan gebeurt. Bij hen thuis voel ik me wel veilig.

Wat nu?

V anochtend kwam Willem met de twee grote studenten en nog een flink aantal anderen naar
ons huis. Toen ze de trap op stormden naar de bovenste verdieping, waar wij zaten, werden ze

opgewacht door de vader, die wapens bij zich had. Hij sloeg op ze in en joeg hun het huis uit en van
het erf af en riep ze dreigend toe dat ze zoiets niet nog een keer moesten proberen. Ik vind het heel
fijn dat de vader het voor me opneemt en mij beschermt, maar ik vraag me wel af hoe het nu verder
moet. Ik durf niet meer naar school of om een boodschap de deur uit te gaan. Ik ben bang dat ze me
in stukken zullen scheuren als ze me te pakken krijgen.

Weer in Karelsbad

I k heb er lang over nagedacht, maar uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt: ik heb afscheid geno-
men van de zoon en de ouders en de school en ik ben stiekem in mijn eentje de stad uitgevlucht,

terug naar Karelsbad, de badplaats met de geneeskrachtige bronnen. Ik heb het hier wel naar mijn
zin en ik ben erg blij dat ik van Willem verlost ben. Wat was dat een ellendige pestkop, zeg! Voortdu-
rend maakte hij me het leven zuur. Van hem heb ik werkelijk niets positiefs geleerd. Ik zal me nu zelf
moeten redden en voorlopig lukt dat: ik werk nu in een herberg als kelner en bedien de gasten die
hier komen om te kuren. Deze week ontmoette ik twee leerlingen die met mij in dezelfde kamer had-
den gewoond in het internaat van Kaaden. Ze vertelden me dat hun begeleiders waren opgehangen
wegens een diefstal. Ik bedacht dat iets dergelijks ook met Willem zou kunnen gebeuren. In dat geval
zou de appel niet ver van de stam zijn gevallen, want ook Willem zijn vader is in Miltenberg aan de
galg opgehangen vanwege een diefstal. Maar dat wens ik Willem niet toe; moge de almachtige God
hem vergeven wat hij mij heeft aangedaan!
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Ontvoerd

H elp! Ik ben ontvoerd! Gisteren in Karelsbad kwam er een rijke Bohemer op mij af die mij eerst
met een smoesje vroeg mee te komen en toen ik dat deed, dwongen hij en zijn knecht mij om

met hem naar zijn landgoed te gaan. Dat ligt bij de plaats Čichalov; nog in de bergen, maar al wel in
Bohemen, waar de ketters de dienst uitmaken. Hij wil dat ik voor hem ga werken.

Overgeplaatst

I k heb nu een paar maanden voor heer Purkart van Čichalov gewerkt. Hij is eigenlijk wel geschikt.
Ik heb in die korte tijd Tsjechisch geleerd en ik kan dat al aardig spreken. Zo’n fout als een tijd

geleden, toen ik een vrouw begroette met beledigingen, maak ik nu niet meer. Bovendien heb ik leren
paardrijden. Dat vind ik wel heel gaaf. Maar vandaag hoorde ik een vriend van heer Purkart zeggen:
“Die knaap uit Duitsland die jou helpt, dat lijkt me wel een goede knecht voor mij. Kun je hem niet
aan mij uitlenen?“ Ik voelde me daar natuurlijk wel door gevleid, maar zou ik het daar beter hebben
dan hier? En toen hoorde ik heer Purkart zeggen: “Het is inderdaad een goeie jongen. Wat mij betreft
mag hij wel een tijdje bij jou in dienst komen. Maar als ik ooit een extra knecht nodig heb, dan hoop
ik dat je mij uit de brand zult helpen“. Dus er zit niks anders op: ik word overgeplaatst naar Žlutice.

Ketterse heer

H ier in Žlutice wonen bijna alleen ketters en die nieuwe heer is een ketter in het kwadraat. Ketters
wijzen het ware katholieke geloof af en in de plaats daarvan beoefenen ze het geloof op een heel

foute manier. Ze vinden dat de paus niet het hoofd van de kerk is, maar van gelijke rang als de andere
bisschoppen. Ze beweren dat er geen vagevuur is. Ze dragen geen mis op voor de overledenen, want
dit wordt volgens hen in de katholieke kerk alleen gedaan omdat de priesters op geld uit zijn. Ze
vernielen beelden van God en de heiligen. Hun priesters moeten arm zijn en moeten zich tevreden
stellen met aalmoezen. De biecht vinden ze iets doms; het zou genoeg zijn als iedereen zijn zonden
aan God in zijn eigen kamer zou opbiechten. Ook gewijde begraafplaatsen zijn volgens hen verkeerd.
De door de Kerk ingestelde vasten vinden ze onzin. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou je begrijpt
dat een goed katholiek als ik niks met hun geloof te maken wil hebben!
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Maar goed, ik had het over mijn nieuwe heer die een nog erger ketter is dan de doorsnee ketter. Hij
is getrouwd met een heel rijke vrouw, aan wie hij een hekel heeft omdat ze veel ouder is dan hij. Hij
heeft me nu al verscheidene keren gevraagd om jonge meisjes van mijn vorige landgoed voor hem
mee te nemen met wie hij dan dingen wil doen die niet deugen. Ik heb dat geweigerd. Ik vind dat
walgelijk en aan zoiets werk ik niet mee. Maar nu heeft hij mij mijn nette kleren afgenomen en achter
slot en grendel opgeborgen. Ik krijg ze pas terug als ik dienstmeisjes van mijn vorige landgoed naar
hem toe breng. Wat moet ik doen?

Terug

I k heb er over nagedacht en de wijze raad van mijn vader opgevolgd: ik moet mij verre houden van
dit soort slechtheid. Ik heb vandaag de knoop doorgehakt: ik ga er vandoor. Ik laat de kleren bij

deze verknipte ketter achter en ik ga stiekem terug naar mijn vorige heer.

Staart

H et is nu ongeveer een half jaar geleden dat ik terug ben gevlucht naar heer Purkart. Die heeft
me gelukkig vriendelijk ontvangen en hij begreep waarom ik was gevlucht. Vandaag moest ik

met heer Purkart naar Žlutice rijden. Ik heb me in de herberg verstopt omdat ik bang was voor die
andere heer, je weet wel: die ene die mijn nette kleren nog heeft. En ja hoor, wie kom ik daar tegen? Hij
beloofde me geen pijn te doen en zelfs ommijn kleren terug te geven als ik zou proberen de staart van
een bepaald paard te stelen. Dit is natuurlijk ook niet in orde en het staat me ontzettend tegen, maar
ik moet je bekennen dat ik, uit angst voor hem en omdat ik mijn kleren graag terug wilde hebben,
toch gedaan heb wat hij vroeg. Ik was doodsbenauwd dat ik zou worden betrapt. Toen ik hem de
staart overhandigde, kreeg ik mijn kleren terug en was onze ruzie over. Maar ik voel grote wroeging
dat ik het gebod van de Heer en de vermaning van mijn vader niet heb opgevolgd: ik heb mij met
een zondig mens verzoend door zelf een zondaar te worden. Ik zou graag willen biechten, maar het
vervelende is: je hebt hier alleen maar ketterse priesters. En bij een ketter gaan biechten? Dat nooit! Ik
mis heel erg mijn vertrouwde kerk waar ik altijd steun vond als ik het moeilijk had.
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Knechten

T och is het hier ook niet altijd prettig werken. Als heer Purkart voor langere tijd op reis is, laat
hij mij achter met een knecht en twee dienstmeisjes om voor het landgoed en het vee te zorgen.

Eigenlijk moet één van de twee dienstmeisjes op de koeien passen, maar in plaats daarvan dwingt de
knecht mij om de koeien te hoeden, zodat hij achter mijn rug om plezier kan hebben met de dienst-
meisjes. Dat is niet eerlijk.

Een keer, toen de heer weer op reis was en ik met een andere knecht thuis bleef, haalde die ook
een rotstreek uit: hij brak de voorraadkamer van onze heer open, nam allerlei lekkers weg en ging
er vandoor. Om onze heer te laten geloven dat niet hij, maar ik de diefstal had gepleegd, gaf hij een
deel van het lekkers aan mij: heerlijke amandelen en vijgen. “Hier, eet maar lekker op“, zei hij. Ik wist
niet dat hij ze had gestolen en ik at ze later achteloos op. Maar toen heer Purkart dat zag, werd hij
verschrikkelijk boos. “Wat zie ik?“, zei hij, “heb jij mijn amandelen en vijgen gestolen?“ Ik moest me
voor hem helemaal uitkleden en op een tafel gaan liggen en daarna werd ik door vier boeren zo lang
met de roe geslagen tot het bloed overal uit mijn huid spoot. Grrr! Wat een gemene rotstreek van die
knecht!

Kwakzalver

N u ben ik opnieuw als een klein kadootje weggegeven aan een andere heer. Hij woont dieper in
het Boheemse binnenland, in een plaats die Soseň heet. Hij is ook al weer een ketter en bijna

alle mensen hier zijn ketters. En ze zijn bijgelovig! Laatst werd ik door hen overgehaald om mij door
middel van hekserij te laten genezen. Ik had namelijk last van een zweer in mijn nek. Ze brachten me
niet naar een dokter, maar naar een lelijke oude vrouw. Die deed haar duim in mijn oor en terwijl
ze haar andere hand op mijn hoofd legde, mompelde ze enkele onverstaanbare woorden tussen haar
tanden. Toen dit voorbij was, zei ze: “Als je beter wilt worden, moet je in een beker drie verse, onbe-
schadigde eikenbladeren en rupsennesten doen; daar doe je een stuk van een luizenkam bij en drie
vlokken vlas, die door de vingers van spinsters werden gesponnen. Als de beker dan zo een dag en
een nacht heeft gestaan, moet je drinkenmet de vaste hoop op genezing totdat je de pijn van de zweer
niet meer voelt.“ Ik heb haar raad opgevolgd en na het drinken uit de beker ben ik weer helemaal
beter geworden.
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Rovers

L aatst moesten mijn heer en ik door een donker woud rijden dat vol zit met rovers. Ik vond het
hartstikke eng. We trokken binnen met geladen geweren en mijn heer zei tegen mij: “Blijf achter

mijn rug! Als je een hinderlaag van de overvallers aan de kant van de weg ontdekt, geef me dan een
teken. En denk erom, wat er ook gebeurt, of ik ga vluchten of stoppen, blijf altijd bij mij in de buurt!“
We waren het bos nog maar net binnengetrokken of we hadden al rovers achter ons aan. Je zag ze als
donkere figuren, ineengedoken, uit grotten en struiken gluren en je hoorde ze tegen elkaar fluiten.
We vluchtten een mijl in de snelste galop, zodat de paarden schuimden van het zweet. Daarna reden
we wat langzamer om de dieren tot rust te laten komen. Plotseling kwam een van die engerds recht
op ons af. Aan zijn rechterkant droeg hij een breed, lang zwaard, links in de gordel een korte dolk,
op zijn rug een dubbele bijl en over zijn schouders een harnas en verder nog een helm. We hebben op
hem geschoten tot hij er vandoor ging. Toen hoorden we dat hij door snelle fluitjes zijn kameraden
erbij riep. Onmiddellijk gaven we de paarden weer de sporen en gingen we over in de snelste galop.
Toen we uiteindelijk veilig aan de andere kant van het woud waren, stond ik nog te trillen op mijn
benen.

Praag

S orry dat ik niet steeds mijn dagboek heb bijgehouden, maar het kwam er vaak niet van omdat
ik het druk had met klusjes voor mijn heer, of omdat ik moe was, of omdat ik eigenlijk niet veel

nieuws te vertellen had.
Ik heb ondertussen heel wat verschillende meesters meegemaakt en heel veel van het Boheemse

land gezien. Ik ben zelfs in de hoofdstad Praag geweest. Wat een prachtige stad! Eigenlijk bestaat de
stad uit drie stadsdelen, die alle drie zo groot zijn dat het ook zelfstandige steden zouden kunnen zijn.
En daar tussendoor stroomt de rivier de Moldau. De stadsdelen ‘Nieuwe stad‘ en ‘Oude stad‘ aan de
rechteroever van de Moldau worden bewoond door ketters, terwijl in het derde stadsdeel, aan de lin-
keroever, katholieken wonen. Op de linkeroever staat ook de koninklijke burcht en de bisschoppelijke
Sint Vitus-dom, een prachtige, grote kathedraal.
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Het leven der Bohemers

I k zal je niet al mijn belevenissen in detail vertellen, dat zou heel saai worden. Maar ik wil je wel
iets vertellen over de Bohemers: wat zij eten, hoe zij zich kleden en hoe ze wonen.
In Bohemen woont een grof soort mensen en zij eten graag veel en pittig. De gewone mensen

eten tijdens de lunch en het avondeten zelden minder dan vier gerechten. In de zomer bovendien
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knoedels met in boter gestoomde eieren en kaas als ontbijt, daar komen ’s middags en ’s avonds laat
nog kaas met brood en melk bij. Wanneer de boeren naar de stad komen, proppen ze zowel hun
wangen als hun buik vol alsof ze worst aan het maken zijn. Je zou lachen als je ze zou kunnen zien
eten, hoe ze zelfs op straat het wittebrood tussen hun tanden schuiven en praten en eten, terwijl de
brokken uit hun mond vallen. In de vastentijd en op alle vrijdagen het hele jaar door, onthouden ze
zich van zuivelproducten. Tijdens het werk drinken vooral de armen een eenvoudig drankje, hoewel
er verschillende soorten bier zijn, die echter alleen in de steden worden gebrouwen. Maar er worden
in de buurt van de grotere steden ook druiven geteeld, waarvan de wijn vrij duur verkocht wordt.
Betere wijnen worden in grote hoeveelheden geïmporteerd uit Hongarije en andere aangrenzende
gebieden.

Ze kleden zich in eenvoudige, grove stof; in plaats van schoenen of laarzen omwikkelen ze hun
voet en scheenbeen met dierenhuiden die ze onder de knie vastmaken met een band van stro. Ze
gebruiken bijna nooit laarzen. In de winter dragen ze vachten en wijde, over de schouders tot aan
de gordel vallende capes met grote capuchons, want je weet misschien wel dat het land erg koud is.
De rijken zijn meestal zo dik als de Epicuriërs: ze moeten het vooruitstekende deel van het lichaam
dragen in een draagband die om hun nek is vastgemaakt. De mannen zijn stevig gebouwd, vierkant
en gespierd, de vrouwen strak en wulps; ze dragen hooggesloten kleren, tot aan de kin. De mouwen
van deze jurken zijn breed, maar slechts tot aan de elleboog.

Hun woningen zijn gemaakt van dennenhout en hebben stenen kachels, zo breed als bakovens,
waarop ze ook hun voedsel koken. Als zo’n kachel ’s ochtends wordt aangestoken, ontstaat er heel
veel rook, die tot aan de zolder het hele huis vult. Daarom gaat dan iedereen naar buiten en pas als
het hout volledig is verbrand en de rook door de ramen en deuren is weggetrokken, kanmen overdag
in huis zijn. Als verlichting gebruiken demensen hout van een veel voorkomende soort dennenboom,
dat in spanenwordt gesneden en ’s avonds aangestoken in een luchter die in hetmidden van de kamer
hangt.

Ze besteden veel zorg aan hun haar; vaak heb ik mannen gezien bij wie het kunstig verzorgde
haar in lokken tot hun middel viel en vrouwen, bij wie het meestal glad gestreken haar tot aan de
kuiten of enkels reikte. Ook maken ze veel werk van hemden met kragen en dassen en sjaals; deze
stoffen zijn geweven van zijde en gouddraad. Jonge mensen dragen graag deze rijk versierde stoffen;
ze bekijken zich vaak en denken dan dat ze heel wat voorstellen.
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Bohemers, het plezier en de liefde

D e Bohemers beginnen zich soms gek te gedragen als ze leuke meisjes of vrouwen zien, vooral
als ze wat gedronken hebben. Als de boeren naar de markt in de stad komen en ze hebben

hun zaken afgehandeld, dan gaan ze in de herberg zitten. Daar bestellen ze het betere bier dat ze
‘altbier‘ noemen en het wittebrood dat ze ‘wegge‘ noemen. Ze zitten dan met de handen vol wegge
en ze spoelen het wittebrood weg met een paar kannen bier. Als ze verzadigd zijn, beginnen ze voor
zichzelf te neuriën. Maar als ze een vrouw zien voor wie ze kunnen zingen, dan stoten ze de meest
zonderlinge en onbeschaamde klanken uit, net zoals een hengst tegen een merrie brult. Dit doen niet
alleen dronken boeren, maar ook mensen uit de hogere klassen, zoals edelen en ridders.

Als we met mijn meester te paard langs een burcht of een adellijk kasteel rijden waar misschien
meisjes of vrouwen zijn, dan wil hij dat we als gekken in razende galop met de meest gevaarlijke
sprongen over het land, over hekken en sloten springen. We steken dan met luide kreten de armen en
benen omhoog in de lucht en schreeuwen: “Ju ju heja hoja hossa hossa! O leuke mooie meid!“ Maar
de meisjes lachen ons uit, en maken mijn meester daardoor nog meer opgewonden. Als er maar twee
of drie aanwezig zijn, dan hangen ze witte kussens op aan de vensters om ons te laten geloven dat er
meer zijn die kijken. Rare lui, die Bohemers!

Ik heb een graaf gekend, een goede christen,
van wie gezegd wordt dat hij van een voorna-
me jongedame hield. Echter, een andere, lager
geplaatste Boheemse edelman had ook een oog-
je op haar. De graaf werd zo verteerd door haat
en jaloezie dat hij zijn eer en waardigheid vergat
en zijn rivaal uitdaagde tot een duel. Toen in de
strijd hun beide paarden gevallen waren, voch-
ten ze te voet verder en sloegen met de zwaar-
den op elkaar in. De graaf was de mindere van
zijn tegenstander en toen hij weigerde zich over
te geven, werd hij gedood.

En dat was het einde van de liefdesaffaire.
Maar numoet je niet geloven dat zulke dwaasheden daar uitsluitend horen bij de adel; ze komen veel
vaker voor bij burgers en boeren. Het schreeuwen en joelen van liederen en gezang onder het venster
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van de geliefde is te horen in steden, maar ook in de kastelen en op het platteland, vooral ’s nachts en
in de winter. Zulk gezang is vreselijk om aan te horen, maar het is de gewoonte van de jonge mannen.

Ik wil naar huis

V oor hun Duitse medeburgers gebruiken de Bohemers niet een Boheemse, maar een licht aange-
paste Duitse naam, zodat je direct weet dat het om een Duitser gaat. De boeren noemen echter

al gauw iedereen die anders is dan zij eenvoudigweg ‘meneer‘. Daarom noemen ze mij pan Hansel,
dat betekent ‘meneer Hansje‘, wat ik wel leuk vind. Dan denk ik bij mezelf: het is misschien wel beter
om de Bohemers te dienen, door wie je pan (meneer) of panitz (jonker) wordt genoemd, dan achter
de boeken te zitten en door je medestudenten te worden uitgescholden, voor schut te worden gezet en
gepest te worden. Zo denk ik vaak als ik me goed voel. Maar als ik door mijn heer met de zweep word
geslagen of geschopt, is de lol er voormij af om ‘meneer‘ genoemd teworden. Persoonlijke bedienden,
die voortdurend met de heer meegaan en dag en nacht voor hem klaar staan, worden nog tamelijk
fatsoenlijk behandeld, vergelekenmet de knechten.Maar ook als persoonlijke bediendemoet je voort-
durend bang en op je hoede zijn. Je hebt geen moment voor jezelf om je te ontspannen, steeds moet je
met knikkende knieën zijn driftbuien met grote kalmte verdragen, en harde of vernederende bevelen
en zelfs slaag ondergaan! Ik heb dit allemaal meegemaakt bij alle edelen bij wie ik heb gediend.

Mijn laatste heer bijvoorbeeld is ook al zo’n botterik. Hij is een dikke man, erg rijk, maar nogal
gierig. Zijn vrouw is de dochter van een christelijke graaf; maar hij behandelt haar, ik weet niet waar-
om, als een gevangene en gaat niet met haar om. In plaats daarvan leeft hij met de vrouw van een
arme edelman. Deze vrouw leidt het hele huishouden en wordt door iedereen als moeder en huis-
vrouw geëerd. Maar ik verafschuw haar en beschouw haar als een vrouw van lichte zeden en toon
geen respect voor haar. Daardoor zijn zij en mijn heer vaak boos op mij en krijg ik weer een pak slaag
wanneer zij mij om het minste of geringste ergens van beschuldigt. Ik heb nu mijn heer om toestem-
ming gevraagd om na zes jaar ellende naar huis terug te mogen keren. Ik heb hem in tranen daarom
gesmeekt, maar hij werd weer ongelooflijk driftig, zodat hij mij half dood sloeg. Daarna is hij ver-
trokken met een andere knecht. Vlak daarvoor gaf hij zijn ouders en broers opdracht om mijn goede
kleren achter slot en grendel op te bergen en me nauwlettend in de gaten te houden. Als ik probeer
te ontsnappen, zullen ze me achtervolgen en aan de eerste de beste boom ophangen. Wat moet ik nu
doen? Wie zou mij kunnen helpen? Ik weet het niet. Ik kan niet goed nadenken. Ik heb gehoord dat
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heel veel mensen in Duitsland zijn gestorven aan de pest en dat die vreselijke epidemie het Boheemse
land nadert. Ik ben bang om te sterven in het land van de ketters, waar ik niet kan biechten en waar
geen katholieke priester is om mij in mijn laatste uren bij te staan. Hoe kan ik ontsnappen? Dag en
nacht pieker ik over manieren waarop ik zou kunnen vluchten.

Hekserij

I nmijn angst heb ik een oude vrouw om raad gevraagd. Ze kreeg medelijden met me en zei: “Als je
mijn raad opvolgt, zorg ik ervoor dat je gauw thuiskomt.“ Maar toen vertelde ze hoe ik dan thuis

moest komen: ik zou slechts één nacht en één dag nodig hebben. Ze wilde me op een zwarte koe door
bossen en valleien en bergen naar huis brengenmet haar magische kunsten. Toen riep ik: “In het vuur
met jou; dat heb je verdiend!“Want zij was kennelijk een boze heks, ervaren in duivelse kunsten, zoals
je ze in Bohemen veel hebt. Het scheelde weinig of ik was er op in gegaan. Alleen de angst om door
de duivel te worden beïnvloed, heeft me er vanaf gehouden.

Bang

H et is nu bijna Pasen en daarom heb ik mijn meester gevraagd om me mijn kleren terug te geven
die hij, zoals je weet, van me had afgenomen. Ik wil ze dragen op de feestdagen en voor de

gasten die kunnen komen. En gelukkig heb ik mijn kleren teruggekregen. Ik trek ze nu elke dag aan
en denk stiekem aan vluchten en ik kijk zorgvuldig uit naar een gunstige gelegenheid om er tussenuit
te knijpen. Al verschillende keren heb ik op het punt gestaan om te ontsnappen, maar steeds als het
erop aankomt, ben ik zo bang dat ik het toch niet aandurf.

Vlucht

G isteren moest ik als bediende mijn heer vergezellen naar de stad. Ik had alleen maar mijn oude
hemd en een jas aan, omdat ik niet aan vluchten dacht toen ik wegging. Terwijl mijn heer met

anderen aan dewijn zat, werd ik aanmijzelf overgelaten; ik ging de herberg uit naar demarkt om voor
een halve gulden zijde te kopen, waarvan mijn meesteres een foudraal wilde maken voor de Bijbel,
die ze onlangs had gekocht. Toen ik de zijde had gekocht, wandelde ik met een Duitse pelgrim, van
wie ik graag nieuws wilde horen uit Duitsland, zonder er bij na te denken de poort uit.
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Toen ons gesprek afgelopen was en ik besefte
wat ik aan het doenwas, brak het angstzweetme
uit en was ik bang om terug te gaan. Misschien
had iemand me zien weglopen, misschien was
mijn meester al naar mij op zoek, en dan was
ik verloren: ik zou vanwege mijn ontsnappings-
poging thuis zwaar bewaakt en gestraft worden.
Radeloos, wanhopig en angstig vroeg ik de pel-
grim om raad: wat kon ik volgens hem het beste
doen? De man had uit ons gesprek wel begre-
pen hoe jammer ik het vond dat ik niet kon stu-
deren, en dat ik, als ik maar genoeg had geleerd,
graag monnik zou willen worden. Hij moedig-
de me daarom aan om van de gelegenheid ge-
bruik te maken om te ontsnappen. “Mijn zoon,“
zei hij, “je bent nu al weg en als je teruggaat
naar de stad, zal je heer je waarschijnlijk voorlo-
pig blijven wantrouwen. Daarom is mijn advies:
vrees niet, stel vertrouwen inGod,maak gebruik
van demogelijkheid om te vluchten en vervolg je
weg zo snel mogelijk. Ik hoop dat je zonder pro-
blemen zult ontsnappen. Ik zal langzaam achter
je aanlopen. En als je achtervolgers me vragen
of ik je heb gezien, dan zal ik ze vertellen dat ze
zich tevergeefs zo haasten en ik zal ze ervan pro-
beren te overtuigen dat de achtervolging in deze richting geen zin heeft en dat ze een andere richting
uit moeten gaan.“

Na deze aanmoediging durfde ik het aan. Ik nam afscheid en bedankte hem hartelijk voor zijn
bemoedigende woorden. Ik nam de benen om voor de vespers nog een afstand van drie mijlen af te
leggen. Terwijl ik rende, keek ik vaak om omdat ik vreesde dat er een achtervolger achter me aan zat.
Maar ik heb noch de pelgrim noch een bekende meer gezien.
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Terwijl ik haastig doorliep, ontmoette ik enkele wandelaars, die me uitnodigden met hen mee te gaan
naar hun stad. Ik vertrouwde hen direct omdat ik zag dat ze het goed met me voor hadden. Ze wis-
ten ook wel een adres waar ik zou kunnen overnachten. Gisteravond hebben ze heel goed voor me
gezorgd en de huisbaas waste mijn voeten op een vriendelijke manier, hoewel hij een ketter is, en hij
zorgde ervoor dat ik genoeg te eten en te drinken kreeg.

De stad heet Žatec (in het Duits: Saaz) en deze huisbaas is een rijke leerlooier, die gisteren op de
markt veel huiden heeft gekocht en mij daar met mijn meester heeft zien lopen. Via deze leerlooier
stuur ik ook de zijde naar mijn meesteres terug, anders denkt ze misschien nog dat ik een dief ben.

Vanochtend heeft de huisbaas ervoor gezorgd dat ik een baan bij een wever krijg. Bij hem wil ik
iets over mijn vaders werk leren, zodat ik vrijer en zelfstandiger thuis kan komen. Maar vanmiddag
zag ik in de stad enkele edelen die me kennen als de knecht van mijn vorige heer. Ik ben bang dat ze
me zullen verraden en daarom ga ik morgen toch maar naar een andere stad.

Slager en tolk

I k zal je niet vermoeien met de namen van alle steden waar ik langs gekomen ben en waar ik gepro-
beerd heb werk te vinden. Uiteindelijk kon ik in Kralovice (in het Duits: Kralowitz) komenwerken

bij een slager. Hoewel ik van nature een grote afkeer van dit ambacht heb, heb ik noodgedwongen de
baan toch aangenomen. Slachten gaat me te veel tegen mijn gevoel in en daarom had ik niet veel zin
om het te leren.

Toen kwam ik iemand tegen die ook verder wilde trekken. Ik was blij en wilde graag met hem
mee reizen. Toen ik op het punt stond met hem weg te gaan, hield de slager me tegen. Hij wilde dat
ik hem de onkosten betaalde die hij voor mij had gemaakt. Mijn metgezel - een Duitse marskramer
die zijn waren onderweg verkocht - kreeg medelijden met me, ging het veld in en kwam met een lam
terug, dat hij daar volgens eigen zeggen had gevonden. Hij gaf dat aan de slager ommij vrij te krijgen,
en die liet me toen onmiddellijk gaan.

Mijnmetgezel is een burger vanMost (in het Duits: Brüx). Dat is eenmiddelgrote stad, niet zo ver
van de Duitse grens. Er wonen zowel ketters als katholieken. Ik heb hier een Duitse heer gevonden,
die me in dienst heeft genomen als tolk. Hij spreekt de Boheemse taal niet, maar gaat wel vaak naar
de Boheemse markten. Hij handelt in suiker, die hij in verschillende variëteiten weet te koken.
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Afscheid van Bohemen

D rie weken geleden kwam ik dus in dienst van de handelaar in suiker, maar nu heb ik mannen
gevonden die naar Karelsbad reizen, waar ik destijds door een edelman werd geroofd en mee-

genomen.
Ik ben blij en heb de handelaar om toestemming gevraagd om te vertrekken en hem ook om

een paar schoenen gevraagd waarin ik naar huis zou kunnen lopen. Nu neem ik graag afscheid van
Bohemen, dat ketterse land. Je begrijpt zeker wel dat ik blij ben dat ik hier weg kan; had ik Bohemen
maar nooit leren kennen!

Karelsbad

H ier in Karelsbad was ik vijf jaar geleden voor het eerst, ook in het voorjaar. Ik heb mijn hospita
van toen weer opgezocht. Zij is in de rouw omdat haar man ondertussen is overleden. Ze is

erg vriendelijk, en heeft vandaag een goed woordje voor mij gedaan bij een koopman uit Neurenberg
en ze heeft hem gevraagd of ik met hem mee zou kunnen reizen. Die koopman heeft met zijn gezin
gekuurd in Karelsbad. Hij wil met zijn koets naar huis terugkeren. Zometeen vertrekken we. Ik ben
erg blij.

Verdrietig

H ier in Neurenberg heb ik vandaag in een herberg voerlui uit onze stad gevonden. Toen ik hen
vertelde dat ik de zoon was van de wever, flapte de eerste voerman er gelijk uit dat mijn vader

al geruime tijd geleden gestorven is en dat ik een stiefvader heb. Ik werd verschrikkelijk verdrietig en
moest aan één stuk door huilen. De tranen biggelden over mijn wangen en ik kon niet ophouden met
snikken. De waard en nog iemand vielen de taktloze man hard aan en noemden hem een leugenaar,
om me te troosten, en zwoeren dat mijn vader nog leefde. Ze hebben me verzekerd dat ik hem na een
paar dagen weer zal zien. Ik hoop dat het waar is. Ik ben nu wel een beetje gerustgesteld, maar toch
niet helemaal.
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Thuis

W at een dag was dat gisteren! De voerlui brachten mij terug naar Miltenberg en ik bleef in het
huis van één van hen wachten terwijl zijn vrouw naar mijn ouderlijk huis ging. Toen ze daar

aankwam was mijn moeder net bezig de was aan de lijn te hangen en ze was heel erg verdrietig.
Ze dacht dat ik niet meer in leven was. De vrouw van de voerman zei toen tegen haar: ‘Ik heb een
verrassing voor je. Ik zal je nu naar hem toe brengen.‘Mijnmoeder geloofde er nog niks van,maar ging
toch met haar mee. Toen ze me zag, raakte ze heel erg van streek en moest verschrikkelijk huilen, net
als ikzelf trouwens. We vielen elkaar snikkend in de armen. Mijn broertjes en zusjes die meegekomen
waren, wisten niet hoe ze het hadden. Sommigen haddenmij nog nooit gezien en anderen herkenden
mij nauwelijks. Ik ben enorm blij dat ik na zes lange jaren weer thuis ben. Maar zoals zo vaak volgde
op de eerste blijdschap onmiddellijk het verdriet. Moeder vertelde me dat vader overleden is en dat
ik al een jaar of vijf een stiefvader heb. En in het afgelopen jaar zijn ook een broertje en een zusje van
me aan de pest gestorven. Ik ben verschrikkelijk verdrietig, vooral over de dood van vader en ik heb
weer heel erg moeten huilen.

Ik ben teruggekeerd, maar niet zoals ikzelf
en vele anderen hadden verwacht. Ik lijk zelfs
niet meer op een Duitser, maar op een barbaar-
se en heidense Bohemer, vanwege mijn kleren
en mijn lange, blonde haar dat ik volgens Bo-
heems gebruik zorgvuldig heb verzorgd en dat
mij bijna tot aanmijn middel reikt. Ik ben niet de
kenner van het Latijn geworden zoals mijn stad-
genoten ooit hadden gehoopt. Ik ben ook geen
dokter, zoals ik het zelf van te voren voorspeld
had. Ik heb veel meegemaakt, ik heb veel slaag
gehad, ik heb onder de ketters geleefd, maar ik
heb dankzij Gods hulp alle moeilijkheden over-
wonnen en ik ben heelhuids thuisgekomen.

Dit was dan mijn verslag van mijn avonturen met Willem en zonder Willem in Bohemen. Nu ben
ik 17 jaar en weer thuis in Miltenberg. Ben je net zo nieuwsgierig als ikzelf hoe het verder met me zal
gaan? Ik zal je zo nu en dan op de hoogte houden.
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Deel 2
Van kleermaker tot kloosterling

Mijn stiefvader

M ijn stiefvader is een lieve man. Hij heeft mijn lange haar, waaraan ik in Bohemen veel zorg heb
besteed, volgens de Duitse mode afgeknipt en hij heeft voor andere kleren gezorgd. Hij troost

mij als een echte vader. Toch wil hij dat ik de stad weer zal verlaten omdat hier kort geleden nog de
pest heerste. Hij is bang dat ik besmet zal raken. Morgen gaan we samen naar Aschaffenburg, waar
ik bij een kleermaker in de leer ga. Kleermaker lijkt me wel een goed beroep voor mij. Het is niet zo
zwaar als bijvoorbeeld timmerman of metselaar of boer.

Kleermaker

I k heb nu twee jaar stage gelopen bij de meester-kleermaker en het is me niet meegevallen. Het
handwerk is niet eenvoudig, maar waar ik het meest onder lijd zijn de langewerktijden: als leerling

moet ik werken van drie of vier uur ’s morgens tot ’s avonds negen of tien uur, soms zelfs tot elf of
twaalf uur. Bij de belangrijke feesten moeten de bestellingen op tijd klaar zijn en dan werk ik meestal
aan één stuk door tot aan de hoogmis. Verder moet ik allerlei klusjes doen, zoals water dragen, het
huis schoonmaken, de kachel stoken, pakjes wegbrengen in de stad en daarbuiten, rekeningen innen.
Wat mij erg tegenstaat is het verzamelen, of beter gezegd, het stelen van de was in de kroonluchters
in de kerken. Die wordt dan verder gebruikt in onze werkplaats. De meester en zijn vrouw zijn niet
erg aardig: ik moet van hen bittere verwijten verdragen, en zelfs klappen, koude en hitte, honger en
dorst. Het lijkt wel of ik tussen de Bohemers leef!

Daar komt dan nog bij dat ik ook een hekel heb aan het gekunstelde van het handwerk. Want
het is de bedoeling dat we zelfs de onbeduidendste kledingstukken, bijvoorbeeld ondergoed, niet uit
eenvoudige stof maken, maar uit veelkleurig textiel.
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We moeten als een soort schilder zorgvuldig
wolken, sterren, een blauwe hemel, bliksem, ha-
gel en met elkaar verweven handen van min-
naars erop borduren, en ook nog kubussen, le-
lies, rozen, bomen, takken, boomstammen, krui-
sen, brillen en nog meer van die onzin. De
meest kostbare stoffen worden daarvoor ge-
bruikt! Voor de stukjes stof die we overhouden
krijgt de opdrachtgever geen geld terug; nee, in
alle hoeken in de werkplaats staan korven vol
met restjes. Ik vind het gewoon diefstal! Ik raak
daardoor in gewetensnood, want in de Tien Ge-
boden staat toch duidelijk dat je niet mag stelen.
Toch is dit de gebruikelijke gang van zaken. On-
der de tafel hebben ze eenmand staan die zij ‘het
oog‘ noemen. Daarin gooien ze de restjes stof.
En als een klant ernaar vraagt, antwoorden ze
dat wat er is overgebleven nog niet een oog kan
bedekken. En dan bedoelen ze niet een gewoon
oog, maar die mand onder hun tafel.

Mijn leertijd zit er nu op en omdat ikme zor-
genmaak overmijn zieleheil en omdat ik het hier
sowieso niet naar de zin heb, vertrek ik morgen.

Mainz

V anuit mijn stageplaats in Aschaffenburg ben ik eerst naar Frankfurt en vervolgens naar Mainz
getrokken en hier ben ik in dienst getreden bij een zekere meester Everhard. Maar dat is maar

voor korte tijd.
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Ik vindMainz een prettige stad vanwege de vele
kerken en kloosters. In Bohemen, tussen de ket-
ters, kon ik niet vaak naar de kerk gaan en kwam
ik nooit in een klooster. Nu ga ik veel naar de
kloosters om in te halen wat ik gemist heb. Ik
voel me van dag tot dag steeds meer aangetrok-
ken tot het kloosterleven, vooral bij de Domini-
canen, waar ik geregeld kom. Ik heb gevraagd of
ik niet bij hen kan komen werken, maar helaas
hebben ze geen plaats voor een extra kleerma-
ker. Wel hebben ze mij verwezen naar het kloos-
ter van Johannes de Doper, dat prachtig gelegen
is op een hoge berg in het midden van de streek
de Rheingau. En gelukkig! Hier kan ik onmid-
dellijk als kleermaker aan de slag. Jippie!

Het klooster op de Johannisberg

I k heb het habijt van de lekenbroeders gekregen en heb geleerd om monnikspijen te naaien. Mijn
werkplaats is boven de ziekenboeg, prachtig gelegen met een fantastisch uitzicht over de heuvels

en de rivier de Rijn. Ik moet pijen en andere kleren naaien voor de monniken en de abt, voor de
twaalf lekenbroeders, voor de knechten en voor de andere mensen die voor het klooster en voor de
kerk werken.

Bovendien moet ik ook nog een aantal andere klussen opknappen. Vroeg in de ochtend breng ik
een kruik met vers bronwater in de sacristie voor de opzichters van de kelder, van wie er één altijd
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om vijf uur ’s ochtends de Heilige Mis leest. Ook assisteer ik broeders bij de stille missen en de abt
bij de hoogmis. Op dezelfde manier moet ik het hoofd van de provisiekamer helpen en wereldlijke
gasten bedienen, als die er zijn. Elke woensdag ga ik met de keldermeester naar Bingen om daar voor
twee gulden eieren te kopen en om andere noodzakelijke boodschappen te doen. Wanneer de prelaat
de kloosters bezoekt, rijd ik vaak mee. Soms reis ik ook alleen om zaken te doen. Bovendien moet ik
met kloosterbroeders bij de druivenoogst en de hooioogst helpen. Ik heb het hier erg naar de zin en
voel me hier helemaal thuis.

Naar school

H oewel ik hier met plezier werk, verlang ik er de laatste tijd steeds meer naar om ook monnik te
worden. Wat is het toch jammer dat ik mijn studie heb moeten opgeven. Ik heb dit besproken

met enkele jongere broeders die net van school zijn gekomen en zij hebben mij aangeraden om naar
Deventer te gaan. Van een oudere en geleerde monnik, Peter Schlarp, heb ik een aanbevelingsbrief
meegekregen voor de rector van het gymnasium in Deventer, Alexander Hegius. Het heeft me nog
moeite gekost om de abt ervan te overtuigen dat ik het serieus meen, maar uiteindelijk heeft hij mij
toestemming gegeven. Morgen vertrek ik.

Even in Deventer

D e toelatingstoets was niet gemakkelijk, maar ik ben toch ingedeeld in de zevende klas. Hier leer
ik de basisbeginselen van de Latijnse grammatica. Toch stop ik er mee; ik heb geen geld, maar

wel honger en ik heb het koud. Samen met een paar kameraden vertrek ik morgen uit Deventer.

Weer terug

I k ben al weer een tijdje terug in het klooster op de Johannisberg. Ik had mij erop ingesteld dat ik
hier voor altijd als lekenbroeder zou blijven en zou werken als kleermaker. Vorige week moest ik

met de abt mee naar Frankfurt. En daar ontmoetten wij mijn moeder. Zij had gehoord dat ik in het
klooster werk en nu drong zij er de hele dag bij de abt op aan dat hij zou toestaan dat ik weer naar
school zou gaan. Moeder gaf me stiekem geld en maakte me duidelijk dat ik, ook al was de abt het er
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niet mee eens, het klooster moest verlaten en naar school moest gaan. Ik durfde de abt niet te vragen
of ik het klooster mocht verlaten. Maar gisteren kwam hij bij mij. Hij sprak heel vriendelijk tegen me
en zei dat wat me naar eer en geweten het beste leek, dat moest ik doen. Een beetje verlegen heb ik
hem toen verteld van mijn liefde voor de wetenschappen. En hem ook gezegd dat ik verlangde naar
een hogere rang binnen de orde. Toen zei hij: “De wens van je moeder moet worden geëerbiedigd. Ga
in naam van de Heer en wees standvastig in je goede streven! Ga met ijver en doorzettingsvermogen
aan de studie en maak hem af. Kom dan terug en de orde zal voor je open staan!“ Ik ben erg blij met
deze woorden van de abt. Morgen vertrek ik eerst naar Miltenberg om iedereen gedag te zeggen en
dan vaar ik opnieuw naar Deventer.

Deventer

De reis naar Deventer is voorspoedig
verlopen. De wind was gunstig, zodat
ik na slechts negen dagen al in Deven-
ter aan land ging. Het is nu augus-
tus 1498 en ik ben dus al 21 jaar. Mis-
schien vind je me een beetje oud om
nog naar school te gaan. Maar ik ben
niet de enige oudere student; er zit-
ten nog zes andere volwassenen bijmij
in de klas. Die zijn gaan studeren uit
angst voor vervolging na een oproer.
Want een paar dagen geleden is een
menigte van zevenduizend opstande-
lingen die een stad belegerd hielden,
door de bisschop van Utrecht en de
hertog van Gelre verslagen. Honderd
opstandelingen zijn ter dood veroor-
deeld; ze werden geëxecuteerd op de dag van mijn aankomst en de twee dagen daarvoor; ik zag ze
nog op het rad zitten.
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Verblijf in Deventer

A lexander Hegius heeft mij opnieuw getoetst en mij deze keer toegelaten tot de achtste klas. Van
de andere volwassen klasgenoten is er niemandmeer over: zij zijn van school gestuurd omdat ze

traag van begrip waren en niet genoeg hun best deden. Ik studeer wel hard; ik mocht de zevende klas
overslaan.Na een korte tijd in de zesde klas ben ik nu overgegaan naar de vijfde klas. Ik heb een baantje
in het armenhuis van de Broeders des gemenen levens. Dat is een broederschap die in Deventer in
de vorige eeuw is gesticht door Geert Groote. Geen kloosterorde dus, maar een broederschap van
leken. Ik woon in huis bij een vrome vrouw, Gutta Kortenhorff. Bij haar wonen arme leerlingen die
zich voorbereiden op hun intrede in een klooster. Zij steunt ze op alle mogelijke manieren.

De mensen in Deventer zijn buitengewoon barmhartig
voor de armen; dat heb ik tot nu toe nergens anders zo aan-
getroffen. De mensen zijn vroom en nemen hun geloof erg
serieus. Tegelijkertijd is de stad bijzonder welvarend van-
wege de levendige handel met landen overzee, maar ook
met Holland en Zeeland. Ik ken een burger, een grote wel-
doener van mij en van andere armen, die zijn dochter als
bruidsschat bij haar huwelijk zeventienduizend gulden in
contantenmeegaf.Wat een bedrag! De vrouwvan deze bur-
ger is ook rechtschapen en uiterst barmhartig voor armen
en vreemdelingen. Vrijwel elke dag nodigt ze zes of zeven
geestelijken uit om bij haar te komen eten. En dan geeft ze
ook nog voortdurend aalmoezen aan andere arme mensen
aan de deur. Veel heeft deze lieve vrouw tijdens mijn ziek-
te voor me gedaan door me eten, kleren en geld, maar ook
troostende woorden te schenken. Zij verdient het echt om
zo rijk te zijn, omdat ze niet trots of gierig is, zoals sommige
andere rijke mensen. Zij pronkt niet met haar rijkdom, maar ze is edelmoedig, goedgeefs en barm-
hartig tegenover de armen en zij heeft haar hoop op God gericht.

Als beschermheer vereert de stad Deventer de heilige prediker Lebuïnus. Ter ere van hem is daar
ook een prachtige kerk gebouwd; daarin is zijn gebeentewaardig begraven in een kostbare kist, samen
met de relikwieën van verschillende andere heiligen, zoals die van de heilige Margaretha, maar ook
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die van de heilige Radbod, en diverse anderen. Lebuïnus kwam uit Engeland en bekeerde de mensen
hier tot het christelijk geloof. Hij woonde aan de IJssel, een zijarm van de Rijn, en tot op de dag van
vandaag is zijn huis te bezichtigen, hoewel het er nu heel anders uitziet dan destijds.

Behalve de markten die in Deventer diverse keren per jaar worden gehouden, heeft de stad nog
iets bijzonders waardoor zij wijd en zijd beroemd geworden is, meer dan de andere steden in de om-
geving. Dat is het gymnasium, dat lange tijd werd geleid door doortastende en geleerde mannen en
dat vanwege zijn aandacht voor de schone wetenschappen in grote bloei stond. Tot voor kort was de
rector van het gymnasium Alexander Hegius, een zeer geleerd man, filosoof en dichter. Hij is dit jaar
(1498) helaas overleden. Hij was eenman die door alle geleerdenwordt geprezen. Als een helder licht
zo straalde hij door zijn rechtschapenheid onder de gewone mensen en door zijn omvangrijke kennis
en grote begaafdheid onder de geleerden. Zijn vroegere leerling, de geleerde Desiderius Erasmus van
Rotterdam, noemt Hegius in zijn Spreekwoorden met veel eerbied en ook Rudolf Agricola uit Gro-
ningen, rector van de Universiteit van Heidelberg, roemt het briljante talent van Alexander Hegius.
Voor mij is het een grote eer dat ik bij deze man heb mogen studeren.

Mijn gezondheid is niet zo goed. Ik ben vaak
moe, ik heb last van ontstekingen en etteren-
de zweren op verschillende plaatsen op mijn li-
chaam en zo nu en dan ben ik echt ziek, met
hoge koorts. Ik heb angina met een gezwel aan
het strottenhoofd, en schurft, zo erg dat mijn he-
le huid er strak van staat. Ook heb ik gezwollen
voeten en had ik een gezwel aan een been. Een
vrouw met verstand van geneeskunde heeft me
daar laatst aan geholpen. Met een ijzeren instru-
ment sneed ze de zweer open. Ik gilde het uit van
de pijn. En ik lijd ook nog aan een schurftachti-
ge ziekte, die ‘vijgwrat‘ heet en die als een soort
eikenschors mijn lichaam bedekt. Het klimaat is
hier ook erg ongezond. Het is koud en de lucht
is schraal. Ik denk er serieus over om mijn studie
op te geven en mijn oude ambacht van kleerma-
ker weer op te nemen, gewoon om weg te komen
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van dit gebied en zijn bewoners. Maar dan besef ik dat dit mij wordt ingegeven door de duivel die
zijn best doet om mij van mijn studie af te brengen. Dankzij de steun van de vrome mensen om mij
heen kan ik tot nu toe de verleiding om te stoppen weerstaan.

Waarom studeren?

O ndertussen zit ik in de vierde klas. Al vijf keer stond ik op het punt om mijn studie op te geven
en naar huis te gaan. Eén keer had ik al met kameraden afgesproken om op een ochtend te

vertrekken. De avond ervoor kreeg ik plotseling een gezwel aan mijn voeten en die zweer die ik al
eerder heb genoemd. Het vertrek ging dus niet door. Nu dank ik God dat Hij heeft ingegrepen. Er zijn
voor mij twee belangrijke redenen om in de wetenschap door te gaan: de wens vanmijn vader toen hij
nog leefde en de voorspelling van sommige mensen dat ik ooit priester zal worden. Eén voorspelling
werd gedaan toen ik nog thuis was, en de andere in het klooster op de Johannisberg, toen ik daar
kleermaker was. Ik vertelde toen een oude zieke pater, voor wie ik moest zorgen, dat ik tot mijn spijt
mijn studie had moeten opgeven. Tegenover mijn werktafel had ik een rond stuk brood, een hostie,
boven aan demuur bevestigd ommevoortdurend te herinneren aan het lijden van onzeHeer.Want als
jongere sta je op veel verschillende manieren bloot aan verleidingen. Op een bepaald moment sprak
ik met de pater en klaagde ik dat mijn studie en dus mijn hoop om priester te worden, vervlogen was.
Toen kwam tot onze grote verbazing de hostie plotseling los van de muur en viel op de grond. De
oude man zag dit en ondanks zijn ouderdom stond hij onmiddellijk op en zei met verheven stem:
“Kijk, broeder Johannes, dit is voor jou een zeker teken van je toekomstige priesterschap. Je moet niet
langer twijfelen, maar er vast in geloven, je moet beslist weer gaan studeren!“

Ook mijn moeder was al eens voorspeld dat ik priester zou worden door een priester in de stad
Aschaffenburg. Toen ik ooit een kazuifel voor reparatie had gekregen, hoorde hij dat ik bij het passen
van het gewaad zuchtte: o, kon ik ook maar priester worden!

Verder is het erg belangrijk voor mij dat ook mijn overleden vader graag wilde dat ik zou gaan
studeren. Hij heeft dit zowel bij zijn leven als bij zijn sterven uitgesproken. Hij stuurde me naar school
toen hij nog leefde en op zijn sterfbed drukte hij dat moeder nog eens op het hart. Na zijn overlijden,
toen ik de kleermakerij had opgegeven en samen met onze vrienden overlegde of ik weer naar school
zou gaan, gebeurde er iets heel bijzonders.

Op een ochtend, toen mijn broer Kunz en ik opstonden en we ons aankleedden, verscheen de
geest van mijn vader in de kamer, precies zoals hij er tijdens zijn leven had uitgezien. Hij bleef een
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tijdje staan in dewijd openstaande deur en keekme liefdevol aan, alsof hij wilde zeggen dat ik onmid-
dellijk mijn plan moest uitvoeren, zonder angst of aarzeling. Dit voorval was voor mij een belangrijke
aansporing om ijverig en volhardend te studeren. Zoals ik mijn vader tijdens zijn leven steeds heb
gehoorzaamd, zo wil ik dat na zijn dood des te meer.

Weg uit Deventer

I k zit nu in de derde klas, waar de filosoof Bartholomeüs van Keulen mijn docent is. Hij is een bui-
tengewoon hardwerkende en geleerde man. Wat heeft hij veel geschreven, zowel proza als poëzie

als wetenschappelijke teksten! Hij wordt bewonderd en geprezen door de grootste geleerden. Hoewel
hij thuis is in alle takken van wetenschap, studeert hij nog steeds onvermoeibaar tot diep in de nacht.
Hij inspireert mij om ook hard te studeren.

Ik had eigenlijk al besloten om tot Pasen te blijven, dan naar
huis te gaan en, als mijn ouders het goed zouden vinden,
terug te keren naar Johannisberg in de Rheingau. Maar nu
is hier een pater uit Koblenz op bezoek gekomen die na-
mens de abt van het klooster van Laach heeft gevraagd of
er studenten zijn die als monnik zouden willen intreden
in dat klooster van de benedictijner orde. Als je monnik
wordt in een benedictijner klooster, kies je voor een leven
waarin je door veel te bidden en te werken dichter bij God
komt. Bidden doe je zeven keer per dag, waarvan één keer
midden in de nacht. En door tewerken neem je in feite deel
aan het scheppingswerk van God. Het maakt niet uit of
je eenvoudig handwerk doet, of je boeken overschrijft en
mooi versiert of dat je je verdiept in de wetenschap. De-
ze orde spreekt me heel erg aan en ik voel er veel voor
om mij op te geven. Ik vind het alleen niet zo netjes tegen-
over het klooster Johannisberg waar ik eigenlijk thuishoor.

Maarmijn klasgenoot Peter, met wie ik al heel lang samen studeer, heeft zich ook opgegeven en na een
gesprek met hem en met de pater uit Koblenz heb ik mijn aarzelingen laten varen. We gaan samen!
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Op reis

W e zijn eergisteren, 4 december 1500, uit Deventer vertrokken. Aan de ene kant ben ik heel blij
omdat ik mij nu kan inzetten voor de dienst aan God en een periode heb afgesloten met veel

ziekte en andere problemen; aan de andere kant is mijn geest zacht en verdrietig vanwege de lieve
afscheidswoorden van mijn weldoeners en vrienden. Over het algemeen heb ik nooit met plezier een
plek verlaten waar ik mij thuis voelde en waarmee ik vertrouwd was geworden; meestal word ik dan
een beetje verdrietig.

We zijn eergisteren naar Zutphen gelopen en gisteren vanZutphen via ’sHeerenberg naar Emme-
rik. Het is vandaag zondag en het feest van Sint Nicolaas. Straks steken we de Rijn over, die bevroren
is. Het ijs is zelfs zo dik dat de mensen met paarden en de zwaarste wagens er overheen rijden.

Peter

V anuit Emmerik zijn we naar Kalkar gelopen, en vandaar zijn we op weg gegaan naar Rheinberg.
Meestal overnachten we in een klooster op de route, maar één van onze metgezellen is een

beetje ziek geworden, zodat we de nacht moesten doorbrengen op stro ergens vlakbij het dorpMeurs.
Via Uerdingen hebben we nu Neuss bereikt, waar we vriendelijk zijn ontvangen in het benedictijner
klooster.

En hier hoorde ik zonet iets vreemds: in dit klooster kan niemandmonnik worden die Peter heet.
Vind je dat ook niet raar? Het kan zijn dat ze slechte ervaringen hebben met een persoon die Peter
heet, of misschien wel met meer dan één Peter. Maar dan nog: zouden anderen die van hun ouders
de naam Peter hebben gekregen, daarom ook niet deugen? Ik ken verschillende Peters die allemaal
zachtaardig, mild, tolerant, rustig, vredig, deemoedig, bescheiden en liefdevol zijn, kortom: die een
goed karakter hebben. Waarom zou je die dan discrimineren? Dat is toch waanzin?

Trouwens, hoe zit dat in jouw tijd, vijfhonderd jaar later? Ik hoop dat er tegen die tijd niet meer
op mensen wordt neergekeken die bijvoorbeeld Peter heten of die rood haar hebben of die uit een
andere streek komen. Het is toch bekrompen en onredelijk om mensen te discrimineren op grond
van dit soort kenmerken?
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Laach

Ik zal je kort vertellen hoe we verder zijn ge-
reisd: van Neuss liepen we naar Keulen. Op
het plaatje hiernaast uit 1499 zie je dat de Dom
nog in aanbouw is. Vervolgens gingen we naar
Bonn, Andernach, Koblenz, Saffig en tenslotte
bereikten we op 18 december 1500 ons eind-
doel Laach. We zijn eerst naar de kerk gegaan.
Ik had het gevoel dat dit voor mij een heel be-
langrijk moment in mijn leven was. Daarom zei
ik plechtig in het Latijn: “Haec requies mea in
saeculum saeculi: Hic habitabo, quoniam ele-
gi eam“. Dat betekent: “Dit is nu mijn rust-
plaats voor altijd: hier wil ik wonen omdat ik er
voor koos.“ Vervolgens werden we ontvangen
en toegelaten tot het klooster. Nadat ons de pij
was omgedaan, moesten we onze eerste proef-
tijd doormaken, die duurde tot het feest van on-

ze patroonheilige Benedictus (21 maart). Toen werden we toegelaten tot het noviciaat.
Omdat hij de regels tijdens de proeftijd te streng vond, wilde Peter er mee stoppen. Iedereen ried

het hem af en ook ik probeerde hem tegen te houden, maar hij was vastbesloten: hij trok zijn pij uit,
verliet ons en ging terug naar zijn geboortestreek. Ik ben ervan overtuigd dat het geweten van de
afvalligen meestal wordt geplaagd door veel onrust. Om te volharden moet je voorbereid zijn op de
verleidingen en stevig in je schoenen staan en op God vertrouwen.

Ook ik voel zo nu en dan de verleiding om het noviciaat op te geven en terug te keren naar
de wereld. Ik ben dan erg verdrietig en verward. Ik denk dat de duivel mij uitdaagt om van de net
begonnen dienst aan God af te zien. Gelukkig heeft de pater met wie we samen uit Deventer hier
naar toe zijn gereisd, me tegengehouden. Hij, en ook de prior en een aantal andere broeders hebben
zich om mij bekommerd en mij getroost en bemoedigd. Dankzij hun steun heb ik besloten om vol te
houden en te blijven.
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Nawoord

Tot zover het verslag van Johannes Butzbach, tot en met zijn proeftijd in het klooster van Laach. Hoe
verliep zijn verdere leven?

Na zijn proeftijd van drie maanden volgde het noviciaat, dat twee jaar duurde: van 21 maart 1501
tot het voorjaar van 1503. Toen legde hij de gelofte als monnik af en een jaar later werd hij tot priester
gewijd. Hij maakte dus snel carrière. In 1505 werd hij priester in het vlakbij gelegen dorp Bell en in de
kerk van het eigen klooster. In 1507 werd hij, hoewel hij nog maar dertig jaar was, tot prior benoemd.
Een prior is na de abt de belangrijkste persoon in het klooster. Johannes had de leiding over de dage-
lijkse gang van zaken, waaronder ook die van de verschillende werkplaatsen. Dit nam hem zozeer in
beslag dat hij overdag niet veel tijd over had voor studie enwetenschappelijk werk. Dat deed hij dan ’s
avonds en ’s nachts. Johannes was een zeer gedreven wetenschapper die wel eens gefrustreerd raak-
te door het gebrek aan wetenschappelijke belangstelling van de overige monniken. Hij had het niet
gemakkelijk; hij leefde strikt volgens de christelijke principes die hij thuis, in de kerk en in Deventer
bij de Broeders des gemenen levens had meegekregen. Zijn strenge houding, ook voor zichzelf, on-
voldoende eten (hij vastte geregeld) en het dag en nacht werken eisten hun tol: hij zag er moe, mager
en bleek uit. Zijn halfbroer Philipp schreef hem in 1511: “Je bent in korte tijd in een treurige, zwakke
grijsaard veranderd.“ Zijn gezondheid verbeterde daarna niet: hij stierf op 29 december 1516 in het
klooster Laach, slechts 39 jaar oud.

—

Op de website https://pyqrs.eu/sk/butzbach is meer informatie te vinden over Johannes Butz-
bach. Ook vind je daar vertalingen van zijn reisverslag in het Duits, Engels, Tsjechisch en Nederlands
en een interactieve kaart met de plaatsen waar hij is geweest.
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