DE GOUDEN SPELD, DEEL 5
STEFAN & LIESE
Copyright © 2021 Gideon
Auteur: Martine Jonker
Omslagontwerp: Ruchama N ijenhuis
Binnenwerk: Coco Bookmedia, Amersfoort
Kaart en stamboom: Linda van den Born
Jaar van uitgave: september 2021
U itgave: U itgeverij Gideon, Hoornaar , Nederland
ISBN: 978-90-5999-202-3
NUR: 282/283/284
Alle rechten voorbehouden.

Proloog
Praag, 1450

De oude man schreef met zijn vinger in het zand aan de oever van de
rivier. Een glimlach trok over zijn gezicht.
‘Waarom lacht u, opa Peter?’
‘Jaren geleden heeft je oma mij zo leren schrijven.’
‘Oma Anna?’
‘Ja. Ze was de beste lerares die ik me kon wensen. Ik was iets ouder
dan jij nu bent.’
‘Kon u dan nog niet schrijven toen u tien was?’
De oude man schudde zijn hoofd en staarde over het water. ‘Ik kon
niet schrijven en niet lezen. Ik woonde in een dorpje in Engeland en
dacht dat ik schapenboer zou worden, net zoals mijn vader. Totdat ik je
oma ontmoette.’
‘Bent u voor oma Anna helemaal van Engeland naar Praag verhuisd?’
‘Ik ben officieel voor mijn studie naar Praag gegaan, maar de echte
reden was dat ik oma Anna miste.’
De oude man staarde naar het water. ‘De tijden waren net zo woelig
als het water in de rivier. Op de universiteit kreeg ik les van Stefan, oma
Anna’s broer. En van Johannes Hus.’ Zijn blik werd verdrietig. ‘Iedereen
was geschokt toen Johannes Hus vanwege zijn geloof op de brandstapel
werd gedood. Als kleine jongen in Engeland had ik de haat van de
rooms-katholieke kerk ook al meegemaakt. De priesters waren destijds
furieus omdat er een geleerde was, John Wyclif, die de Bijbel naar het
Engels vertaalde, zodat iedereen erin kon lezen.’
‘U hebt John Wyclif toch geholpen, opa Peter?’
‘Een klein beetje maar. Toen ik had leren schrijven, heb ik samen
met oma Anna gedeeltes van de Engelse Bijbel overgeschreven. Stefan
deelde die Bijbels uit, overal waar hij kwam. Hij hoorde bij de arme
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priesters. Lollards, zo werden ze uitgescholden. Ik heb nog een exemplaar van zo’n overgeschreven Bijbel bewaard.’
‘In de kist met de ster?’
De oude man knikte en voelde in de diepe zak van zijn mantel.
‘Thomas, je bent nu tien jaar en kent het grootste deel van het verhaal
van onze familie. Je weet dat onze stamboom teruggaat tot het begin
van de jaartelling, en dat onze voorouders getuige zijn geweest van het
leven van de Here Jezus hier op aarde.’
‘Ja, dat weet ik, dat hebben u en papa mij altijd verteld. En ook dat
het hele verhaal te vinden is in de kist met de ster.’
‘Dat klopt. Maar er is meer. De ster die in de kist gegraveerd staat, is
een afbeelding van een sieraad dat ook al sinds de jaartelling in onze familie is. Kijk…’ De oude man opende zijn hand. Er lag een schitterend sieraad
in: een gouden speld, gemaakt in de vorm van een ster. Op ieder van de zes
versierde punten van de ster glansde een parel. Hij vonkte in het zonlicht.
‘Opa Peter, wat mooi!’
‘Deze speld was getuige van de geboorte, het sterven en de opstanding van de Here Jezus. Hij was getuige van de verspreiding en vervolging van het geloof in de Here Jezus in de toen bekende wereld. Hij is
een tijdlang in de grond verstopt geweest, maar toen Wyclif de Bijbel
ging vertalen naar het Engels, is de speld weer verschenen. Je moet het
allemaal maar eens rustig nalezen.’
‘Mag ik hem vasthouden?’
De oude man gaf de gouden speld aan zijn kleinzoon. ‘Als ik er straks
niet meer ben, en als later je vader en moeder er niet meer zijn, is hij
van jou.’
‘Opa Peter, ik wil er helemaal niet aan denken dat u er ooit niet meer
zal zijn.’
De oude man pakte de gouden speld terug en liet hem in het zand
vallen. Verschrikt bukte Thomas zich om hem op te rapen, maar de
oude man hield hem tegen.
‘Thomas, als je straks de gouden speld oppakt uit het zand, wat zie
je dan?’
De jongen dacht even na. ‘Dan zie ik een ster in het zand.’
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‘Precies! Heel goed!’
‘Waarom is dat zo bijzonder?’
‘Luister Thomas. Je oma Anna en ik schreven de vertaling van Wyclif
over met onze eigen handen, letter voor letter. Het duurde maanden
voor er één Bijbel overgeschreven was. Kort geleden hoorde ik van een
reiziger over een bijzondere uitvinding. Iemand in Mainz heeft ontdekt
dat je niet alleen vormen in zand kunt stempelen, zoals ik net deed,
maar dat je dat ook met letters kunt doen. Het is mogelijk om alle letters
van één bladzijde tegelijk op een bladzijde te stempelen, en die bladzijde zo vaak te kopiëren als je wilt, in heel korte tijd. Op die manier
duurt het veel korter om een boek te maken, en kun je er zo veel maken
als je wilt.’ De ogen van de oude man straalden. ‘Bedenk eens wat dat
zou betekenen voor het verspreiden van de Bijbel! Mensen hoeven niet
meer samen te doen met overgeschreven delen, maar ieder kan een eigen Bijbel krijgen!’
De oude man pakte eindelijk de gouden speld op uit het zand. Er was
een volmaakte afdruk van de zes punten van de ster te zien. ‘Deze uitvinding zal in de toekomst heel belangrijk worden. Ik vind het jammer
dat ik te oud ben om mee te maken hoe deze uitvinding gebruikt zal
gaan worden. Maar jij!’ Hij wees naar zijn kleinzoon. ‘Jij zult het mee
maken! En als je ooit iets kunt doen om deze uitvinding te gebruiken
voor het verspreiden van Gods Woord, doe het dan!’
De oude man hield de gouden speld dicht bij zijn ogen. ‘Ik hoop dat
jij de gouden speld op een dag ook doorgeeft aan je kinderen en kleinkinderen, en dat er nieuwe geloofsverhalen aan verbonden mogen worden.’
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1
De bestelling
Keulen, juli 1525

De klokken van de Dom luidden zo hard dat niemand elkaar kon verstaan. Stefan hield zijn handen tegen zijn oren en stak het plein voor
de kerk over. Hij keek naar de lange rij mensen die voor de ingang van
de Dom stonden te wachten. Sommigen leunden tegen de bouwsteigers
langs de muren. Ze kwamen zo te zien uit heel Europa, want hier in
Keulen droegen de mensen niet zulke gekke kleding.
‘Pardon, mag ik er tussendoor? Dank u wel.’ Stefan knikte tegen een
man die in een onverstaanbare taal iets terugzei en wurmde zich door
de rij heen naar de andere kant van het plein. Hij kreeg gewoon hoofdpijn van die klokken!
Snel glipte Stefan de wijk naast de Dom in. Het was gelukkig niet ver
naar het huis waar hij zijn bestelling moest afleveren. Uit zijn tas pakte
Stefan alvast het bovenste stapeltje papier. In zijn tas zaten nog negentien van zulke stapeltjes, allemaal precies hetzelfde gedrukt.
Stefan was er altijd trots op als hij weer een gedrukte tekst in handen had waarvan hij de letters gezet had. Alle letters even groot en op
dezelfde afstand van elkaar, net als de regels en het aantal regels op één
bladzijde. Het was moeilijk geweest om de letters voor dit boekje goed te
zetten, want het was in het Latijn. Hij had geen idee wat voor woorden
hij vormde met de letters die hij pakte. Maar het resultaat zag er mooi
uit. Hij probeerde de titel te lezen. Het enige woord dat hij kon ontcijferen, was Luthero. Dat was vast Latijn voor Luther, de man waar iedereen
het tegenwoordig over had.

11

Stefan klopte aan bij een stenen huis.
‘Is doctor Dobneck thuis? Zijn bestelling van de drukkerij is klaar.’
De huishoudster in de deuropening keek hem chagrijnig aan en
hield haar hand op: ‘Geef maar.’
‘Ik zou de boekjes graag zelf aan hem geven, mevrouw.’
Het gezicht van de huishoudster werd een graad chagrijniger. Zuch
tend sloot ze de deur voor Stefans neus.
Stefan hoorde haar door de gang sloffen en leunde tegen de deurpost. Hier klonken de klokken nog net zo hard als toen hij het plein bij
de Dom overstak. Wat een lawaai! Gelukkig gebeurde dit maar één keer
per jaar, op de dag dat in Keulen herdacht werd dat de resten van de drie
koningen hiernaartoe gebracht werden. Op andere feestdagen luidden
de klokken wel, maar niet zo lang als vandaag.
Stefan hoorde opnieuw geslof en de deur ging weer open. ‘Kom.’
Nou, de huishoudster van doctor Dobneck was niet iemand van veel
woorden. Achter haar aan liep hij de woning door, tot ze hem met een
handbeweging een kamer binnenleidde. Ze sloot de deur achter Stefan,
nadat ze vinnig had gezegd: ‘Denk maar niet dat je straks in de keuken
langs hoeft te komen voor een restje eten.’
‘Dank u wel mevrouw, dat was ik niet van plan.’
Achter een grote, houten schrijftafel zag Stefan een man met grijs
haar zitten. ‘Doctor Dobneck?’
De man keek verstoord op van zijn werk.
‘Uw bestelling bij de drukkerij is klaar. Twintig stuks.’ Stefan haalde
de stapel boekjes uit zijn tas en legde ze op de schrijftafel. Trots keek hij
naar het resultaat van zijn werk.
‘Wie ben jij?’
‘Ik ben één van de knechten van de drukkerij.’
‘Waarom komt je baas de bestelling zelf niet brengen?’
‘Meester Quentel heeft het druk.’
Dobneck pakte het bovenste boekje van de stapel en bladerde het
door. Zijn vingers gleden langs de regels, alsof hij op zoek was naar fouten. Stefan gniffelde. Hij wist dat er geen fouten in stonden. Ook al was
hij pas twaalf jaar oud, hij was goed in zijn werk als letterzetter.
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Eindelijk keek Dobneck op. ‘Zo, dus Quentel heeft het te druk om zelf
langs te komen.’ Hij kneep zijn ogen tot spleetjes. ‘Weet jij wel waar dit
boekje over gaat?’
‘Nee, doctor Dobneck, ik ken geen Latijn.’
‘Het gaat over Luther. Die afvallige monnik, die denkt dat hij de kerk
kan veranderen en vorige maand getrouwd is met een non. Je kent hem
vast wel.’
‘Ja, doctor Dobneck, ik heb over hem gehoord.’
‘Een verdoemde man. Zijn denkbeelden horen thuis in de hel!’
Stefan gaf geen antwoord en staarde voor zich uit.
‘Kan het zijn…’ Dobneck stond op en torende hoog boven Stefan uit.
‘Kan het zijn dat Quentel zelf niet naar mij toe komt, omdat hij aan de
kant van die Luther staat?’ Hij sprak ieder woord zo beheerst uit, dat het
Stefan rillingen bezorgde. Als Dobneck geschreeuwd zou hebben, zou
hij lang niet zo angstaanjagend zijn geweest.
‘Ik weet het niet. Ik weet alleen dat we op het moment veel bestellingen hebben en dat er een knecht ziek is, dus dat we harder moeten
werken dan normaal.’
Dobneck ging weer zitten. ‘Je bent gewaarschuwd. Blijf ver van die
Luther en zijn slechte ideeën vandaan. En geef dat ook door aan je baas.’
‘Ja, doctor Dobneck.’
De man boog zich weer over zijn schrijftafel en pakte zijn ganzenveer op.
Stefan bleef staan. Was het gesprek nu afgelopen? Moest hij vertrekken?
‘Wat sta je daar nog?’ Met koude ogen keek Dobneck hem aan.
‘Of dacht je soms dat ik een snotneus als jij het geld meegeef dat ik
Quentel verschuldigd ben?’
‘Nee. Nee, natuurlijk niet. Van sommige opdrachtgevers krijg ik een
kleine vergoeding als ik het drukwerk lever, maar…’
‘Wegwezen dan.’
Stefan vloog naar de deur. Hij hoorde Dobneck nog mompelen: ‘Een
kleine vergoeding... Het moet niet gekker worden.’
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De klokken van de Dom luidden nog steeds oorverdovend. Nijdig schopte Stefan een steentje tegen de gevel van Dobnecks huis.
‘Ben je boos?’ vroeg een plagende meisjesstem.
‘Liese, wat doe jij hier?’
‘Ik geniet van de kerkklokken. Vind je dat gebeier niet práchtig?’
Liese trok een gek gezicht en Stefan schoot in de lach. Hij was al zo lang
hij zich kon herinneren bevriend met Liese. Ze waren een dag na elkaar
geboren en volgens hun familie begon de één als baby altijd te huilen als
de ander niet in de buurt was.
‘Ik werd zo gek van die klokken, dat mama me wegstuurde voor een
boodschap. Maar dat helpt niets, want overal in de stad is het te horen.
Jammer dat de Dom zelf nog niet af is, maar de klokken er al wel hangen. Wat deed je trouwens in het huis van die griezel?’ Liese wees naar
het huis.
‘Ken je die geleerde, doctor Dobneck? Ik dacht dat hij pas sinds kort
in Keulen woont.’
‘Papa heeft me voor hem gewaarschuwd. Iedereen die achter Luther
staat, krijgt problemen met hem. Hij is heel fanatiek.’ Lieses vader wist
altijd alle nieuwtjes. Als schipper op de Rijn hoorde hij het nieuws uit de
wijde omgeving vaak het eerst.
‘Hij heeft een boekje bij ons laten drukken en dat kwam ik bezorgen.
Wat een nare man! Er kon geen dank je wel vanaf.’
‘Papa zegt dat Dobneck heel machtig is en contact heeft met belangrijke mensen,’ zei Liese.
‘Nou, ik vind hem een oude vrek!’
‘Dobneck de oude vrek, ha!’ Liese pakte hem bij zijn arm. ‘Kom, dan
gaan we kijken of papa er al aankomt.’
Het was maar een klein stukje lopen door de stadspoort naar de
kades van de Rijn. Stefan voelde zich nooit zo op zijn gemak tussen de
reizigers en scheepsmensen die hier rondliepen. Hij hield meer van de
geur en de geluiden van de drukkerij. Liese leek zich hier altijd als een
vis in het water te voelen, en als haar moeder haar niet nodig had om
te helpen zorgen voor haar broertjes en zusjes, voer ze met haar vader
mee de Rijn af.
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‘Ha Jurgen, hoe was de stroming deze keer? Ben je niet vastgelopen
bij de Lorelei-rots, zoals de vorige keer?’ ‘Hé, Johann, heb je alles al uitgeladen voor de markt? Weet je wanneer mijn vader weer in Keulen zal
zijn?’
Stefan was verbaasd over alle mensen die Liese kende.
‘Je vader is onderweg,’ riep een schipper van een ander schip dat
net aanmeerde. ‘Ik passeerde hem vanmorgen. Het touw van één van
de trekkers was geknapt, vandaar dat hij vertraging heeft opgelopen.’
De schipper legde de loopplank uit en begon vaten wijn naar de kant
te rollen.
‘Bedankt, dan komen we later terug,’ zwaaide Liese.
Achter de vaten wijn liep een passagier over de loopplank naar de
kade. Aan zijn kleding te zien was het een priester. Hij bedankte de
schipper vriendelijk, gaf hem wat geld en liep in de richting van de
stadspoort.
‘Die priester komt natuurlijk ook om de resten van de drie koningen
in de Dom te zien,’ zei Stefan.
‘Als dat zo is, is hij wel erg laat. Heb je gezien wat voor rij er nog voor
de kerk staat? Het lukt hem nooit meer om de Dom in te komen.’
‘Ik denk dat hij niet in de rij hoeft te staan, omdat hij een priester is.’
‘Het is niet eerlijk dat je van alles mag als je priester bent!’ vond Liese.
‘Heb jij de resten van de drie koningen eigenlijk al wel eens gezien?’
‘Nee, natuurlijk niet. En ik hoef ze ook niet te zien. Mijn opa Thomas
zegt dat het verhaal in het echt heel anders is gegaan dan wat ze nu vertellen in de Dom. Hij zegt dat de mannen die geschenken meebrachten
bij Jezus’ geboorte geeneens koningen waren.’
‘Hoe kan je opa dat nou weten, hij was er toch niet bij? Hij… o, hallo.’
Halverwege haar zin stopte Liese, omdat de priester zich omgedraaid
had en op haar en Stefan afkwam.
‘Ik meende het niet zo kwaad, toen ik dat zei over dat het niet eerlijk
is dat priesters alles mogen…’ Ze begon te stotteren en werd vuurrood.
‘Kunnen jullie mij misschien helpen?’ vroeg de man. Hij was lang,
had een baard en sprak met een licht Engels accent. ‘Ik had niet ver-
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wacht dat het zo druk zou zijn in de stad. Ik zoek een goede herberg
waar ik voor langere tijd een slaapplek kan krijgen.’
‘Ik weet wel een herberg,’ zei Stefan. De priester had iets vriendelijks,
waardoor hij hem graag wilde helpen. ‘Herberg Het Gouden Hert. U gaat
de tweede straat achter het Domplein in, ter hoogte van de bouwkraan,
en dan loopt u voorbij de bakker, en als u…’
‘Wacht even.’ De priester stak zijn handen in de lucht. ‘Dat gaat veel
te snel. Eerst het Domplein, zei je? Waar is dat?’
‘U bent toch een priester?’ zei Liese ongelovig. ‘Iedereen weet toch
waar het Domplein is? Hoort u het lawaai van die klokken niet?’
Stefan kneep Liese onopvallend in haar arm. ‘Mijn vriendin Liese
bedoelt dat we graag met u meelopen naar Het Gouden Hert,’ zei hij.
‘Wat aardig, dank jullie wel,’ zei de priester.
Liese fluisterde: ‘Wat doe je nou? Help je een priester? Wat zou je opa
daarvan vinden?’
‘Deze is anders dan de anderen, zie je dat niet?’ fluisterde Stefan
terug. ‘Volgens mij weet hij niet eens dat het vandaag in Keulen een bijzondere dag is vanwege de drie koningen.’
Met zijn drieën staken ze het Domplein over.
‘Dit is dus het Domplein,’ zei Liese.
‘Wat een drukte. Waar staan al die mensen voor in de rij?’
Stefan probeerde beleefd te zijn: ‘U komt zeker van ver, omdat u niet
weet wat voor bijzondere dag het vandaag voor Keulen is.’
‘Ik kom inderdaad niet uit de buurt,’ zei de priester, zonder meer te
vertellen. ‘Wat is er zo bijzonder aan deze dag?’
‘De mensen van Keulen vieren dat de overblijfselen van de drie
koningen uit het kerstverhaal lang geleden ooit naar onze stad gebracht
zijn,’ zei Liese. ‘Al die mensen staan in de rij om hun resten in de Dom
te zien.’
‘Aha.’ De priester ging er niet op in, maar liep zonder iets te zeggen
achter de twee aan.
‘Hier is de herberg,’ wees Stefan.
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‘Jongeman, jongedame, vriendelijk bedankt voor jullie hulp. Alsje
blieft.’ De priester gaf Stefan en Liese een munt en stapte toen naar binnen.
‘Nou ja!’ zei Liese. ‘Heb jij ooit meegemaakt dat een priester iets weggaf?’
‘Nee, nog nooit.’ Verbaasd staarde Stefan naar de munt in zijn hand.
‘Deze man was veel aardiger dan die akelige Dobneck vanmiddag.’
‘Dobneck de oude vrek! Hé, hoor je dat? De kerkklokken zijn gestopt.’
‘Eindelijk!’ verzuchtte Stefan. ‘Als het nog langer had geduurd, was
ik gek geworden!’
‘Ik ook. Ga je nog even mee om te kijken of papa er inmiddels is?’
‘Heel even, daarna moet ik naar huis, anders wordt opa Thomas ongerust.’
Ze waren de stadspoort nog niet door, of Liese zag haar vader aan
komen lopen, met een mand verse vis aan zijn arm. Ze rende stralend op
hem af: ‘Papa, je bent er. Wat hoorde ik, was één van de touwen van de
trekkers geknapt? Hoe heb je het opgelost? Ben je nu net aangekomen?’
‘Wat een vragen, wat een vragen!’ lachte de schipper die Liese omhelsde. ‘Dag lieverd, ik heb jou en mama en de rest gemist. Ha, Stefan!’
Lieses vader gaf een klap op Stefans schouder. ‘Maken jullie samen de
stad weer onveilig?’
‘Stefan en ik werden allebei gek van de kerkklokken. Er zijn zoveel
mensen in de stad. Ze staan allemaal te wachten voor de Dom, om de
resten van de drie koningen te zien.’ Liese ratelde maar door.
‘Veel mensen in de stad vandaag…’ Lieses vader keek ernstig de straat
af die van de kades naar het centrum leidde. ‘Dan zal jullie in al die
drukte vast geen vreemdeling opgevallen zijn.’
‘Er zijn hier alleen maar vreemdelingen,’ zei Stefan.
‘Verwacht u iemand, papa?’
‘Ja. Ik heb onderweg een priester ontmoet die op reis was naar
Keulen.’
Stefan en Liese keken elkaar aan en klemden de munt die ze gekregen hadden in hun hand.
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‘Hij is een Engelsman en heeft een tijd gewerkt in Wittenberg, waar
Luther lesgegeven heeft. Hij komt om een heel belangrijk werk te doen.’
‘Wat dan, papa?’
‘Wacht maar af.’
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2
Bezoek in de drukkerij
Stefan snoof de geur van inkt en papier op. Heerlijk! Hij hield van het
geluid van de drukpers, iedere keer als meester Quentel hem eigenhandig sloot, aandraaide en weer opende. Hij hield van de honderden vellen
bedrukt papier die te drogen hingen in de ruimte. En hij hield van het
geluid van de loden letters die tegen elkaar tikten als hij ze één voor één
uit de letterbak pakte en op een rij legde zodat ze woorden en zinnen
vormden.
‘Was Dobneck gisteren blij met de boekjes?’ vroeg meester Quentel.
Hij smeerde de plaat met losse letters opnieuw in met inkt.
‘Dat zei hij niet. Hij was heel kortaf.’
‘Hij zei zeker ook niet wanneer hij komt betalen?’
‘Nee. Ik vond hem heel onaardig. Hij was beledigd omdat u de bestelling niet zelf kwam brengen.’
‘Alsof ik daar de tijd voor heb,’ verzuchtte Quentel. Hij veegde zijn
zwarte inkthanden af aan zijn schort. ‘Kun jij deze letters van de laatste
pagina van Dobnecks boek opruimen? Ik ben bang dat we anders letters
tekortkomen voor onze volgende opdracht.’
‘Natuurlijk.’ Stefan ging voor de letterbak zitten en begon te sorteren. Alle a’s in het bakje van de a, alle b’s in het bakje van de b. Hij had
het van opa Thomas geleerd en kon het sneller dan de andere knechten.
Opa Thomas had gisteravond gelachen om het rijmpje dat Liese en hij
gemaakt hadden: Dobneck de oude vrek. Stefan begreep nog steeds niet
hoe iemand zo onaardig kon zijn.
Alle letters waren nu opgeruimd en de plank waarin eerst rijen letters hadden gelegen, was nu leeg. Gedachteloos pakte Stefan een paar
letters uit de letterbak. Een hoofdletter D, een o, een b… In een mum van
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tijd had hij het zinnetje in een letterhaak gelegd: Dobneck is een oude
vrek. Stefan grinnikte. Dit zou Liese moeten zien. Liese zou heel hard
lachen en zeggen dat hij de zin af moest drukken. Stel je voor…
‘Stefan, wil je de rode inkt klaarzetten? Meneer Woensam wil een
houtsnede laten drukken in het rood. Dan kan Hans daarmee aan de
slag op de tweede drukpers als hij straks komt.’ Quentel veegde het
zweet van zijn voorhoofd. Hans, de knecht die bijna net zo’n goede
drukker was als Quentel zelf, kwam meestal te laat. Quentel mopperde
er vaak over. Maar omdat Hans goed in zijn vak was, en omdat het lastig
was om goed personeel te vinden, ontsloeg Quentel hem niet.
Stefan pakte de rode inkt en roerde hem door, zodat Hans straks
meteen kon beginnen. Zijn oog viel op het zinnetje dat hij net gelegd
had. Dobneck is een oude vrek. Zou hij het durven? Eén afdruk maken, en
hem dan vanmiddag voor de grap bij Liese bezorgen, keurig o
 pgerold
met een lintje eromheen? De tweede pers was nog vrij totdat Hans
kwam. Snel pakte Stefan de inktbal en kleurde de letters rood. Liese zou
hem stoer vinden.
De bel bij de ingang klingelde.
‘Kijk jij even wie dat is?’ vroeg Quentel.
Snel legde Stefan de rode zin op de houten bank bij de muur en liep
naar voren.
‘Zo, ben jij het? Heeft je baas het weer te druk?’ vroeg een akelig bekende stem.
‘Doctor Dobneck, wat kan ik voor u doen?’ Het zweet brak Stefan uit.
‘Waar is je baas?’
Stefan gebaarde naar de werkplaats: ‘Hij is bezig, ik zal hem voor u
roepen.’
‘Dat hoeft niet.’ Dobneck duwde Stefan opzij en liep met grote
passen naar de drukkerij. Midden in de deuropening bleef hij staan.
‘Zo, meester Quentel, bent u te druk om mij persoonlijk te bezoeken?’
Stefan hoorde Quentels antwoord niet. Hij dacht alleen aan de zin
die in de drukkerij lag, vol met verse, rode inkt. Dobneck zette zijn handen in zijn zij. Stefan zuchtte. Nu kon hij er helemaal niet meer langs!
Opnieuw klingelde de bel.
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‘Stefan, ik ben met doctor Dobneck bezig, kijk jij even?’ riep Quentel.
Stefan balde zijn handen tot vuisten. Wat een stomme ideeën had hij
ook altijd! Waarom moest hij zo nodig stoer doen voor Liese?
Het was Hans die eindelijk binnenkwam. ‘Goedemorgen! Alles goed
hier?’
‘Je bent laat. Dobneck is er.’
‘Waren zijn boeken niet goed?’
‘Ik weet het niet, hij praat met meester Quentel.’ Tot zijn opluchting
zag Stefan dat Dobneck de weg niet meer versperde. Nu moest hij snel
de rode letters weghalen, dan zou niemand ooit weten wat hij van plan
was geweest.
Stefan bleef als aan de grond genageld staan toen hij achter Hans
aan de werkplaats in wilde lopen. Dobneck was gaan zitten. Boven op
de letterhaak met de rode letters…
‘Mijn beste meester Quentel, u levert goed drukwerk. Maar toch wil
ik u één vraag stellen, voor ik u betaal voor uw dienst.’ Dobneck zag er
niet uit alsof hij snel op wilde staan. ‘Hoe denkt u over die onruststoker
Maarten Luther? Wat vindt u van zijn schokkende ideeën over de kerk?’
‘Wat heeft dat met mijn werk als drukker te maken?’ vroeg Quentel
kalm.
‘Het boek dat u voor mij gedrukt heeft, is anti-Luther. Hebt u daar
problemen mee?’
Quentel stapte achter de drukpers vandaan. ‘Luister, ik ben geen lezer, maar een drukker. Als mensen genoeg betalen, druk ik wat ze willen en in welke taal ze dat willen.’
‘Drukt u ook wel eens teksten voor mensen die net zo denken als
Luther?’
‘Ik dacht dat ik duidelijk was. Zolang mensen genoeg betalen, druk
ik af wat ze willen. En van u heb ik nog steeds geen betaling ontvangen,
doctor Dobneck.’
Met een kille blik in zijn ogen stond Dobneck op. Hij hoorde niet
dat er een loden letter achter hem op de grond viel toen hij opstond.
Hij pakte een leren buideltje uit de zak van zijn mantel en gaf dit aan
Quentel. ‘Ik betaal mensen datgene wat hun toekomt. Voor goed werk
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betaal ik goed. Slecht werk zet ik mensen betaald.’ Dobneck draaide
zich om en zonder te groeten liep hij de werkplaats uit en de winkel
door. De bel klingelde vrolijk toen hij de voordeur opende. Stefan keek
eerst snel naar de met rode inkt ingesmeerde letters op de bank, en toen
naar de achterkant van Dobnecks mantel. Ter hoogte van Dobnecks zitvlak stond met vuurrode letters op de zwarte stof te lezen: Dobneck is
een oude vrek.
‘O nee,’ fluisterde Stefan. Hij moest Dobneck tegenhouden. ‘Doctor
Dobneck, blijf nog even, alstublieft.’ Hij rende achter de man aan.
‘Ik… wil u iets vragen.’
Dobneck draaide zich om. Zijn hand bleef rusten op de deurklink.
‘Ik… Hebt u… Mag ik…’ Stefan wist niks te bedenken. ‘Wat hebt u een
mooie mantel.’
Dobnecks wenkbrauwen gingen vragend omhoog.
‘Ja, uw mantel. Ik heb nog nooit zo’n mooie mantel gezien.’ Hij moest
die mantel in handen krijgen! ‘Mag ik hem eens aan?’
Dobneck nam niet eens de moeite om te antwoorden. Hooghartig
draaide hij zich om en liep naar buiten. De afdruk van de rode letters
wapperde mee op de wind van zijn snelle passen.
Nog voor Stefan achter hem aan kon rennen, klingelde de bel weer,
en kwam er een nieuwe klant de drukkerij binnen. Stefan wilde langs
hem heen glippen om Dobneck in te kunnen halen, maar de bezoeker
hield hem tegen:
‘Hé, jij bent die jongen die mij gisteren de weg naar de herberg gewezen heeft.’
Stefan herkende de vreemdeling.
‘Werk jij hier? Dit is toch de drukkerij van Peter Quentel?’
‘Ja.’ Stefan popelde om weg te gaan. Dobneck mocht de letters niet
ontdekken.
‘Waar kan ik Quentel vinden?’
‘Kom maar mee.’ Snel wees Stefan de vreemdeling de werkplaats.
Daarna holde hij naar buiten.
Op straat krioelde het van de mensen. Er waren veel zwarte mantels te zien, maar boven geen enkele mantel zag hij het grijze hoofd
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van Dobneck. Stefan rende de route over het drukke Domplein naar
Dobnecks huis, maar hij was nergens te vinden. Met hangende schouders liep Stefan terug naar de drukkerij. Het enige wat hij nu nog kon
doen, was de rode inkt van de loden letters afwassen en de letters terugleggen in de letterbak. Zo zou al het bewijs in de drukkerij verdwenen
zijn.
Stilletjes maakte Stefan de letters schoon. Hij verwachtte ieder moment
dat de bel weer zou klingelen en dat Dobneck woest naar binnen zou
stormen. Hoe eerder hij klaar was, hoe beter.
De onbekende priester van wie hij gisteren een munt had gekregen,
was nog steeds in gesprek met Quentel. Ze waren naast de drukpers
gaan zitten en onderhandelden over een opdracht.
‘Zesduizend exemplaren is veel te veel,’ zei Quentel resoluut. ‘Het kost
veel tijd om ze te drukken, en ik heb geen garantie dat ze allemaal verkocht zullen worden.’
‘Geloof me, er zijn al een paar duizend bestellingen. Ik twijfel er niet
aan of de rest ook verkocht wordt. De mensen hebben honger!’ zei de
vreemdeling.
‘Ik druk er niet meer dan drieduizend. Als ze goed verkopen, dan
kunnen we alsnog bijdrukken.’
De vreemdeling legde een leren zak op tafel. Stefan hoorde munten
rinkelen.
‘De betaling is geen probleem. Er is veel steun voor dit project.’
‘Ik zal andere opdrachten uit moeten stellen. Mijn opdrachtgevers
zullen daar niet blij mee zijn.’
‘Als u schade lijdt, wordt dat vergoed.’
‘En deze klus is niet zonder gevaar. Hier in Keulen wonen machtige
mensen met heel andere denkbeelden.’
‘Daar hebt u gelijk in. Dat is een risico.’
Stefan had de laatste letters schoongemaakt en opgeruimd. Hij zag
dat Quentel nadacht.
‘Goed,’ zei de drukker eindelijk. ‘Ik zei zojuist nog tegen een klant dat
ik druk wat men wenst, in de taal die men wenst, zolang er maar genoeg

23

betaald wordt. Ik wil me aan mijn woord houden. Ik zal u helpen en ik
neem de opdracht aan. Maar ik blijf bij mijn voorwaarde: we starten
met drieduizend exemplaren.’
De vreemdeling begon breed te lachen en schudde Quentel stevig de
hand: ‘Afgesproken.’
Quentel pakte pen en papier om de afspraken over de opdracht vast
te leggen. ‘Stefan, jij spreekt toch Engels?’
‘Redelijk, ja. Mijn opa heeft het me geleerd, want zijn eigen opa
kwam uit Engeland.’
‘Mooi, dat kun je goed gebruiken als je de komende tijd de letters
gaat zetten voor het boek dat we gaan maken.’
‘Gaan we een Engels boek maken?’
De vreemdeling knikte. ‘Ja.’
‘Een kookboek?’ Stefan had de vreemdeling horen zeggen dat de
mensen honger hebben.
De vreemdeling begon smakelijk te lachen. ‘Nee, geen kookboek.
Hoewel ik denk dat veel mensen zullen gaan koken van woede als ze
van dit project horen. Het boek dat je baas gaat drukken, is de Bijbel.
In de taal van mijn volk, het Engels.’
‘De Bijbel?’
‘Een stuk van de Bijbel, alleen het Nieuwe Testament,’ verduidelijkte Quentel. ‘Je moet er maar niet met andere mensen over spreken.
Dat geeft alleen maar onrust.’ Quentel zette zijn eigen naam onder
het contract en keek de vreemdeling aan. ‘Welke naam mag ik van u
noteren?’
‘Mijn naam is William Tyndale.’
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3
De gouden speld
Stefan had zijn oude opa Thomas nog nooit zo snel zien opspringen als
toen hij vertelde over het nieuwe drukproject.
‘De Bijbel drukken? In het Engels?’
‘Alleen het Nieuwe Testament, opa,’ verbeterde Stefan.
Opa’s ogen glinsterden. ‘En hóé heet die man nou?’
‘William Tyndale. Hij komt uit Engeland.’
‘Nodig hem uit, nu meteen.’
‘Maar opa, het is al avond, en…’
‘Hier heb ik mijn leven lang op gewacht. Dat ik dit nog mee mag maken. Weet je waar hij logeert?’
‘Ja, maar…’
‘Haal hem op. Dit is belangrijk, Stefan. Dit is heel erg belangrijk!’
De Engelsman zat nog aan zijn maaltijd toen Stefan hem opzocht in
Het Gouden Hert. ‘Meneer Tyndale, mijn opa wil u graag spreken. Nu
meteen.’
Op zijn hoede keek Tyndale om zich heen. ‘Is je opa te vertrouwen?’
‘Ik denk het wel.’
‘Heb je hem over het project verteld?’
‘Ja. Ik heb hem nog nooit zo opgewonden gezien. Hij zegt dat hij hier
zijn leven lang op gewacht heeft.’
‘Is je opa rooms?’
‘Nee.’
Tyndale at zijn laatste stuk brood met kaas op en veegde zijn mond
af. ‘Breng me maar naar je opa toe.’
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De Gouden Speld
Wat heb je ervoor over om Gods boodschap als een kostbare schat te
bewaren en door te geven, van generatie op generatie?
Eerder verschenen vier spannende verhalen over de geschiedenis van
het christelijk geloof.
David & Mirjam (deel 1)
Kapernaüm, ergens aan het begin van de jaartelling. Wanneer Davids
broertje ernstig gewond raakt, voelt David zich schuldig. Hij raakt in de
problemen als hij het goed wil maken. Dan hoort hij van een rondtrekkende rabbi die mensen geneest. Zou hij iets voor Davids broertje kunnen betekenen? En wat heeft de gouden speld van zijn nichtje Mirjam
met deze rabbi te maken?
Ruben & Claudia (deel 2)
Rome, 70 na Christus. De Joodse Ruben heeft als enige van zijn familie
de verwoesting van Jeruzalem overleefd. Hij wordt meegevoerd naar
Rome en slaaf gemaakt van de verwende Felix. Ruben doet zijn best om
zijn geloof in Jezus de Messias, en de inhoud van het zakje dat hij om
zijn hals draagt, voor Felix geheim te houden.
Marcus & Susanna (deel 3, verschenen in een trilogie)
Gallië, 177 na Christus. Overal in de stad ziet Marcus bordjes verschijnen: Verboden voor christenen. Christenen mogen niet meer naar de winkel, de dokter of naar school. De pesterijen tegen de christenen worden
steeds erger. Kunnen Marcus en zijn vriendin Susanna eraan ontsnappen?
Peter & Anna (deel 4)
Engeland, eind 14e eeuw. Peter vindt een kist met eeuwenoude documenten. De beroemde professor Wyclif helpt hem om deze teksten te
ontcijferen. Peter raakt ook bevriend met de mysterieuze Anna en haar
broer Stefan. Anna is in het bezit van een antieke, gouden speld. Heeft
de speld iets te maken met de kist met documenten?
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