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Samenvatting 

De prediker Milicius de Chremsir leefde in de periode waarin Bohemen 
een belangrijke ontwikkeling doormaakte. Karel IV, koning van Bohemen 
en tevens keizer van het Romeinse Rijk, slaagde erin om zijn gebied tot 
bloei en stabiliteit te brengen in een tijd dat grote delen van Europa beheerst 
werden door onzekerheid en wanorde. Hij en de kerkleiding, met name 
Arnestus de Pardubicz, waren doordrongen van de noodzaak van hervormin
gen in de kerk. Die beoogden in de eerste plaats een verbetering van de 
kwaliteit van de clerus, zowel op praktisch als op theologisch gebied. Om 
deze reden ondersteunden zij krachten die deze hervormingen wilden 
bewerkstelligen. 

Milicius was een van degenen die zich in deze periode inzetten voor een 
verbetering van het morele leven. Van hoge beambte aan het keizerlijke hof 
werd hij een prediker die ook in de volkstaal zijn boodschap bracht. Zijn 
activiteiten leidden tot de communiteit Jeruzalem, waar zijn volgelingen en 
voormalige prostitutees verbleven. Hij stelde twee postillen samen die het 
werk van zijn leerlingen dienden te ondersteunen. Ook reisde hij tweemaal 
naar Rome om de paus aan te moedigen tot een vastbeslotener hervormings
koers. Milicius overleed in 1374 in Avignon, waar hij zich verantwoordde 
voor de Curie tegen aanklachten van medicanten uit Praag. 

Uit de bezoeken aan Rome stammen drie geschriften die, samen met een 
drietal synodepreken, tot dusverre als enige in een kritische editie zijn 
uitgegeven. De aan Rome verbonden geschriften geven de indruk van een 
prediker voor wie de apocalyptische thematiek centraal stond. Dat beeld is 
bovendien bevestigd door één van de twee biografieën over Milicius. Diens 
volgeling Matthias de Janow schetst een beeld van een apocalyptisch ge
dreven prediker die noodzakelijkerwijs in conflict kwam met kerkelijke 
autoriteiten. De biografie is vooral een verdediging van het optreden van 
Matthias zelf. De tweede levensbeschrijving is bewaard gebleven in de ver
sie van Bohuslaus Balbinus, een barokke kroniekschrijver uit de rijen der 
Jezuïten. Hij baseerde zich zeer waarschijnlijk op een oudere bron. Zijn doel 
was om de Boheemse geschiedenis te zuiveren van ketterse verdacht
makingen. Milicius wordt erin geschilderd als een zeer vroom man die het 
verdient om heiligverklaard te worden. 
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Milicius stond in de brede beweging van predikers die opkwam in de 
twaalfde eeuw en die een antwoord vormde op de veranderingen van die 
tijd, waarin de mens zich ging zien als een medespeler in zijn wereld en 
geschiedenis. De plotselinge opkomst van de scholastieke preek, geken
merkt door een analytische geest, werd door de kerk aangegrepen om een 
betere greep te krijgen op de samenleving en om een tweede kerstening door 
te voeren. Postillen zoals Milicius' Abortivus en Gratiae Dei werden de 
handboeken voor de werkzaamheden van de vele predikers. 

De preken uit de twee bovengenoemde postillen geven een beeld van een 
auteur die predikers zag als de sleutelfiguren in de dringend nodige hervor
mingen in de kerk. Milicius ziet voor hen een aparte rol weggelegd in de 
kerk naast de clerus. De laatste is voor Milicius de structuur die de kerk 
overeind houdt, maar niet kan hervormen. De laakbare levensstijl van veel 
geestelijken brengt de kerk ernstig in diskrediet. De autoriteit van de 
hiërarchie met aan het hoofd de paus is voor Milicius onbetwijfelbaar. 
Milicius ziet de wereldlijke macht als iets dat ondergeschikt is aan de kerk. 
De legitimiteit van deze macht hangt af van de manier waarop zij wordt 
uitgeoefend. Tirannie kent geen respect voor de kerk en de armen, en verdi
ent geen erkenning. De aanwezigheid van het kwaad en de zonde in de 
wereld en in de kerk toont aan dat de tijd eschatologisch van karakter is. 

Predikers zijn enige in staat om verandering tot stand te brengen in de 
alarmerende toestand van de kerk en de samenleving. Zij beschikken over 
het vermogen om te scheiden tussen waarheid en leugen, tussen goed en 
kwaad. Als zodanig is hun werk eschatologisch van aard: waar zij optreden, 
daar voltrekt zich dezelfde scheiding als die tijdens het Laatste Oordeel zal 
worden gemaakt. In zijn preken over heiligen legt Milicius het accent op 
hun morele daden. Heiligen zijn de voorbeelden van evangelisch leven. 
Abortivus (uit de begintijd van Milicius' predikerschap) geeft meer ruimte 
aan de wonderen die heiligen kunnen verrichten dan Gratiae Dei (ontstaan 
in de laatste jaren van zijn activiteiten). 

In de Tsjechisch-georiënteerde en rivaliserende Duits-georiënteerde ge
schiedschrijving van de negentiende eeuw is Milicius het slachtoffer gewor
den van het nationalisme. Door de Tsjechische historiografie werd hij 
beschreven als iemand die aan het begin stond van het ontwaken van het 
moderne Tsjechische bewustzijn. Dezelfde typering was voor de Duitstalige 
geschiedschrijving reden om hem af te wijzen. In de loop van de twintigste 
eeuw werden de tegenstellingen minder scherp, al worden de meeste histori
ci nog steeds gemotiveerd door een behoefte om in hun werk de Tsjechische 
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eigenheid in Europa nader te bepalen. Milicius wordt veelal geschilderd als 
de belangrijkste voorloper van Johannes Hus. 

Al deze typeringen zijn slechts gebaseerd op een klein fragment van 
Milicius' werk. Zij doen geen recht aan het karakter van zijn werk. De pre
diker werd met name gegrepen door de macht van het woord, dat volgens 
hem als enige in staat was om een fundamentele verandering in het leven 
van de kerk te bewerkstelligen: een terugkeer naar de idealen van de Hoge 
Middeleeuwen. 


