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Openingswoord 
Wendelijn van den Brul

J acob Böhme zou u denk ik verwelkomen door te zeggen: ‘Dag 
lieve mensen! Ja, misschien is dat precies wat Böhme het meest 

typeert: een brandende liefde.
Vandaag zullen we daar iets van leren kennen, ons verwonderen en 
inspannen om deze grootse zoeker te volgen die in zijn tedere en 
tegelijk ook zeer gecompliceerde taal ons oproept te branden als hij. 
Door met een vurig hart en vlammende geest waar te gaan nemen 
in de schepping, God te zien. Door de natuur heen te zien en verder 
tot in de hoge wereld van engelen, de brongeesten en de Ungrund... 
te zien. 

Jacob Böhme was een ziener. 
Zien kunnen wij direct in verband brengen met licht. Het licht als de 
openbaarder, de bron waardoor alle waarneming begint. Onze ogen 
weerspiegelen wat zij waarnemen naar binnen, en daar vormt zich 
ons bewustzijn. Daar rijzen de beelden in ons op en bouwen een 
werkelijkheid, een wereld, waarbinnen wij ons bewegen, waarbin-
nen wij denken. Het is het waarnemen door beredeneerd begrip. 
Een diepere vorm van zien zijn die flitsen van plotseling inzicht. Een 
vluchtige blik in de diepte der dingen. 
Jacob Böhme zag achter de dingen, door het zichtbare heen vanuit 
het binnenste als met geestelijke ogen in een andere werkelijkheid. 
Hij zag zoals op de folder en de panelen in de hal. Een zien zoals dit 
weergegeven wordt als met een overweldigend aantal ogen die een 
blik slaan in de alomtegenwoordigheid. Ogen die alles in alles zien.
De eerste keer dat hij zo, als tot in de kern der dingen zag was hij 
25 jaar.

In 1610 besloot hij de aan hem geopenbaarde mysteriën op te schrij-
ven, om ze voor zichzelf vast te leggen en te voorkomen dat deze als 
een rivier door hem heen zouden stromen. Dat wat zijn eerste boek 
zou worden met de titel: Aurora of morgenrood in opgang.
Wat Jacob Böhme zo groot maakt is het vermogen dat hij bezat om 
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wat hij waarnam vast te houden en te beschrijven. Hij zag als in twee 
werelden. Als in een dubbelleven. Hij zei daar zelf over: ‘Zo leef ik 
nu in God, en mijn zelf weet het niet, want het leeft niet in God maar 
in zichzelf. Ook al bevindt God zich wel daarin, het merkt hem niet 
op... Maar,’ zegt hij: ‘Als voor een mens de geest toegankelijk is, dan 
begrijpt hij de taal.’

De taal.
De schepping was de taal van God voor Böhme. De Natuur als een 
taal die wij kunnen proberen te verstaan. Als een nieuw, een verlich-
tend geestelijk denken waardoor wij zoals hij God kunnen zien, ho-
ren, ruiken, proeven, herkennen, en dan gaat dus het morgenrood 
op. Ja, ja, zult u denken, wij zijn geen zieners, en het zoeken naar 
God is nou ook niet mijn dagelijkse bezigheid....
Plato stelt dat ieder mens kan weten wat ook Böhme ontdekte. Want 
denk eens aan hoe u in de wereld kwam, vanuit een soort niets in het 
iets, vanuit het onzichtbare tot in het zichtbare. Maar, zegt Plato, met 
de ogen van uw onsterfelijke ziel heeft u alle werelden gezien waar 
u doorheen reisde om hier geboren te worden. U bent een wetende 
die vergeten heeft wat hij zag en dus al kent. 
Gelukkig zijn er mensen die onze wereld op zijn kop weten te zetten. 
Die ons uitdagen, hoewel ons verstand moeite heeft om zo groot te 
denken, om toch de duizelingwekkende taal van God te begrijpen. 
Ons zelf te lezen als een boek dat alle geheimen bevat. Niemand zegt 
dat het makkelijk is, wel dat het mogelijk is. Jacob Böhme heeft alle 
weerstand die je maar kunt bedenken ondervonden.
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Görlitz en Amsterdam 
in de zeventiende eeuw 
Luc Panhuysen

D e zestiende, zeventiende eeuw… Historici noemen de zes-
tiende eeuw de eeuw van de religie. De zestiende eeuw is het 

tijdperk van de Reformatie: het ontstaan van het protestantisme, 
de teloorgang van het godsdienstige monopolie van de katholieke 
kerk. Ieder tijdperk eist en ontwikkelt zijn eigen talenten, want ieder 
tijdperk heeft zijn eigen noden. En binnen die noden ontwikkelen 
mensen in die tijd hun vermogens. In de 16e eeuw zien we dat hele 
oude theologische denkkaders worden doorbroken omdat de ge-
lovige mens nieuwe behoeften heeft. Luther is daar een exponent 
van, Calvijn ook, maar Böhme ook. Böhme was een zeer geïnspi-
reerd iemand, een groot theologisch genie. Hij heeft nieuwe wegen 
gebaand, waarvoor hij zijn informatie overal vandaan haalde. Wie 
vorig jaar de Böhme tentoonstelling in Dresden heeft bekeken, die 
heeft mee gekregen welk een diepte die spiritualiteit van Böhme 
had. 
Historici kunnen heel leuk een eeuw op een bepaald kenmerk vast-
pinnen, zoals de zestiende eeuw op ‘religie’, maar we zullen zien dat 
het religieuze aanwezig was in iedere maand en dag van de daarop-
volgende eeuw. Dat is goed om ons te bedenken, want mijn lezing 
gaat over Görlitz en Amsterdam in de 17e eeuw.
Op de afbeelding (blz 10) zien we de toren van Babel. U kent al-
lemaal het verhaal uit Genesis. De mens begon met het bakken van 
baksteen en dacht: Ha, hier kun je mee bouwen en je kunt stenen op 
elkaar bouwen en als je daarmee doorgaat en hoger en hoger stapelt 
dan kunnen we wie weet wel de hemel bereiken. 
De toren van Babel is de eerste wolkenkrabber uit de geschiedenis 
van de mensheid en het is een symbool geworden voor hoogmoed: 
de toren van Babel is nooit afgebouwd want de Godheid greep in. 
Hij zei: dit is niet goed, ik zal verwarring onder de mensheid zaaien 
zodat de eenheid onder de mensen verbrokkelt en al die inspanning 
die tot die hoogmoedige verticale energie leidt wordt verstrooid. 
Die toren van Babel is symbool voor een kracht waar ook Jacob 
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Böhme mee te maken kreeg, namelijk het Lutherdom dat begon te 
stollen. De toren van Babel, zou je kunnen zeggen, staat voor ortho-
doxie: zo is het en niet anders. Wij hebben de waarheid in pacht. Dit 
soort van denken kreeg Görlitz in de tijd van Jacob Böhme in zijn 
greep. Dit leidde tot fragmentatie, want ook daar staat de toren van 
Babel voor: Babylonische spraakverwarring. God zorgde ervoor dat 
de mensheid werd verdeeld in groepen die allemaal verschillende 
talen spraken. 

Het verhaal dat ik voor u ga houden gaat over fragmentatie. Daarbij 
stel ik het diafragma scherp op twee concrete invloeden die deze 
fragmentatie hebben veroorzaakt. Allereerst de Reformatie. Ik kom 
daar straks nog op. Die Reformatie leidde tot oorlog en oorlog is 
ook een grote fragmentator. Böhme heeft beide krachten aan den 
lijve ondervonden, maar de Nederlanden van die tijd ook; dat is wat 
beide gebieden met elkaar verbindt. 
Tegelijkertijd is er in al die fragmentatie ook verbinding en grappig 
genoeg verbinding in het abstracte, in het opstijgen, laten we zeggen 
in het opstijgen naar platonische hoogte zodat je vrij kunt opstijgen 
uit het gestolde, bekrompene van de orthodoxie, waarbij geïnspi-
reerde mensen elkaar kunnen vinden op nieuwe wegen. Dit is de 
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betekenis geweest die Jacob Böhme onder andere in de Nederland-
se Republiek van de 17e eeuw heeft gekregen, maar hij niet alleen. 
De persoon die ik straks naast Böhme zal opvoeren, Coenraad van 
Beuningen, wilde niets liever dan de Babylonische versplintering 
van zijn tijd ontstijgen door verheffing, transcendentie. 
Deze kaart van Europa werd gemaakt door Abraham Orthelius, een 
tijdgenoot van Jacob Böhme. In de ovaal links bevindt zich Amster-
dam en omgeving, in de ovaal rechts Görlitz. Het Europa van de 
16e eeuw was een leeg continent. Vijftig miljoen inwoners slechts. 
Europa heeft nu 750 miljoen inwoners. In de 16e eeuw waren er veel 
en veel meer bomen dan mensen, en vooral wanneer we naar het 
oosten van Europa gingen, werd het stiller en stiller. Dan kwam je 
vooral als het winter was groepen wolven tegen op zoek naar ver-
loren reizigers. Het was een gebied waar beren leefden. Het was le-
vensgevaarlijk als je zomaar op reis ging in de uitgestrekte gebieden 
van Midden-Europa. 
Ging je meer naar het westen dan werd het drukker, dan was het 
dichter bevolkt. En overal in Europa had je gebieden waar staats-
vorming bezig was, ik kom daar zo meteen nog op. 
Ook zag je overal fragmentatie; krijgsheren in tochtige kastelen lie-
ten handelscolonnes overvallen, maakten buit, namen gijzelaars en 
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voegden niets anders aan de wereld toe dan onveiligheid. Het was 
dan ook van groot belang dat steden dikke stadsmuren hadden. 
Het gebied van Görlitz is echt een ander gebied dan de Nederlandse 
Republiek. Gelegen in het veel legere Midden-Europa, waar het 
christendom nog hele middeleeuwse trekken had. Er werden nog 
aan begin van de 16e eeuw heksenprocessen gevoerd. In de buurt 
van Görlitz waren er ook pogroms. Het antisemitisme was alive and 
kicking. Berlijn, hoofdstad van het hertogdom Brandenburg, had 
aan begin van de 16e eeuw zo’n 20.000 inwoners en was daarmee 
een van de grootste steden van de omgeving. Als we dat vergelijken 
met wat er in de Nederlandse Republiek gebeurde dan is Berlijn een 
smurfendorp, maar in Midden-Europa was het een heel belangrijke 
metropool. Görlitz zal zo’n 3000 inwoners hebben gehad en was 
daarmee beslist een aanzienlijk stadje. 
Berlijn was al snel de hoofdstad van Brandenburg en bleef dus Bran-
denburgs. Terwijl Görlitz de hele tijd stuivertje wisselde, steeds had 
het nieuwe landsheren boven zich. In de 13e eeuw was het Bran-
denburgs geweest, in de 14e eeuw viel het eerst onder het Hertog-
dom Jawor, viel daarna toe aan het koninkrijk Bohemen en vloeide 
daarna door naar het keurvorstendom Saksen. In de 15e eeuw viel 
de stad 30 jaar onder het koninkrijk Hongarije. En van de 15e op de 
16e eeuw weer terug naar koninkrijk Bohemen. En in de 17e eeuw 
viel het onder keurvorstendom Saksen. 
Ik zei het al, fragmentatie. 
Görlitz is afgeleid van het Slavische woord voor verbrande aarde. 
Het verbranden van gewas was een snelle manier om de grond 
vruchtbaar te krijgen, je zou ook kunnen zeggen: staat voor het ge-
bied van strijd. De hele tijd gaat de strijd heen en weer als eb en 
vloed, zoals de grenzen ook de hele tijd verschuiven. Görlitz, een 
klein stadje dus, in een grensgebied waar machtsgebieden de hele 
tijd verschuiven. In de tijd dat Jacob Böhme in Görlitz woonde was 
het stadje opgehouden te groeien. Wat er was gebeurd was een ver-
schuiving van de internationale handel. Voorheen was Görlitz, net 
als Berlijn en net als de steden daar omheen aangesloten op het 
handelsnetwerk van de Hanze. Maar inmiddels was het economisch 
zwaartepunt verplaatst. 
Een economisch zwaartepunt ligt nooit stil, we zien in de huidige 
tijd dat het economisch zwaartepunt naar Zuidoost-Azië verschuift. 
In de tijd van Jacob verschoof het naar het westen. De Atlantische 
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handel was na de ontdekking door Columbus van Amerika verscho-
ven naar het westen. De Atlantische handel bloeide op en eerst was 
Antwerpen daardoor heel erg gegroeid, maar door oorlog – weer de 
grote fragmentator – was dat economische zwaartepunt verschoven 
naar Amsterdam. Je zou kunnen zeggen dat Amsterdam een hele 
zware klap heeft toegebracht aan het handelsnetwerk van de Hanze 
en dus ook indirect aan die plaats waar Jacob Böhme een groot deel 
van zijn leven heeft gewoond. 
In het Amsterdam van die tijd vond in diezelfde tijd een demografi-
sche explosie plaats. Vanaf het begin van de 16e eeuw had het 30.000 
inwoners, het groeide in de loop van de 16e eeuw naar 100.000, om 
door te exploderen naar 200.000 in de 17e eeuw. Vergelijken we dat 
met Berlijn, dat in de 17e eeuw zo’n 30.000 inwoners had, dan ziet 
u wat een enorm schaalverschil hier speelt. Bij dat schaalverschil 
heb je een achterland met nog veel grotere verschillen, ik kom daar 
zo meteen nog op. Waar zoveel mensen bij elkaar komen zijn zoge-
heten pullfactoren werkzaam: daar valt voor heel veel mensen veel 
te halen. In de vroegmoderne tijd groeiden steden niet door het 
geboorte overschot maar louter door migratie. Dus groeide jij als 
stad dan had je erg veel te bieden. 

Ik ga naar een volgend contrast: twee portretten naast elkaar (blz 14 
en 15) die we als twee symbolen kunnen zien; personen die staan 
voor het contrast tussen de twee plekken die ik heb laten zien. Eerst 
de Midden-Europeaan Jacob Böhme, daarna de Amsterdammer 
Coenraad van Beuningen, een ongetwijfeld minder bekend gezicht. 
Zij bieden zicht op een contrast tussen onveiligheid en veiligheid, 
armoe en rijkdom, tolerantie en fanatisme. 
Ongetwijfeld kent u het portret links: de held van vandaag Jacob 
Böhme, theologisch vernieuwer, ziener, bouwer van een eigen kos-
mologie. Maar ook de man die de kost verdiende als schoenmaker. 
Het is gemaakt na zijn dood, ik weet niet hoe lang na zijn dood, 
misschien 50 jaar. Gelukkig maakt het voor mijn verhaal niet zoveel 
uit want ik wilde het portret gebruiken om te laten zien waar Böhme 
in zijn samenleving stond en ook hoe elementair die materiële sa-
menleving ervoor stond. 
Jacob Böhme werd geboren in 1575 in de wintermaand en hij zou 
49 jaar later in de winter van november zijn laatste adem uitblazen. 
1624 – de dertigjarige oorlog was toen net uit de startblokken ge-
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komen – en we kijken naar de 
man zelf: eenvoudig qua kle-
ding, een jasje van grof laken 
in de onbestemde kleur bruin. 
In de standensamenleving van 
Midden-Duitsland bestempel-
de dit hem onmiskenbaar tot 
de smalle burgerij. Die standen-
samenleving bestond uit onge-
veer zeven lagen, met onderaan 
de paupers, de mensen die niks 
hadden en samendromden bij 
de ingang van de kerk om te be-
delen. Daarboven de dagloners, 
mensen zonder opleiding of di-
ploma die het moesten hebben 
van een baantje hier of daar onder het bestaansminimum. Daarbo-
ven de eenvoudige handwerkslieden en alleenstaande gezellen en 
daarboven de ambachtslieden met een gezel oftewel een leerling in 
een bedrijf en met een eigen gezin. Daarboven weer de ambachts-
lieden met een dure nering zoals een edelsmid of een wapensmid. 
Daarboven de koopman, de stadspredikant, de schout en de bur-
gemeester en helemaal bovenin had je dan de adel. Als getrouwde 
ambachtsman zat Jacob Böhme in de vierde laag van onder, dus 
net boven het midden van de piramide van de standensamenleving. 
We kunnen het een beetje aflezen aan zijn kledij, onder zijn jasje, 
kijk maar, komt een wit hemd naar boven. In zijn kleerkast zal Ja-
cob Böhme waarschijnlijk niet meer dan een hemd of vier hebben 
gehad. 
Ik heb veel inventarissen van kledingkasten van 16e en 17e eeuwers 
bekeken en een rijk iemand had zo’n tien hemden. Ik schat Jacob 
Böhme in op een hemdje of vier. 
Kijken we naar zijn haardracht. Géén pruik, dames en heren. Wat op 
zijn hoofd groeide was bijna bijkomstig als onkruid. Er zijn echter 
twee dingen die wel degelijk op verzorging en op maatschappelijk 
bewustzijn wijzen: allereerst kijken we naar dat snorretje. De mode 
van die tijd, de vroege 17e eeuw, de bovenlip was bloot geschoren 
en dan krijg je hier zo’n boogje langs de plooien van de neusvleugels 
zo naar je mondhoek. Een behaard poortje voor de mond. Jacob 
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Böhme en het woord. Een an-
der teken van zelfbewustzijn: de 
rij met knopen. Het is moeilijk 
te zien of die knopen van ivoor 
zijn, of dat die knopen gemaakt 
zijn van horens van koeien of 
van het gewei van een hert of 
dat ze gemaakt zijn van metaal. 
Maar zowel ivoor als metaal 
waren in de 16e en 17e eeuw 
kostbare materialen, vooral in 
Midden-Europa en kijken we 
naar de hoeveelheid knopen 
dan is het bijna alsof hier een 
sovjet-generaal staat met zijn 
medailles. Ik denk dat dat hele 

jasje bij mekaar zo’n knoop of twintig zal hebben geteld. Er is een 
ander portret van Böhme en daarop is de afstand tussen de knopen 
nog veel dichter: een teken van materiële welstand. Ook zijn alle 
knopen dicht, want je zit wèl voor een portretmaker. Het wijst er 
allemaal op dat Jacob Böhme oog had voor de maatschappelijke 
proporties van zijn tijd. 
Jacob Böhme was geen woestijnvader, hij was geen van de wereld 
afgekeerde heremiet zoals hij hier voor ons zit, maar iemand die zijn 
bijdrage leverde aan de samenleving: een volwaardig radertje in de 
maatschappelijke machinerie. We weten inderdaad ook dat Jacob 
Böhme zich heeft ingespannen als lid van het Schoenmakersgilde, 
dus hij was betrokken bij zijn samenleving. 
Naast Böhme, als contrast, zien we het portret van Coenraad van 
Beuningen, van wie tot kort werd gedacht dat hij in Nederland tot 
de enthousiaste aanhangers van Jacob Böhme hoorde, maar dat in 
het tijdens deze bijeenkomst gepresenteerde boek van Govert Bon-
nie Snoek – Handschriften en vrienden van Jacob Böhme in Leiden 
en Amsterdam] met argumenten wordt weersproken. 
Maar het moet gezegd: hij had makkelijk aanhanger van Böhme kun-
nen zijn. Voordat hij full-time bestuurder werd, bezocht hij bijeen-
komsten van de collegianten in een dorpje even buiten Amsterdam. 
Tijdens deze bijeenkomsten ervoer hij direct contact met hemelse 
sferen. Net als Böhme vond hij dat godsdiensten moesten ophou-
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den elkaar naar de keel te vliegen; in wezen ging het iedereen om 
hetzelfde, namelijk het vinden van de ware God. Reden genoeg om 
Van Beuningen even naast de hoofdpersoon van vandaag te zetten.
Hij en Böhme waren nog net tijdgenoten van elkaar: Van Beuningen 
werd geboren twee jaar voor de dood van Böhme en zou met zijn 
leeftijd van 71 jaar meer dan 20 jaar ouder worden. Zoals hij hier 
staat is hij een representant van de allerrijksten van de Nederlandse 
Republiek en de Nederlandse Republiek gold al als het allerrijkste 
landje in Europa. Kijken we eventjes naar zijn weelderige haardos: 
een pruik van de bovenste plank, dames en heren. Vol gecoiffeerde 
krullen en kijk, net als Böhme een snorretje, want ook Van Beunin-
gen was een man van het woord; zijn mantel niet bruin maar zwart, 
de duurste kleur waarmee je je kleren maar kunt kleuren, omdat 
er verschillende kleuren door elkaar moesten worden gebruikt om 
dat echte diepe zwart te verkrijgen. De mantel zelf is van zijde en 
heeft dus een half jaar in het ruim van een schip gezeten van de Ver-
enigde Oost-Indische Compagnie voordat de zijde de kleermaker 
van Koenraad van Beuningen kon bereiken. 
Blikvangers op dit portret zijn verder het hemd eronder: heel anders 
dan het hemd van Jacob Böhme heeft het hemd van Coenraad van 
Beuningen een kanten kraag en niet zomaar kant, maar dit is het 
duurste kant wat je maar kon krijgen. Uit Venetië, het ingewikkeld-
ste textiel wat je maar kon kopen, ontzettend duur, de manchetten 
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ook van Venetiaans kant. Kijken we naar zijn linkerhand: die rust 
op een in leer gebonden boek. Van Beuningen en boeken. Hij bezat 
een enorm grote bibliotheek en was berucht om zijn parate kennis. 
Naast het grote verschil in rijkdom en de vele kilometers die Van 
Beuningen en Böhme van elkaar scheidden, bestond tussen hun 
een overeenkomst in de heftigheid van hun religieuze ervaring. Bij 
de Collegianten had Van Beuningen korte visioenen, flitsen van 
goddelijke inspiratie die hem deden hunkeren naar meer van zul-
ke flitsen. Hij had graag gekozen voor een levenspad dat omhoog 
kronkelde naar de regionen van de geest en van de liefde; naar een 
universum waar de gebrokenheid van de wereld niet bestond. Hij 
had graag veel en veel meer werk van zijn geloof willen maken maar 
hij had de pech terecht gekomen te zijn in een nest van regenten en 
burgemeesters, dus zijn ouders wilden dat hij carrière ging maken 
net als zijn vader. Daarbij kwam dat Van Beuningen ook uitgelezen 
talenten had om carrière te maken in de wereld van geld en macht. 
Hij bezat een fabelachtig snel brein, een geheugen als een VOC- 
pakhuis en hij kon zo goed en veel praten dat tegenstanders uit pure 
vermoeidheid de handdoek in de ring wierpen. 
Ik sluit niet uit dat Van Beuningen, die een poos de machtigste re-
gent naast raadpensionaris Johan de Wit was, het liefst het leven 
van Jacob Böhme had willen leiden. Waar Böhme een innerlijk 
kompas had, daar was de meervoudig burgemeester van Amster-
dam innerlijk verscheurd. Van Beuningen werd steen- en steenrijk 
maar hij verloor zijn rijkdom tijdens de eerste beurskrach in de we-
reldgeschiedenis en dit, gevoegd bij zijn onvervulde verlangen naar 
het hogere, maakte dat zijn ingebouwde labiliteit de overhand zou 
krijgen en hij zou sterven als een gek geworden bankroetier. Ach-
tervolgd door angstwanen, uitgelachen door zijn personeel. Böhme 
daarentegen stierf vervuld van en in zijn geloof. 
Terug naar Böhme. We zoomen in op de omgeving van onze held 
van vandaag. De afbeelding op pagina 16 toont de stad Görlitz, ge-
zien vanaf het Oosten, dus vanaf de kant van Polen. Een stadsge-
zicht gemaakt door Frans Hogenberg en toevallig vervaardigd in 
1575, het geboortejaar van Jacob Böhme. Het is een mooi plaatje 
waar we de rivier de Neisse zien. Wat was de loyaliteit van de stad 
van dat moment? Bovenaan op deze afbeelding zien we de tweekop-
pige adelaar van het huis van Habsburg. De heersers van Habsburg 
waren keizer over het heilige roomse Duitse Rijk en daar viel Görlitz 
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onder. Het had in de loop der eeuwen stadsrechten verworven. Dat 
was vechten tegen de bierkaai, maar als je eeuw na eeuw ijverige 
regenten hebt zoals in Görlitz het geval was, dan weet je toch in 
de loop der jaren de nodige stadsrechten te verwerven. In de tijd 
van Böhme had Görlitz de status van zelfstandige rijksstad weten 
te verkrijgen. 
Voor een klein stadje had Görlitz met zijn vier kerken bepaald geen 
gebrek aan Godshuizen, in de achtergrond zien we ook de toren-
spitsen van kerken in de omgeving. Voor en na de reformatie ver-
toonde het geloof in Görlitz typische middeleeuwse trekken. Ik heb 
het al gehad over de incidentele pogroms, maar ook vonden er hek-
senprocessen plaats waarbij een paar mannen en vrouwen levend 
op de brandstapel waren gezet. 
Zichtbaar op dit plaatje zijn ook de laatste moderniseringen aan 
de vestingwerken. Die waren erg belangrijk: bijna om de 150 jaar 
werden in Görlitz de vestingwerken verhoogd, verbreed, vernieuwd 
en de gracht uitgediept en verbreed, want anders was jouw bestaan 
als zelfstandige stad niet verzekerd. Stadsmuren waren hoog ge-
bouwd uit hetzelfde materiaal als de toren van Babel maar niet zo 
hoog. Ze waren essentieel voor het overleven, vooral in tijden waar  
Jacob Böhme naartoe koerste: het ontstaan van de Dertigjarige Oor-
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log. De vestingwerken zouden inderdaad ernstig nodig zijn, want 
Görlitz werd meegesleurd in een religieuze Babylonische geloofs-
verwarring die zou resulteren in de grootste oorlog van de vroeg-
moderne tijd.
Voordat we aan het krijgsgeweld toe komen, richten we ons op de 
religieuze kant van de Babylonische verwarring. Op pagina 18 zien 
we Maarten Luther die net is veroordeeld door de paus vanwege al 
zijn geschriften tegen de katholieke kerk. Luther staat op een keu-
kentrapje de 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg 
te timmeren. Dat was een effectieve spijker die daar het kerkelijke 
hout werd in gedreven. Met deze 95 stellingen begon de reformatie. 
Luther begon een eigen geloof, het Lutherdom, en dat Lutherdom 
ontwikkelde zich heel snel tot een echte eigenstandige kerk met een 
eigen orthodoxie en een eigen loyaliteit. 
We weten allemaal dat Jacob Böhme in zijn leven erg veel last heeft 
gehad van de Lutherse predikant Georg Richter. De taal die Richter 
hanteerde tegen Jacob Böhme zou je visueel kunnen begrijpen als 
je bovenstaand plaatje tot je laat doordringen. Het is een typisch 
plaatje uit de Lutherse polemiek. Dit is de Babylonische hoer zoals 
Luther het altijd over het pausdom had. Die zit met zijn blote kont 
op een geschrift met allerlei zegels eraan, zijn linkervoet steekt in 
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een wijwatervat, het heilige water van de katholieke kerk. 
Dit is de manier waarop de lutheranen gewend waren met tegen-
standers om te gaan en dit is ook de stijlfiguur die Georg Richter 
losliet op de subtiele, fijngevoelige en hoogvliegende Jacob Böhme. 
De reformatie leidde tot de grote splitsing in Europa van een protes-
tants deel en een katholiek deel en in Midden-Europa, in dat grote 
Duitse Rijk begon de katholieke tegenbeweging. 
Onweerstaanbaar volgde op de reformatie de Dertigjarige Oorlog. 
De Habsburgse keizer, we hebben zijn dubbele adelaar al in het 
wapenschild boven Görlitz zien zweven, begon een groot offensief 
tegen het opkomend protestantisme in zijn katholieke rijk. Görlitz 
moest partij kiezen en koos uiteindelijk voor het protestantisme. 
Görlitz en Wittenberg, waar de reformatie begon, liggen zo’n 100 
km van elkaar dus Görlitz lag in de protestantse invloedssfeer. Tij-
dens de Dertigjarige Oorlog heeft Görlitz de nodige klappen geïn-
casseerd: het stadje is een keer belegerd geweest en het is veroverd 
geweest en het is geplunderd geweest – gelukkig voor Jacob Böhme 
zes jaar na zijn dood. 
Böhme heeft wel het uitbreken van de grote oorlog meegemaakt. Wat 
maakte die dertigjarige oorlog zo rampzalig? De haat en de angst die 
katholieken en protestanten voor elkaar koesterden was een belang-
rijke oorzaak. Twee geloven die door de hitte van de oorlog funda-
mentalistisch werden en een enorme moordzucht op elkaar loslie-
ten. Verder de ongeorganiseerdheid van de legers,waardoor er nooit 
voedsel of soldij was voor de soldaten zodat die moesten plunderen 
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om aan de kost te komen. En dit zorgde voor enorme bloedbaden 
onder de burgerlijke bevolking. Complete steden werden uitge-
moord. Er ontstonden ziekten door voedselgebrek, misoogsten, en 
de voortgaande moord en doodslag ontstonden ziekten die epide-
mische vormen aannamen. Door al deze samenwerkende rampen 
slonk de Duitse bevolking in het bestek van 30 jaar van 16 miljoen 
naar 10 miljoen zielen. Hiernaast ziet u een heel berucht plaatje 
over de dertigjarige oorlog, want hoorde je bij het verkeerde kamp 
en werd je overwonnen, dan kon het zomaar zijn dat alle mannelijke 
bewoners van een dorp of stad werden opgeknoopt. Kortom verpau-
pering en kaalslag in het Duitse Rijk en ook in de regio van Görlitz. 
Het is tijd om naar de Nederlandse Republiek te gaan, want onze 

situatie verschilde sterk met 
die van Böhme. In Neder-
land was de 80-jarige oorlog 
gaan haperen en sputteren 
en zou die een nachtkaars 
uitgaan met de Vrede van 
Munster (1648). In tegen-
stelling tot Midden-Europa 
hadden de oorlogsjaren in 
Nederland welvaart gebracht 
en hadden macht en rijkdom 
kans gezien zich te consoli-
deren en stabiliteit te krijgen. 
Hiernaast ziet u de dame 
Vrede, de vrouwelijke beli-
chaming van vrede. In haar 
hoofd heeft zij een speer met 
daar bovenop de vrijheids-
hoed. Iedereen die een klas-
sieke opleiding had gehad 
wist dat in de Romeinse tijd 

slaven die de vrijheid hadden verkregen een hoed kregen, zij kregen 
het recht om een hoed te dragen. In de Nederlandse iconografie 
komt men vaak de vrijheidshoed tegen. Maar zeker zo belangrijk is 
hieronder de Hollandse of Nederlandse Leeuw met het zwaard van 
weerbaarheid, hier in het wapen van Amsterdam, de rijkste stad van 
de Nederlandse Republiek. 
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Wij gaan naar de Nederlandse Republiek zelf toe: de Hollandse Tuin 
(hierboven), een idylle van orde en rust waarin ieder zijn plaats 
kent en de ander zijn plaats gunt. De ronde haag van gevlochten 
rietstengels is de ‘tuin’, een 17e eeuws woord voor schutting of heg. 
De Republiek is de tuin en alles wat zij omsluit. De Republiek biedt 
de Nederlanders veiligheid, het enige dat we horen zijn de schepjes 
waarmee de neergeknielde regeerders in de aarde wroeten om in de 
moestuin van het algemeen welzijn het onkruid uit te graven. 
Waar Görlitz de hele tijd werd omgeven door protestantse en dan 
weer katholieke troepen, daar had in de Nederlands Republiek een 
zodanige vorm van staatvorming plaats gevonden dat er veilige 
grenzen waren waarachter de Nederlanders handel konden bedrij-
ven en ook een economie konden opbouwen. [DIA] De Hollandse 
Op pagina 23 ziet u het wonder van de Nederlandse Republiek en 
van Amsterdam: het in de jaren ‘50 van de 17e eeuw opgeleverde 
stadhuis en u ziet ook dat het in zijn hoogte de nabijgelegen Nieuwe 
Kerk naar de kroon stak: welvaart en geloof waren in de Neder-
landse Republiek even groot zou je kunnen zeggen. 
In de Nederlandse Republiek was weliswaar een calvinistisch re-
gime maar de calvinisten, de gereformeerde kerk heeft nooit een 
zodanige monopolie-positie gekregen als de katholieke kerk van 
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vroeger of het Lutherdom in landen van de Lutherse orthodoxie. 
Verschillende geloven bestonden naast elkaar en die vrijheid in 
geloof was belangrijk voor de Nederlanders want het moest vrede 
blijven. Alleen als er tolerantie was kon de economie doorgaan en 
konden de mensen in vrede naast elkaar leven. 
Die vrijheid van de wil vind je ook terug bij Jacob Böhme en ik 
denk zelf dat dat een van de redenen is geweest dat Jacob Böhme zo 
populair kon worden in de Nederlandse Republiek. 
Ik kom bij het laatste plaatje (pagina 24); een boekwinkel. Nergens 
vond je zoveel drukkerijen, drukpersen als in de Nederlandse Repu-
bliek. Alleen al in Amsterdam had je 90 uitgevers die vochten onder 
elkaar om werken uit te geven, over geloof vooral. In Nederland was 
een enorm publiek met een brede honger naar stichtende teksten. In 
de Republiek werden bijbels aangeboden in alle soorten en maten. 
Men kocht commentaren op de bijbel en commentaren op com-
mentaren. Men had de keuze uit vertalingen van de Joodse Torah en 
van de Koran. In de boekenwinkel zien we hoe mooi pragmatisme 
en tolerantie in optima forma tot een rijk resultaat komen. In dit 
aanbod was Jocob Böhme meer dan welkom. 
Zo zijn we dan tot een laatste setje van contrasten aangekomen tus-
sen Van Beuningen en de hoofdpersoon van vandaag. De onvrij-
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heid die Böhme aan den lijve ondervond staat inderdaad haaks op 
de vrijheid die zijn werk, dankzij de vele kilometers, heeft weten te 
vinden. Waar Van Beuningen in diezelfde vrijheid niet wist te ge-
dijen, daar is Böhme beklemd door alle onvrijheid van Görlitz met 
glans geslaagd. Het kan raar lopen in het leven.
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Figuur 20a en 20b: kuboctaëder met drie bollen onder en boven.

Figuur 20a en 20b tonen de posities van de verschillende elementen in de kuboctaëder.
In figuur 20 ziet u in het vlak van de beelddrager zes bollen die een cirkel vormen.
in de cirkel vormen de drie groene bollen een gelijkzijdige driehoek. Zo vormen alle vier 
elementen gelijkzijdige driehoeken. 

In figuur 20b is de zelfde kuboctaëder afgebeeld als in figuur 20a maar nu met vier bollen 
in het vlak van de beelddrager.
Vier bollen die een vierkant vormen de centrale bol laten we even buiten beschouwing. 
Elk van de vier bollen heeft een andere kleur, dit is wat men in dierenriem-jargon een kruis 
noemt, in dit kruis staan de vaste tekens Leo, Aquarius, Taurus en Scorpio.

fig. 20b
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        Leo

    Capricornus
Cancer

  Aquarius

 Pices

 Sagitarius

 Taurus Taurus

 Libra

fig. 20a

  Virgo

     Gemini

 Capricornus
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  Aquarius

        Pices

 Sagitarius

    Scorpio

             Taurus

 Libra

              Aries



‘Begrijp het uiteindelijk als volgt, God is zelf alles in allen. Maar hij 
gaat uit het grimmige en vindt de licht- en krachtwereld in zichzelf. 

Hij maakt ze zelf, zodat de grimmigheid met alle gestalten enkel een 
oorzaak van het leven is en hij zichzelf in grote wonderen ontdekt. 
Hij is de grond en ongrond, de vrijheid en ook de natuur in licht en 
duisternis. En de mens is ook alles, wanneer hij zichzelf slechts zoekt 
en vindt als God.’ Mw.II. 10,6.

fig. 33

 Wanneer elke oorspronkelijke tetraëder zeven lichten geeft 
dan krijgen we 49 lichten.
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Een afsluitend woord 
uit Aurora 

‘Doe uw geestesogen open.
Wanneer u de diepte, de sterren, 
de elementen en de aarde 
beschouwt met uw ogen, dan begrijpt u niet 
of de godheid wel daar en daarbinnen is, 
u ziet en begrijpt echter met uw ogen 
ten eerste de dood en daarna de toorn Gods 
en het helse vuur.

Wanneer u echter uw gedachten verheft 
en denkt waar God zal zijn, 
dan grijpt u de siderische geboorte, 
waar liefde en toorn tegen elkaar golven.

Wanneer u geloof schenkt aan God 
die in heiligheid in deze ordening regeert, 
dan breekt u door de hemel 
en begrijpt u God in zijn hart.’
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