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’Want de valsche kennisse wert nu blint in henluyden ^ ja als een
verdwijnendeNevel uytgedreven^ doorde Sonne derWaarheyt, die nu in de
Ziele helder schijnt, in het Licht het oordeel voert ende het gene dat quaat is
quaat, ende ’t gene dat goet is goed oordeelt’

D.V.Coornhert





Woord vooraf
’Geboren om tegen te spreken’

U
kunt dit boek lezen als een laat maar oprecht eerherstel van een
van de meest onderschatte denkers uit de geschiedenis van de
geest vanNederland enWest-Europa: DirckVolckertszoon

Coornhert (1522-1590). In een tijd dat het leerstuk van de voorbestemming
van de mens, de predestinatie, verdoemenis preekte, is Coornhert een licht-
bakenvoor de nieuwe mens die zichzelf door ‘wellevenskunst’ tot vervol-
making kan brengen.
In ieder menswerkt het voncxken des Goddlijcken Lichts’als enige ware
richtsnoer op de menselijke heilsweg. Het vonkje is het onvervreemdbare
bewijs van de hoge menselijke afkomst, aldus Coornhert. Daarom heeft de
mens geen kerk, priester of overheid nodig om tot spirituele zelfverwerkelij-
king te komen. Zie hier in een notendop de niet aflatende inspiratie waarop
het bewogen levenvan de Amsterdammer Coornhert is gestoeld. In de zes-
tiende eeuwwerden deze mensen ‘spiritualisten’ en ‘geestdrijvers’ ge-
noemd.
In een politiek-religieus uiterst roerige periode ontwikkelt hij zich tot een
weerbarstig denker van bovennationaal formaat en groeit hij uit tot een ro-
buust en tegelijk zachtmoedig pleitbezorger van de tolerantie.Tijdens de
onafhankelijkheidsstrijdvan deNederlanden is Coornhert eenvan degenen
die de basis leggenvoor de vrijheidvan denken, van godsdienst envan druk-
pers.
Gedurende zijn uiterst arbeidzaam leven toont de autodidact Coornhert
zich eenvaardig toneelschrijver, theoloog, filosoof, jurist, musicus, grafisch
kunstenaar en geestig tafelredenaar. Hij is een gedreven polemist en een
getalenteerde maar eigenzinnige debater. Als politiek adviseur vanWillem
van Oranje heeft hij grote invloed op de onafhankelijkheidsstrijd van de
Nederlanden.
Dit zijn zeker relevante biografische gegevens, maar in dit boek vormen zij
slechts het decor waartegen de persoonlijkheidvan Coornhert wordt ge-
schetst.
Coornhert werd in zijn tijdweggezet als ‘geestdrijver ’. In dit boek toont de
auteur echter aan dat dit geen diskwalificatie meer is.Coornhert wijst op de
unieke mogelijkheid die een zuiver denkende mens verwerft om zonder
tussenkomst deverborgenwegenvan deAl-Ene,God, tekennen.Wij zouden
dat nu een gnosticus noemen.
De auteur, Jan Peter Burger,maakt dit duidelijk door regelmatig te verwijzen
naar de bronnenwaar uit Coornhert met graagte put: het gnostische oer-
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christendomvan Clemens van Alexandrie« ,Theodotus en Origenes uit de
tweede eeuw. Daarnaast ging Coornhert verder in de traditie van de Rijn-
landsemystiek en in die van de van oorsprongNoord-NederlandseModerne
Devotie.
De auteur legt dwarsverbanden tussen Coornhert en deNederlandse litera-
tuur (Bredero:maekt my selveloos en stil), de snel opkomendewetenschap
(Stevin en Drebbel) en het geleidelijk kristalliserenvan de religieuze’ identi-
teit, als tegenwicht tegen het materialistische monopolie van een ontkie-
mende natie van ras-kooplieden.
En ten slotte, wie Coornhert begrijpt, begrijpt uiteindelijk vanwaar het ver-
nieuwende denkenvan de broeders van het toenmalige Roosenkruys stamt.
Lichtdrager

Coornhert liet over veel zaken zijn licht schijnen ^ in dit boek is hij zelf het
Licht. Een lichtdrager die nietmeer weg te denken is uit de geschiedenis; die
eromvraagt in de tegenwoordige tijd neergezet te worden. Het is lang verge-
ten, maar Coornhert is de mede-schepper van de Nederduytse taal; honder-
denwoorden die behoren tot het hart van onze taal zijn door hem uitgevon-
den. De auteur laat ook dat licht weer schijnen door een unieke reeks ont-
wapenende citaten in Coornherts eigen zestiende-eeuwse taal. Lees bij
voorbeeld hoeCoornhert verwoordt dat het koninkrijkGods binnen ons is:
’om tot dit Rijcke Gods te comen en behoeft men niet verde te reysen, want
het is in ons in d’inwendigheyt onser Zielen.’
‘Deze Coornhert lijkt wel geboren om tegen te spreken’, schrijft Arnoldus
Buchelius, eenvan zijn tijdgenoten die vol respect is voor zijn niet aflatende
strijdbaarheid. Met een dergelijke houding maak je niet alleen maar vrien-
den. Hijwordt in zijn tijd als te radicaal gezien omvertaald te kunnenwor-
den. De man is een fervent tegenstander van de monarchie, van de adel en
van het ontluikende kapitalisme, die hij krachtenvan de duisternis’ noemt.
Zijn rechtlijnige en onpartijdige standpunten nopen hem dan ook regelma-
tig de wijk te nemen naar vrijplaatsen aan de oostgrens: Kleef, Xanten,
Keulen envooral Emden.
Invaak krachtige bewoordingen ontdoet Burger zijn hoofdpersoonvan het
stoffige imagowaaronder eeuwenlange uiterst eenzijdige en protestantse
geschiedschrijving’ hem heeft weggezet. Er zijn veel prijzenswaardige stu-
dies en tekstedities die na het gedenkjaar van Coornherts 400ste sterfdag
(1990) het licht hebben gezien, vooral in de Bibliotheca DissidentiumNeer-
landicorum; niet alle herkennen de juiste bronvan zijn denkenvolledig.

Spinoza is mogelijk de bekendste denker des vaderlands, maar het licht van
zijn inspirator Coornhert geeft hemwellicht een nog grotere glans. Probeer
hem niet te annexeren: Coornhert is geen katholiek, geen protestant, geen
wederdoper of mennoniet; ook geen rozenkruiser, al zijn er auteurs die dat
wel beweren, en al laat dit boek zijnvergaande invloed op hun denken zien.
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Hij streek tegen de haren invan zowel tegen- als medestanders, door harts-
tochtelijk te betogen dat de mens eenvrijwezen is, of dient te zijn, dat zijn
eigen heil kan bewerkstelligen. De Rede, aldus Coornhert, die het polarise-
rende verstand te boven komt, wordt direct ge|« nspireerd door de Logos. Die
Rede is voor hem een universeel instrument op de geestelijkeweg, waarmee
ieder gezond mens de waarheid kanvinden. Dogma’s heeft hij nooit aan-
vaard.
Ieder geestelijkwaarheidscriteriumvoert hij terug op het menselijke indi-
vidu zelf.Waarheid is voor hem pas legitiem als zij door ondervinding’ of
eyghen bevindinghe’ is verkregen.

Onvermoeibaar heeft hij deze boodschap tijdens zijn leven uitgedragen,
weerbarstig, altijd tegensprekend, maar met eenvolmondig ja’ tegen de in-
tense innerlijke kracht die hem bewoog.
‘Dwars maar recht’: zo een manwasDirckVolckertszoon Coornhert.

Deze tweede druk is op een aantal punten en passages verbeterd die in de
eerste drukwaren blijven steken. Ook zijn er twee hoofstukken toegevoegd;
een over de unieke positie vanGouda in de zestiende eeuw, en een over twee
bronnen die Coornhert na aan het hart lagen: het anonieme Theologia
Deutsch en Boe« tius’ Over de vertroosting van de filosofie.

Haarlem, september 2017,
De uitgever.
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Kaart van Haarlem1646.
Afgebeeld is de plattegrond vanHaarlem, getekend door PetrusWils met gedeelten
van de vrijheid buiten de stadsmuren, waarbij de opstanden in scheefprojectie
zijn weergegeven. Linksboven het wapen van Holland en rechtsboven het wapen
van Haarlem. Het noorden is linksonder.Coornhert woonde in de Jansstraat.



DEEL I

Coornhert Lichtdrager

Om tot dit Rijcke Gods te comen en
behoeftmen niet verre te reysen, want het
is in ons, in d’inwendigheyt onser Zielen





Inleiding
Het raadsel van de Gouden Eeuw

D
eze studie rekent af met de hardnekkige mythe dat de inwoners
van Holland in de Gouden Eeuwmassaal het calvinisme aanhin-
gen.Vanaf de negentiende eeuw struikelden stoffige liberale en

gereformeerde burgerlijke historici over elkaar heen om deze calvinistische
visie op onze geschiedenis met verbetenheid aan hun lezerspubliek op te
dringen.
Echter de massa’s calvinisten die de ’historicus’ Groenvan Prinsterer en
andere geschiedschrijvers aantroffen, zijn door de betrokkenen in de zes-
tiende eeuw zelf nooit waargenomen. In de jaren tachtig van de zestiende
eeuw voelde slechts e¤ e¤ n procent van de bevolking zich aangetrokken tot de
leer van de reformator vanGene' ve. En rond1600 was de situatie al niet veel
beter. Nog in het jaar1629 klaagde de orthodoxe Amsterdamse predikant
Smout in een preek tegenover de Amsterdamse burgemeesters dat zij niet
naar hemwilden luisteren omdat er te weinig gereformeerden in Amster-
damwaren.1

Modernehistorici hebben ditbeeldwel bijgesteld door tewijzen op een grote
groep onkerkelijke christenen. Zij beschouwden henvooral als weifelaars,
die geen keuze konden maken tussen het calvinisme en het katholicisme.
Dat zich onder deze weifelaars een grote groep bevond die bewust anti-
klerikaal en zelfs gnostischwas, konden geschiedkundigen in het kerkelijke
Nederlandvan de negentiende en twintigste eeuw zich niet voorstellen.
Kerkelijkwas iedereen, zo meende de calvinistische historicusVan Deur-
sen.2 En dat in Holland sprake was van een gnostische revolutie was de Ne-
derlandse historicus tot op de dag van heden amper opgevallen.
Eenverklaring voor dit tekortschieten gaf Simon Schama, die van mening
was dat Nederlandse geschiedschrijvers grossierden in een ’ironisch mini-
malisme’ envrijwel niets relevants produceerden. Dit is dan ook eenvan de
redenen dat baanbrekendewerken over de Nederlandse geschiedenis in de
afgelopen decennia vooral geschreven zijn door Britse historici zoals Simon
Schama en Jonathan Israel.

Gereformeerdenwarenwel zeer luidruchtig en gewelddadig aanwezig in
Holland, waardoor het leek alsof zij de dominante factor waren in de
samenleving. Aanvankelijk hadden ze een martiale reputatie van terreur en
moord, mede omdat de calvinisten het initiatief hadden genomen in de op-
stand tegen Spanje. Zijwerden gesteund door een conservatieve factie bin-
nen de regentenklasse, die zich zeer bedreigdvoelde door het sociale ge-
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dachtegoedvan doopsgezinde en spirituele groeperingen die naar een radi-
cale hervorming streefden. Kenmerkendvoor de calvinistenwaren hunver-
betenheid en fanatisme, zoals datwelvaker wordt aangetroffen bij religieuze
stromingen. In feite ging het om een gering aantal mensen dat dankzij een
uitgekiende strategie in de periode tussen1578 en1630 de publieke opinie
wist te beheersen. Het geweldvan het calvinisme hing heel duidelijk samen
met het oudtestamentische beeld van een jaloerse, wraakzuchtige god die
Calvijn centraal in zijn theologie had geplaatst. Dit godsbeeld leek dan ook
dewoede te kanaliseren die als gevolg van de burgeroorlog (de opstand tegen
Spanje) bij sommige groepenwas ontstaan. Maar veel predikanten riepen
met hunverbale agressie in de eerste helft van de Gouden Eeuwbij een aan-
zienlijk deel van de bevolking in Hollandvooral grote ergernis op.

Complicerendvoor de analyse van de religiositeit van de Hollanders was
dat de leiders van spirituele groeperingen in Holland zoals David Jorisz.,
Hendrick Niclaes, Hie« l en DirckVolckertszoon Coornhert hun achterban
adviseerden om gewoon lid te wordenvan een kerk ^ om hunvrijdenkers-
gedachtegoed te maskeren. Het lidmaatschap van een kerk geeft dan ook
een onjuist beeldvan de religiositeit van deHollander. Zowetenweuit een
onderzoek naar de godsdienstigheid inHaarlem in1620 dat vijftig procent
van de bevolking zich nog steeds niet bij een kerk had aangesloten.We
mogen aannemen dat zich onder deze kerkledenveel andersdenkenden
bevonden.

Aan het calvinismeworden door veel Nederlandse historiciwonderdaden
toegeschreven. Zo zouden zij, de calvinisten, verantwoordelijk zijn voor de
bloei tijdens deGouden Eeuw. Het calvinistisch gedachtegoed is in de eerste
zeventig jaar van haar bestaan (1560-1630) vooral te vergelijken met de op-
vattingenvan demeestorthodoxe calvinistische stromingen in hetmoderne
Nederland. En dat in een repressieve cultuur zoals die van debible belt geen
Gouden Eeuwkan ontstaan, is zonneklaar. Het calvinismewas in de Gou-
den Eeuwmet zijn predestinatieleer, erfzondeleer en oudtestamentisch
godsbeeld een buitengewoon onderdrukkend geloof.
Vooral in de negentiende eeuwbeperkte de historicus zich tot het
uitputtend beschrijvenvan de oorlogshandelingen. In deze eeuwbestond
een sterke behoefte bij de calvinistische meerderheidvan de bevolking om
haar rol in de Gouden Eeuw uit te vergroten. Deze calvinistische ge-
schiedschrijving legde toen dus nog de nadruk op de militaire geschiede-
nis. DeNederlandse Opstandwerd tot in het kleinste detail bestudeerd.
Wel kwam aan het einde van de negentiende eeuwbij Conrad Busken
Huets Land van Rembrandt (1882-1884), K.O. Meinsma’s Spinoza en zijn
kring (1896) en C.B Hylkema’s Reformateurs (1900) het andere, meer waar-
heidsgetrouwe beeld van de Gouden Eeuwaan bod. De hoofdpersoonvan
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ons boek, Coornhert, zou zich over de Nederlandse geschiedschrijving
niet hebbenverbaasd. Hij zag calvinisten als ’slechte bomen die uitslui-
tend slechte vruchtenvoortbrachten’.3

Maar ook het katholicisme had nooit eenvoedingsbodemvoor de Gouden
Eeuwkunnen zijn. Zoverweet Simon Stevin het katholicisme dat het tot ’de
lekentijd’ van de middeleeuwen had geleid. Hierbij doelde hij op de katho-
lieke praktijk om de gewone gelovigen als onmondige lekenweg te zetten.
Hendrik Laurenszoon Spieghel, vriend en geestverwant van Coornhert,
ging no¤ g verder door te stellen dat er door het katholicisme in de middel-
eeuwen eenverdierlijking van de mens hadplaatsgevonden! De middel-
eeuwse menswas volgens hem tot een dier-menschverworden. De Britse
historicus Simon Schama verzuchtte dat de religiositeit van de Hollanders
vooral ’een raadsel’was.
De sleutel tot dit grote raadsel van de Gouden Eeuwmoetenwe zoeken bij
Coornhert, die aan het einde van de zestiende eeuwaan de basis stondvan
een stille, intellectuele revolutie. Daarover vooral gaat ditboek. Hetdoeteen
poging om dit raadsel van de Gouden Eeuw te ontsluieren in relatie tot de
unieke denker en schrijver DirckVolckertszoon Coornhert. Die reikte niet
alleen een kritisch, filosofisch fundament aanvoor deze zich ontkiemende
natie. Maar ook belichaamde hij het lichtende spoor vanuit traditionele, be-
nauwende godsdienstconcepten naar een openbrekende filosofie en ireni-
sche levenshouding van zelfautoriteit en zelfverlossing. Om dit duidelijk te
maken proberenwij in dit boek de figuur van Coornhert vanuit tal van in-
valshoeken in het licht te stellen.
Deel II biedt daarom een retrospectie op het oerchristendom, waaruit
Coornhert zo graag putte, en het gaat in op het proces vanverlichting als
wedergeboorte. Deel III behandelt Coornhert in zijn tijd, met nadruk op de
Broeders in Liefde Bloeyende in Amsterdam, zijn vriend Hendrik Laurens-
zoon Spieghel en Coornherts liefde voor de zich geleidelijk ontplooiende
Nieuw-Nederlandse taal. In deel IV komen de toenmalige problemenvan de
Gereformeerde Kerk aan de orde en de door Coornhert gedeelde algemene
aversie tegen het calvinisme. Uitde slotparagraaf van dit hoofdstukblijkt dat
dit calvinisme een uitstekende ideologie vormt in dienst van het opko-
mende kapitalisme. In hoofdstukV komt de culturele bloei in en rond
Amsterdam ter sprake: ’de|« sten’als Hooft en Samuel Coster, de dichter
Bredero als gnosticus en het ’anti-kapitalisme’ van de Broeders in Liefde
Bloeyende. Deel VI besteedt aandacht aan het uitwaaierenvan Coornherts
filosofiee« n, en aan Amsterdam als een toenmalige Utopolis. HoofdstukVII
brengt het vernieuwende revolutionaire denkenvan de Broeders van het
Roosenkruys over het voetlicht, aangevuld met ’Amsterdamse’ reacties op
en invloedenvan de Fama Fraternitatis en deConfessio Fraternitatis.
HoofdstukVIII ten slotte behandelt hoe enwaarom de gnostici langzamer-
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hand uit beeld verdwenen.Tevens gaat het uitvoerig in op Coornherts in-
vloed op Spinoza en zijn doorwerking in de geschiedenis.

DirckVolckertszoon Coornhert
Desiderius Erasmus (1466-1536) meende dat het christendom en de islam
lood om oud ijzer waren,4 en dat de opmars van de islam in Europa christe-
nen dwong om tot de essentie van het christendom terug te keren. Daarom
was hij bijzonder gecharmeerdvan de gnostische filosofie van de Alexan-
drijn Origenes uit de tweede eeuw, wienswerk hij in het Latijn vertaalde.
DirckVolckertsz.Coornhert bracht Erasmus’ voorliefde in de praktijk door
het Alexandrijnse gnostische oerchristendomvan Clemens van Alexandrie«
enTheodotus en in mindere mate Origenes centraal in zijn filosofie te
plaatsen.
Deze gnosticiwaren op hun beurt sterk be|« nvloed door Philo van Alexan-
drie« , die een tijdgenoot van Jezuswas envolgens kerkvader Eusebius de
eerste ooggetuige van het oerchristendom. Philo behoorde binnen het
christendom tot een oudere traditie dan de evangelie« n. Zijn opvattingen
hadden een grote invloed op de gnostische beweging van Clemens en Ori-
genes in de tweede eeuw.
Coornhert stond daarnaast in de rijkeNederlandse spirituele traditie van de
ModerneDevotie vanThomas aKempis en deBrabantsemystiekvan Janvan
Ruusbroec. Deze spirituele versie van het christendom genoot in de Lage
Landen zo’n grote populariteit dat grote delenvan de bevolking in de zes-
tiende eeuw maar lauw reageerden op kerkhervormers Luther en Calvijn.
Aanvankelijk kregen dezen geenvoet aan de grond. De Hollanders hadden
meer op met de spiritualiteit van bewegingen die tot de radicale reformatie
behoorden zoals de doopsgezinden en de spiritualisten.
Zo stond Coornhert sympathiek tegenover het gedachtegoedvan de gnosti-
sche ’aartsketter ’ David Jorisz, die God niet als een mannelijk maar als een
androgynwezenvoorstelde en inwiens leer we de eerste tekenen zienvan
watMaxWeberDie Entzauberung derWelt noemde. Hel en hemelwaren
bijvoorbeeldvolgens Jorisz gemoedstoestanden. Duivels waren mensenvan
vlees en bloed. Engelen reduceerde hij tot mentale processen. Rond1600
was de aanhang van David Jorisz zelfs groter dan die van Johannes Calvijn.
Jorisz werd tot laat in de zeventiende eeuwals de grootste ketter uit de mo-
derne geschiedenis beschouwd.

Zowel het katholicisme als het calvinisme leiddenvolgens Coornhert tot
dood enverderf. De Hollanders hadden als gevolg van de Nederlandse Op-
stand een grote weerzin gekregen tegen de kerken die verantwoordelijkwa-
renvoor de burgeroorlog en grootschalige massamoorden.Vandaar ook dat
een meerderheid van de Hollanders zich aangetrokkenvoelde tot het aan-
sprekende, antiklerikale gedachtegoedvan Coornhert. In zijn analyse van
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de kerken stelt hij dat deze door het ontwikkelenvan een eigen specifieke
cultuur andere mensen buitensloten en daarmee verantwoordelijkwaren
voor de haat en oorlog in de wereld.Verder wees hij op het eigenaardige ver-
schijnsel dat antichristelijke elementen zichvooral in deze kerken zelf be-
vonden. Zowilden calvinistenvolgens hem dolgraag christelijk genoemd
worden ^maar het in praktijkvooral niet zijn.Tevens keerdeCoornhert zich
tegende antichristelijke dogma’svan dekerken zoals deverzoeningsleer, die
volgens hem tot doel had om deware leer van Jezus uit te schakelen.

Coornhert was bijzonder ontevreden over de kwaliteit van het werk van de
kerkhervormers Luther en Calvijn.Calvijn hadvolgens hem het katholi-
cisme niet gereformeerd maar gedeformeerd: ’dat’s niet verbetert maar ver-
argert’.5 En om die reden leek hij terug te grijpen naar de oudere hervor-
mingsbewegingen zoals die van de katharen uit de dertiende eeuw, die door
eenverbondvan kerk, koning en adelwarenvernietigd. Het gedachtegoed
van de katharenwasweliswaar vernietigd, maar leefde voort in de middel-
eeuwse mystieke en spirituele beweging van deVrienden vanGod. In de
zestiende eeuwgenoten JohannesTauler en het boekje Theologia Deutsch,
die uit deze beweging voortkwamen, dan ook een grote populariteit.

Coornherts filosofie was ronduit opzienbarend. Hij legde de grondslagen
van het de|« sme in de Europese geschiedenis. Zijn godsbeeld zou pas tijdens
deVerlichting gemeengoedworden. In de eerste helft van de zeventiende
eeuwdiende men deze voorstelling uit angst voor vervolging nog op een
voorzichtige wijze uit te dragen.Coornhert ging uit van een onbekende, on-
persoonlijke en ongepassioneerdeGod diemet de geestelijke kracht van zijn
Logos de natuur hadvormgegeven. De Logos ofGods verstandvormde een
samenhangend netwerk van geestelijke energiee« n, vormen en gedaanten,
dat achter de zichtbare wereld schuilging en de materie met geestelijke
kracht be|« nvloedde. Later, in het middenvan de zeventiende eeuw, zoumen
de ongelukkige vertaling van het begrip Logos als ’Woord’ vervangen door
’Rede’.
Coornhert zag God als het wezenwaarinwij leefden.Verder beschouwde hij
God op een existentialistische wijze als ’het zijn’ en de duivel als ’het niets’.
En om tot ’het zijn’ te behoren diende de mens volgens Coornhert de Logos
vanGod in alles te imiteren. Menmoest net als Jezus eenvriend of zoonvan
Godworden. Met dit concept brak hij met de protestantse en katholieke
visie die het vreesaanjagende godsbeeld uit hetOudeTestament profileerde.

In tegenstelling tot de kerken plaatst Coornhert niet de biografische feiten
maar de leer van Jezus centraal.Coornhert beschouwt het christendom als
een genezing van de menselijke geest. Door middel van een geestelijke zui-
vering kan de mens volgens hem tot verlichting komen. De kennis die we
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door onze zintuigenverkrijgen is eenvalse kennis. Onze zintuiglijke waar-
neming houdt ons voor dat de wereldverdeeld is, terwijl deze inwerkelijk-
heid een eenheidvormt. Bovendienwijst Coornhert op het illusionaire ka-
rakter van onze waarneming. Zo aanschouwenwe een oude man maar we
zien niet dat hij een zuigeling is geweest.
Onze valse zintuiglijke kennis dient volgens Coornhert te wordenvervan-
gen door kennis van de geestelijke vormen en gedaantenvan de Logos,
waarmeeGod dematerie heeft vormgegeven tot de natuur waar we in leven.
De Amsterdamse vrijdenkers ^ ik noem ze in mijn studie vaak ’gnostici’ ^
beschouwden de Logos als een contextueel systeem. Het menselijke ver-
stand dient volgens Coornhert een spiegelbeeld te wordenvan Gods ver-
stand, zoals hij de Logos ook noemt. En paswanneer het menselijke be-
wustzijn een spiegel is gewordenvan de goddelijke Logos, kan de geestelijke
zonvan de Logos de menselijke geest verlichten. Spirituele verlichting is
volgens hem het uiteindelijke doel van een christen.
Coornhert toont zichverbonden met die ’heidense’ culturen die net als het
christendomvan het innerlijkwoord uitgingen. Zo legde hij de grondslagen
voor deWest-Europese waardering voor religies als het boeddhisme, het
tao|« sme en het hindoe|« sme, die het begrip Logos ook kenden en haar
Dharma,Tao en Brahman noemden.

Coornherts vriend Hendrik Spieghel noemde het geestelijkeWoordvan de
Logos het Boek van de Natuur of ’het schepsel-boeck’.6 En hij betitelde de
natuurstudie van de Logos in navolging van de gnosticusValentinus als
schepsels-letterkunde.7 Zonder het lezenvan de schepsels-letterkunde van
de Logos stelde onze kennis niets voor.8

Coornhert had een originele visie op de zondeval. De erfzonde is volgens
hem niet veroorzaakt door geslachtsverkeer ^ zoals Augustinus en de calvi-
nisten beweerden ^maar door imitatiegedrag.Waandenkbeeldenwerden
volgens hemvan generatie op generatie overgedragen. Om die redenwees
Coornhert de bestaande cultuur af. Hij meende dat de cultuur waarin hij
leefde vooral gecorrumpeerdwas door een elite van edelen en rijke kooplie-
den, die de bestaande klerikale religies met geweld aan de volksmassa pro-
beerden op te leggen. Juist zijwarenvolgens hem bijzonder ingenomen met
de materialistische theologie van Johannes Calvijn.9 De radicale Samuel
Coster verweet prins Maurits zelfs dat hij het volk door middel van de on-
derdrukkingsleer van het calvinisme onder controle probeerde te krijgen.10

Coster beschouwde het calvinisme niet als een religie maar als een onder-
drukkingsideologie.
Knechten en huurlingenvormen de ’motor van onze leugenachtige ge-
schiedenis’, beweerde Coornhert. Knechtenwaren mensen die zich uit
angst conformeerden aan de bestaande cultuur. Huurlingenwilden een on-
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derdeel vormenvan het systeem, in de hoop een beloning te krijgen. Zij
werden door schade en schandewijs.Verlichte of wedergeboren mensen
namenvolgens Coornhert geen deel aan de geschiedenis en behoorden tot
de eeuwigheid. En in die zin streefdenCoornhert en zijn gelijkgezinden dan
ook naar het ’eind der tijden’, door een einde te maken aan onze leugenach-
tige geschiedenis.

Met deze opvattingen schaarde Coornhert zich bij belangrijke Europese
maatschappijcritici. Hij beijverde zichvoor de ontwikkeling van een bur-
gerlijke cultuur die de leugenachtige schijncultuur van de adel en monar-
chie diende te vervangen. Hij omschreef de burgerlijke cultuur als ascetisch
enwetenschappelijk. Met het begrip ’wetenschappelijk’ doelde hij op het
hogere gnostischeweten. Hetwaskennis van dewerking van de Logos op de
materie, maar ook op de menselijke geest.Coornhert en zijn volgelingen
waren diep geschokt door het ontluikend kapitalisme in Amsterdam, dat de
moraal en het sociale bewustzijn bij veel kooplieden tot nul reduceerde. Hij
gruwde van deze kooplieden omdat zij een politieke voorkeur koesterden
voor de materialistische leer van Calvijn. Hij beschuldigde de geldelite on-
der de regenten ervan dat zij het calvinisme met geweld aan de Hollanders
wilden opleggen.
Coornhertwas een groot voorstander van gelijkwaardigheid tussenmannen
envrouwen. De geest van zowelmannen als vrouwenwas een afdrukvan de
Logos. Ook speelde de opvoeding van de kinderenvoor de gnosticus
Coornhert een belangrijke rol. De ware opvoeding konvoorkomen dat de
vloek van de erfzonde van generatie op generatie werd overgedragen. Een
verkeerde vorming, waarin het kind onware ideee« n leerde over God, de
mens en dewereld, konvolgens Coornhert tot de doodvan de ziel leiden.
Deware kennis bracht een activering van de menselijke ziel teweeg en dit
konuiteindelijk uitmonden inverlichting.Coornhert legde de grondslagen
voor het burgerlijke kerngezin, waarin niet de traditie maar kennis enwe-
tenschap werden overgedragen.

Eerdere religieuze groeperingen die openlijk hun opvattingenverkondig-
den, zoals deWaldenzen en de katharen, hadden daarmee een dure en pijn-
lijke vergissing begaan. De Hollandse gnostische beweging had ervan ge-
leerd. Zij droeg haar boodschap op eenvoorzichtigewijze en in het geheim
uit. Het davidjorisme en andere spirituele bewegingen in Hollandwerden
rond1550 meedogenloos vervolgd. Ook Coornhert wees op het onvoorstel-
bare geweldwaarmee de elite de in zijn ogenvalse versies van het christen-
dom aan het volk trachtte op te leggen. Zowel David Jorisz, Hendrick Ni-
claes, Hie« l en Coornhert raadden hunvolgelingen aan om niet openlijk ket-
ters te zijn, omdat ze daarmee het risico liepenvanvervolging. Hiermee
legden zij de grondslag voor de dubbele moraal die veel Hollanders in de
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Gouden Eeuwhadden: de standpunten die zij in
het openbaar uittenweken af van hun prive¤ -
opvattingen. Anders dan in het roerige en ket-
terse Hollandvan de zestiende eeuwkreeg deze
gnostische beweging in het buitenland al snel het
stempel van een geheim genootschap.
Pas met de Synode van Dordrecht in1619 ^ die e¤ e¤ n grote aanvalwas op
Coornhert en zijn volgeling Jacob Arminius ^ zou Coornhert ook in de Re-
publiek steeds meer als geheim filosoof worden benaderd.

Verder ontwikkelden mensen als Simon Stevin eenwetenschappelijke me-
thode die behulpzaam kon zijn bij het verrichtenvan natuuronderzoek naar
de Logos. En met deze methode probeerden Hollandse natuurfilosofen en
ambachtslieden niet alleen de natuur te onderzoeken, maar ookwaarheid
van leugen te onderscheiden. De meest spectaculaire natuurwetenschap-
pers waren Drebbel en Stevin. Drebbel bouwde een onderzeeboot en Stevin
devoor die tijd razendsnelle zeilwagen diemet 40 kilometer per uur over het
strandvan Scheveningen naar Petten kon rijden. De belangrijkste uitvin-
ding was de industrie« le windmolen die in het productieproces konworden
toegepast.
De zeilwagen en de onderzeeboot werden de iconenvan dewetenschappe-
lijke revolutie inHolland. De industrie« lewindmolen die inWaterland in het
productieproces werd toegepast, leidde tot een pre-industrie« le revolutie in
Amsterdam enWaterland. Daardoor was vooral Holland in staat om alle
concurrentie inWest-Europa uit te schakelen.Verder slaagde men erin om
met watermolens de plassen en meren in Noord-Holland droog te malen.

De stille, wetenschappelijke revolutie die vanaf1585 inHollandplaatsvond,
werd vooral veroorzaakt door burgerlijke ambachtslieden die of tot de anti-
klerikale gnostici of tot de gnostischeWaterlandse doopsgezinden behoor-
den. Ambachtslieden speeldenvolgens Dijksterhuis een cruciale rol in de
wetenschappelijke revolutie rond1600. Hun fenomenale prestaties leidden
tot het ontstaanvan een burgerlijk zelfbewustzijn en eenvolledige afwijzing
van de aristocratie, die Coornhert en zijn volgelingen als een nutteloze pa-
rasitaire stand beschouwden. Een hoogtepunt van dit nieuwe zelfbewust-
zijn vormde de oprichting van eenNederlandstalig onderwijsinstituut in
Amsterdam: deNederduytsche Academie.
Coornhert was eenvan de grote architectenvan het moderne Nederlands.
Hijwas sterk be|« nvloed door Cicero, die van het Latijn een filosofische taal
wilde maken. Hetzelfde streefde Coornhert voor het Nederlands na. Hij
wenste een transparante Nederlandse taalwaarbij de betekenis van het
woord zo veel mogelijk met het object diende samen te vallen. Met zijn op-
vattingen inspireerde hij Simon Stevin die op de mogelijkhedenwees van
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het samengesteldewoord, dat de betekenis van het object beter weergaf.Vele
duizendenwoordenvoegden Coornhert en zijn sympathisanten toe aan het
toenmalige Nederlands.

Coornhert had niet alleen invloed op Spinoza, zoalswe in dit boekuitvoerig
zullen toelichten. Hijwas ook de centrale figuur binnen een gigantisch net-
werk, waartoe Hendrik Laurenszoon Spieghel, Roemer PieterszoonVis-
scher, Justus Lipsius, Christoffel Plantijn, Hie« l, Ortelius, GerardMercator,
Simon Stevin, Cornelis Drebbel en Hans de Ries behoorden. Een sterke in-
vloedvanCoornhert ondergingen Joseph Scaliger, JacobArminius, Hugo de
Groot, Danie« l Heinsius en GerardusVossius. Sommigen onder hen zoals
Stevin, Hie« l, Hooft en Jacob Arminius sneden nieuwe thema’s aan. Na de
toetreding van Coornhert tot de Amsterdamse rederijkerskamerD’Egelan-
tier in1583 vormden dezen de Broeders in Liefde Bloeyende, het intellec-
tuele, spirituele en culturele centrumvan Holland. De volgende generatie
schrijvers: Hooft, Samuel Coster, G.A. Bredero en Joost van denVondel,
werkten Coornherts filosofie uit in toneel- en poe« zievorm.Voor de Amster-
damse gnosticiwaren de toneelvoorstellingenvanD’Egelantier een ’alterna-
tief’ voor de kerkgang. Brederowas in mijn ogen de meest uitgesproken
vrijdenker onder de Amsterdamse toneelschrijvers.

Aan het einde van de zestiende en de eerste decennia van de zeventiende
eeuwvonder een strijdplaats tussen spiritualisten alsCoornhert die van het
innerlijkwoord uitgingen en calvinisten die het uiterlijkwoordvan de Bijbel
voorrang gaven. Het begripWoordvan God dat de kerkhervormers volgens
Coornhert ten onrechte toepasten op de Bijbel diende naar zijn mening te
wordenvervangen door hetWoord (Logos) waarmee God de wereld had ge-
schapen.
Coornhert is er fel tegen dat de Bijbel als heilig boekbinnen het christendom
centraal staat. Hij meent dat het klakkeloos navolgenvan Bijbelteksten
zoals de calvinisten deden, tot ’waanweten’ leidt.11De Bijbel straalt slechts
het licht van een lantaarn uit; het levende woordvan de Logos is vergelijk-
baar met het daglicht, aldus Coornhert.12 Dit levendewoordvanGodmogen
we beslist niet verwarren met het ’tijdelijke woord’ van God, te weten de
Bijbel.13 Het levende woord of de Logos ’was al in den beginne van eeuwig-
heydt’.14

Coornherts filosofie werd op een uniekewijze verspreid. In de eerste plaats
door de enorme Amsterdamse handelsvloot. Zeeliedenvormden in de
vroegmoderne tijd een belangrijke informatiebron.Vervolgens door de tien-
duizendenvluchtelingen die als gevolg van de Nederlandse Opstand naar
het buitenlandwaren uitgeweken.Verder door Hollandse technici, die van-
wege hun superieure technologie op Europese schaalwerkzaamwaren. En
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ten slotte door studenten die overal in Europa
konden studeren. Een zeer speciale rol speelde
Cornelis Drebbel, de meest spraakmakende na-
tuurwetenschapper in de eerste twee decennia
van de zeventiende eeuw, die zeer sterk door
Coornhert be|« nvloedwas. Hij stond in contact met veel grote natuurweten-
schappers van zijn tijd, zoals Francis Bacon en Johannes Kepler.
De aanvankelijke aversie in het buitenland tegen dit Hollandse radicale spi-
ritualisme sloeg in het beginvan de zeventiende eeuwals gevolg van de fe-
nomenale opbloei van Holland om in een grote bewondering.Coornhert
werd ook steeds meer beschouwd als Elias Artista, de wonderbaarlijke fi-
guur wiens komst aan het einde van de zestiende eeuwdoor meerdere mys-
tici en door Paracelsuswerdvoorspeld en die een nieuw tijdperk zou inlui-
den. Hierbij verwees men tevens naar de eerdere voorspellingenvan de be-
kende Calabrische mysticus Joachimvan Fiore (zie pagina 283 enverder).

Coornhert en Spinoza
Watwas de reden dat in deGouden EeuweenmiljoenHollanders ^ er waren
natuurlijk ook Zeeuwen, Friezen, Groningers, enzovoort ^ tot zulke bijzon-
dere prestaties kwamen?
Eenvan de antwoorden op die vraag denk ik te hebben gevonden tijdens een
onderzoek naar de raadselachtigewortels van Spinoza’s filosofie. Spinoza
werd inverband gebracht met het hindoe|« sme en het boeddhisme. Arthur
Schopenhauer zag inDieWelt alsWille und Vorstellung grote overeenkom-
sten tussen deze godsdiensten en Spinoza’s levensbeschouwing. Schopen-
hauer hadveel compassie met Spinoza om het onrechtvaardige lot dat hem
had getroffen, en zou hebben gewild dat hem een rustiger en beter leven be-
schorenwas geweest aan de oevers van de Gangeswaar hij met verwante
zielen uit de Indische filosofie van gedachten had kunnenwisselen.15

Ook de Franse filosoof Pierre Bayle bracht in zijnDictionnaire Spinoza heel
nadrukkelijk in verband met de ’athe|« stische’ religies uit Azie« . Hij noemde
het confucianisme FoeKiao.16 Spinoza-deskundige JacobFreudenthal bracht
Spinoza’s filosofie inverband met de Joods-Arabischewijsbegeerte. Enver-
der werden invloedenvan de kabbala en het hermetisme op Spinozawaar-
genomen. Hylkema zag een opmerkelijke verwantschap tussen Spinoza’s
filosofie en de geschriftenvan de quakers.17 Hij legde tevens eenverband
tussen diens wijsbegeerte en het boeddhistische nirwanageloof.
Conrad Busken Huet wees op de analogie tussen Spinoza’s filosofie en de
Imitatio ChristivanThomas a Kempis. Hij noemde Spinoza ’een metafyi-
scheThomas’ envoegt eraan toe: ’somswanenwe niet een bladzijde uit de
Ethica te lezen maar uit de Imitatio’.18 Heinrich Heine vergeleek Spinoza’s
levenswandel met die van Jezus, en de verguizing droeg Spinoza volgens
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hem als een doornenkroon.’U« berall wo ein grosser Geist seinenGedanken
ausspricht, ist Golgotha.’19

Bij mijn zoektocht stuitte ik op de geschriftenvan Franciscus van den Enden,
die door steedsmeer Spinoza-deskundigen als de geestelijkevader van Spinoza
wordt beschouwd. Het Spinoza-onderzoek heeft nieuwe impulsen gekregen
sinds de ontdekking vanVan den Endens geschriftenKort Verhael vanNieuw
Nederland (1662) enVrije Politieke Stellingen (1665).WimKlever enMarcBedjai
hebben dezewerken in1990 onafhankelijk van elkaar ontdekt.
In het Kort Verhael van NieuwNederland staanveel gedichtenvan poe« ten
uit de kring rond Jan Zoet. De herbergDe Zoete Rust van Jan Zoet aan de
Haarlemmerstraat was op loopafstandvan de Latijnse School van Franciscus
van den Enden gelegen. En onder deze dichters bevonden zich oud-leerlin-
genvan die Latijnse School. Opvallendwas dat deze dichtersschool Parnas-
sus aan ’t Yvanaf1660 reflecteerde op de deugdenleer van DirckVolckertsz.
Coornhert, zoals dat bijvoorbeeld te zien is in de openingsvoorstelling van
de Nederduytsche Academie in1617. InApollo over de inwydinghe vande
Neerlandtsche Academia de Byekorf van Suffridus Sixtinuswordt Amster-
dam door Apollo de nieuwe Parnassus genoemd.
In dezelfde periode dat deze dichters refereerden aanCoornhertsZedekunst
maakte Spinoza een begin met zijn eigen Ethica. Eenvan deweinige oudere
historici die eenverband legden tussen Coornhert en Spinozawas de onvol-
prezen cultuurhistoricus Conrad Busken Huet, die over Spinoza’s Ethica
schreef dat het op veel terreinen CoornhertsZedekunst toelicht en aanvult.
Dit zal in mijn onderzoek bevestigdworden. Opmerkelijk in dit verband is
dat het begrip zoete stille ruste een belangrijke rol speelt in Coornherts
gnostische leer.20 Het is het geestelijke genoegen dat een gnosticus smaakt
wanneer hij de staat vanverlichting heeft bereikt. Kan het zijn dat men het-
zelfde genoegen hoopte te naderen in Jan Zoets’ herberg?
Na een grondige studie van Coornherts levensbeschouwing zag ik deze
bijna e¤ e¤ n op e¤ e¤ n terug in Spinoza’s filosofie, die daarmeevoor een belangrijk
deel afgeleid lijkt te zijn van die van Coornhert. Ook zag ik dat de wijsbe-
geerte van laatstgenoemde tijdens de radicale verlichting die in Amsterdam
tussen1650 en1670 plaatsvond, een cruciale rol speelde.

De Broeders in Liefde Bloeyende en de rozenkruisers
In de tweede helft van de zestiende eeuwvoorspelden talvan auteurs de komst
van de mysterieuze figuur Elias Artista. Hierbij baseerden zij zich op de ge-
schriftenvan Joachimvan Fiore enHendrickNiclaes, die aan het vermeende
einde der tijden de intrede voorzagenvan eenmysterieuze episode: de fase van
deHeilige Geest. Hierin zou de beeldende zienswijze plaatsmakenvoor het
wezenlijke inzicht in de aard der dingen. In dit tijdvak zou het eeuwig evange-
lie (van de Logos) de plaats innemenvan de letterlijk te nemen Bijbelse ge-
schriften. ZoalsweOpenbaring14:6zouden kunnen interpreteren.21
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In de periode voor het ontstaanvan de rozenkruiserbeweging raaktenvelen
in Europa geboeid door het progressieve gedachtegoedvan de Broeders in
Liefde BloeyendevanD’Egelantier. Dit bleekonder andere uit het Londense
toneel in het eerste decenniumvan de zeventiende eeuw. George Chapman,
JohnMarston,ThomasMiddleton en Ben Jonson hekelden in hun toneel-
stukken Coornherts gedachtegoed.Wanneer Ben Jonsonverwijst naar de
Holy Brethren of Amsterdam, dan kan het niet anders of hij bedoelt de Am-
sterdamse Broeders in Liefde Bloeyende.
Een goedvoorbeeld van dewijze waarop dit gedachtegoedwerdverspreid
vormde de correspondentie tussen Hooft en Giovanni Badovere, eenvoor-
malige student van Galileo Galile|« . Uit deze briefwisseling bleek dat er
transcripties van de belangrijkste passages uit het werk van Coornhert in
Parijswerden gemaakt. In de zeventiende eeuwwashet nog gebruikom zeer
ketterse boekenvia handgeschrevenversies te verspreiden. Badovere be-
stelde bij Hooft zelfs een hele kist met boekenvan dezeHollandse ’gnostici’:
’Scherp en merkwaardig en bijzonder is hun leer, naar wat men mij heeft
uitgelegd.’22

Ook in het werk van de Italiaanse filosoof Tommaso Campanella, sterk
be|« nvloed door Francesco Pucci die in Leiden bij Justus Lipsius had gestu-
deerd, treffenwe sporenvanCoornherts filosofie aan.Campanella schreef in
1602 over de Zonnestad met veel verwijzingen naar de opvattingenvan
Coornhert en naar de stad Amsterdam in het bijzonder.

Het denkenvan de Amsterdamse Broeders in Liefde Bloeyende stamt uit
dezelfde grote pansofische inspiratiebron die ook de rozenkruisersgeschrif-
ten Fama Fraternitatis (1614) enConfessio Fraternitatis (1615) voort zou bren-
gen. In de eerste decennia van de zeventiende eeuw veroorzaakten die ma-
nifesten grote opwinding inWest-Europa en hadden ze veel invloed op figu-
ren als Francis Bacon, Jacob Bo« hme en Rene¤ Descartes.
Aanvankelijk dacht ik dat met de beroemde Broederschap (Fama Fraternita-
tis) de Amsterdamse Broeders in Liefde Bloeyendewerd bedoeld. Maar ac-
tueel onderzoekwees anders uit.
De toneelschrijver Brederowas van mening dat de Fama de ’schrijfrijcke
geesten’ vanD’Egelantier bezong.23 Bovendienverwees het begrip rozen-
kruis naar het blazoenvanD’Egelantier, waarop een afbeelding te zien is
van Jezus gekruisigd aan een rozenkruis.
Ook de auteur van de rozenkruisergeschriften JohanValentin Andreae was
onder de indruk geraakt van de gnostische revolutie die in Hollandwas be-
gonnen. In zijnwerkChristianopolis zijn veel verwijzingen te herkennen
naar de filosofie van Coornhert en de stad Amsterdam.We zullen daarop in
dit boek nader terugkomen.

De rozenkruiserhistoricus Johann Salomo Semler meende dat deze bewe-
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ging in1591, een jaar na de doodvan Coornhert, in Gouda in kringen
rondom de FransmanNicolas Barnaudwas ontstaan. Snoek (317-318) signa-
leert dat Barnaud ’voor zover bekend’ in1600 inGoudavertoefde en niet in
1591. Barnaud zou deHamburgse spiritualist Henricus Khunrath be|« nvloed
hebben, en die op zijn beurt een groep spiritualisten inTu« bingen. Daartoe
behoorden de ’vader van het Duitse spiritualisme’ Johan Arndt en eenvan
de belangrijkste rozenkruiserauteurs, JohannValentin Andreae.

Een probleem bij het rozenkruiseronderzoek is dat er verwezenwordt naar
een bestaande broederschap, die wordt aangeduid met het begrip rozen-
kruisers.Tegelijkertijdworden de sympathisantenvan deze rozenkruisers
verwarrend genoeg ook rozenkruisers genoemd. Dus zowel de broeder-
schap zelf als haar sympathisantenwerden onder de noemer rozenkruisers
gevangen.
Naast de inhoudelijke overeenkomsten tussenCoornhert en de filosofen die
door de rozenkruiserfilosofie waren be|« nvloed, durfden twee auteurs op ver-
hullendewijze de locatie van de rozenkruisers bekend te maken. Robert
Fludd enMichael Maier suggereerden dat Amsterdam de plaatswaswaar zij
bijeenkwamen. Maier verwees zelfs naar de openingsvoorstelling van de
Nederduytse Academie.
Bovendienwaren de rozenkruisers gnostici, net als de Amsterdamse Broe-
ders in Liefde Bloeyende. Het werk van Francis Bacon, Rene¤ Descartes en
Spinoza volgde in hoofdlijnen Coornhertswijsbegeerte. Genoemde auteurs
gebruikten ook dezelfde terminologie.
De fascinatie voor de Hollandse gnostische filosofie rond1600 werd gevoed
door astrologische en chiliastische voorspellingen. Het jaar1600 is in dit
opzicht ook voor veel modernewetenschapshistorici als Alexandre Koyre¤ ,
Herbert Butterfield, E.J. Dijksterhuis en StephenToulmin uiterst belangrijk.
Het is volgens hen het beginvan de wetenschappelijke revolutie die Europa
zouveranderen.

Deze wetenschappelijke omwenteling rond1600 hadveel raakvlakken met
het denkenvan de rozenkruiserbeweging. Ook daarbinnenwerd de opvat-
ting gehuldigd datGod niet alleen door middel van de Bijbel maar eveneens
door natuuronderzoek beter gekend konworden. Men bestudeerde de gees-
telijke kracht waar God dewereld mee had geschapen.Vooraanstaande na-
tuurfilosofen als Galile|« en Kepler stonden sterk onder de invloedvan de
Hollandse natuurfilosofie. Ook bij hen ziet men de hoofdlijnenvan Coorn-
herts filosofie terug, zoals de opvatting over de inadequate menselijke zin-
tuiglijke waarneming. Dit menselijke tekort werd gecompenseerd door de
ontdekking van de microscoop en de telescoop, die geheel nieuwewerelden
onthuldenwelke met het blote oog niet zichtbaar waren. Naast de Bijbel, die
zij belangrijk blevenvinden, plaatsten zij het Boek van de Natuur.
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Er werd gedebatteerd over de vraag opwelkewijze en
door welke kracht de materie werd be|« nvloed. Net
als Drebbel beschouwden Galile|« en Descartes het
universum dat zij door microscoop en telescoop
waarnamen als een nieuwewereld.24

Ook de natuurwetenschappers Galile|« en Brahe
waren door hunHollandse studenten goed op de hoogte van dezeHollandse
filosofie. Kepler stond in contact met Drebbel. Een ander toepasselijk voor-
beeld is de al genoemde correspondentie van Giovanni Badovere, die een
hele kist boeken met werkenvan de Hollandse filosofen bestelde.
Tijdens het eerste StadhouderlozeTijdperk besloten spirituele kringen in
Amsterdam om de aan het denkenvan Coornhert verwante filosofie ^ die
tot dan toe zeer schetsmatig wasweergegeven ^ naar buiten te brengen.Ver-
schillende filosofen hadden die intentie,met nameComenius,Descartes en
Spinoza. Maar Descartes schrok terug vanwege de affaire Galile|« en Come-
nius raakte in diskrediet nadat hij geprezenwas door een sociniaan, Daniel
Zwicker. Spinoza durfde het wel aan en liet in1670 deTractatus theologico-
politicus publiceren.

Coornhert zie ik in menig opzicht als de vader van
het moderne denken en de moderne wereld. De kie-
menvan actuele opvattingen zijn in zijnwerk terug
te vinden: de psychoanalyse, het marxisme, het
existentialisme, de natuurfilosofie en de pedagogie.
Ik hoop dat althans in dit boek aanneembaar te ma-
ken.
Dit moderne denken is geworteld in het Alexan-
drijnse oerchristendomvan Philo van Alexandrie« ,
Clemens van Alexandrie« en Origenes, die in de mystieke traditie vooral
voortleefden in de Rijnlandse en Brabantse mystiek en in de van oorsprong
Noord-Nederlandse beweging van deModerne Devotie. Dit oerchristen-
dom zou als gevolg van de macht van het constantiniaanse christendom in
seculiere vormvoortbestaan in de Europese cultuur. In mijn optiek staan
Freud, Marx, Heidegger en Einstein dichter bij het oerchristendom dan de
kerkenvan Rome, Luther en Calvijn. Ook hierop kom ik in deze publicatie
uitvoerig terug.

Spinozawas geen hindoe|« st of boeddhist, maar een aanhanger van het oer-
christendomvan de Alexandrijnse gnostici Theodotus, Clemens van Ale-
xandrie« en Origenes.25 En in de zeventiende eeuwwas het kerkelijke chris-
tendom zo ver van dit oerchristendomverwijderd dat het deze leer als het
toppunt van athe|« sme beschouwde. Mede om die redenverweet Coornhert
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Oorspronkelijk christendom
Het christendom moest volgens Coornhert geen geloof
in irrationele kerkelijke dogma’s zijn, maar een hel-
dere, logische visie op de samenhang tussen God en
mens ^ die van het oorspronkelijke christendom.

Vader van de moderne filosofie
Aan het einde van mijn onderzoek realiseerde ik me dat
Coornhert niet alleen misschien wel de meest vooraan-
staande denker des vaderlands is geweest, maar ook
een van de invloedrijkste filosofen uit de Europese ge -
schiedenis. Je zou hem de vader kunnen noemen van
de moderne filosofie. Hij was een inspirator voor de na-
tuurfilosofie van Stevin, Drebbel, Galileo Galile|« , Brahe
en Kepler.
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de kerken dat zij antichristelijkwaren. En daarom ook pleitte hij voor een
christendom zonder kerk.

Coornhert en Amsterdam
Dit onderzoek richt zichvooral op Amsterdam en in mindere mate op heel
Noord-Holland, waar de eerdergenoemde, stille gnostische revolutie plaats-
vond. Het schiereiland Noord-Hollandwerd een toevluchtsoordvoor aan-
hangers van de radicale reformatie. Maar liefst tweederde van de bevolking
behoorde in belangrijke delenvan deze regio rond1620 tot doopsgezinde,
gnostische en spirituele groeperingen, terwijl deze beweging verder in heel
Europawas uitgeroeid. Alleen gebieden die zich niet leendenvoor het uit-
oefenenvan feodale macht, zoals de berggebiedenvan de Alpen en de
Apennijnen en het Noord-HollandseWaterland, konden uitgroeien tot bas-
tions van de radicale reformatie. Beschermd door geografische omstandig-
hedenwaren deNoord-Hollanders envooral deAmsterdammers in staat om
zichvrij te uiten. Metenige fantasiekanmen stellen datAmsterdamdoor de
vele meren en plassen rondom de stad nagenoeg op een eiland lag.

Het graafschap Hollandvormde een unie van stadsstaten die op stedelijk
niveau met betrekking tot religie een redelijk autonome politiek konden
voeren. Zo vormde het coornhertisme een factor van betekenis in de steden
Amsterdam, Haarlem en Gouda en in het Noord-HollandseWaterland. De
steden Delft en Leidenwarenvan oorsprong centra van het radicale david-
jorisme. Leiden profiteerde van de val van Antwerpen (1585) envoerde een
uitgekiende migratiepolitiek ten aanzienvan hoogopgeleide calvinistische
ambachtslieden uit de Zuidelijke Nederlanden. De stad groeide uit tot een
bastionvan het calvinisme. Amsterdam, Haarlem enWaterlandwerden bol-
werkenvan het anabaptisme.
Een algemeen beeldvan de religiositeit in Holland is moeilijk te geven. De
geografische omstandigheden speelden een zeer belangrijke rol. Zokon een
rivier de scheidslijn vormen tussen een katholieke en een calvinistische
regio.

De positie vanAmsterdamwas bijzonder. De stad kende bijvoorbeeld al een
rudimentaire vormvan democratische electie enwerd efficie« nt bestuurd
door een college vanvier burgemeesters. Amsterdamwas bovendien de
laatste stadsstaat in Europawaar een nieuw, revolutionair mensbeeldwerd
ontwikkeld. In Florence leidde de herontdekking van Plato en de hermeti-
sche gnosis tot de cultuur van de renaissance. En in Amsterdammondde de
herleving van de christelijke oergnosis uit in een gnostische, burgerlijke,
wetenschappelijke revolutie, die de Europese geschiedenis twee eeuwen
lang diepgravend zoube|« nvloeden. In dit boek zal ik argumenten aandragen
voor deze bewering. Amsterdam groeide rond1600 als het ware uit tot een
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sociaal laboratorium, waarin met nieuwe levensvormenwerd gee« xperimen-
teerd. Begrippen als koning, edelman, burger, man, vrouw en kindwerden
door de Amsterdamse gnostici opnieuwgedefinieerd.

Het begripGouden Eeuw verdient herijking. DeGouden Eeuwkreeg vooral
gestalte in Holland. De landprovincies in de Noord-Nederlandse Republiek
bleven tot1630 het strijdtoneel tussen de Hollandse en Spaanse legers, ter-
wijl Holland zich na de terugtrekking van de Spaanse armee in1574 vrij kon
ontwikkelen. In de Gouden Eeuw vormde het noordenvan Holland het
economische, culturele en industrie« le centrumvan de Republiek. De
meeste steden in dit gebied maakten deel uit van het economische systeem
van Amsterdam.Verder vond er in de landprovincies een massale emigratie
plaats van ketters en fortuinzoekers naar het gewest Holland.
De Gouden Eeuwkan men grofweg situeren in de periode tussen1583 en
1672, waarna een zogenaamde Zilveren Eeuw volgde van1672 tot1788. In
het jaar1583 sloot Coornhert zich aan bij de Amsterdamse Broeders in
Liefde Bloeyende. En tot1630 was er slechts sprake van eenGoudenEeuw in
het district Holland.
In dat gewest woonden e¤ e¤ n miljoen mensen, meer dan de helft van de be-
woners van deNoord-Nederlandse Republiek. Inveel Europese landenwerd
de Republiek in de beeldvorming vooral met Holland geassocieerd. In Enge-
land, Rusland, Italie« en Duitslandwas het begripHolland een synoniem
voor de hele Republiek. De Polen met wie de handelscontacten in de Gou-
den Eeuwbijzonder intensief waren, kenden de aanduidingNederlanden
zelfs niet en noemden de RepubliekHollandia. De burgerlijke historici uit
de negentiende eeuwbagatelliseerden de betekenis van Holland omwille
van het typisch burgerlijk-nationalistische concept van de Nederlandse
eenheidsstaat. De Gouden Eeuwwas niettemin in alle opzichten Hollands,
met het vooruitstrevende Amsterdam als magisch centrum. Met financie« le
steunvan Holland envooral Amsterdam lukte het om de landprovincies te
heroveren op de Spanjaarden.
� Eenvan de grote problemenvan het Coornhertonderzoek is dat zijnwerk

in het buitenlandvooral middels intellectuele kringen mondeling en
door transcripties is overgeleverd. De coornhertisten beschikten over
uitstekende netwerken.Verder werd hun gedachtegoedvia vluchtelin-
genstromenvan Hollanders naar Engeland enDuitslandverspreid.
Coornhert was aanvankelijk nauw verbonden met de beweging van het
Huis der Liefde, die eveneens over aanzienlijke netwerken beschikte.
Later distantieerde hij zichvan Hendrick Niclaes, de stichter van het
Huis der Liefde. Overal in Europa bevonden zich familistische geheime
genootschappenwaarin de ideee« nleer van de familistenwerd bestudeerd.
Door de netwerkenvan de uitgever Christoffel Plantijn en de intellectue-
len Lipsius,Ortelius,Mercator, Scaliger,Hugo deGroot, Janvan derNoot,
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Simon Stevin, Cornelis Drebbel, Samuel Coster en
P.C.Hooft kreeg Coornherts werk ook bekendheid.

� Coornhert voelde zich sterk verbonden met de zeer
vrijzinnigeWaterlandse doopsgezindenvan Hans de
Ries in het huidige Noord-Holland, een dominante
religieuze stroming in het beginvan de zeventiende
eeuw. DezeWaterlandse doopsgezindenwaren gnostici die zich op reli-
gieuze wijze verbonden hadden. Zij vormden samen met de antikleri-
kale gnostici het elitecorps van deNederlandse zeevaarders en bouwden
zo eenwereldomspannend netwerk, dat eveneens voor een unieke ver-
spreiding van Coornherts filosofie zorgde.Vanuit Amsterdamwarenveel
rivier- en havensteden relatief snel bereikbaar. DeWaterlandse doopsge-
zinde kerkwas overigens de enige kerkwaar Coornhert een beetje sym-
pathie voor kon opbrengen.

� Het coornhertisme is een opmerkelijk bijkomend ’exportproduct’ ge-
weest van de gigantische Hollandse handelsvloot. Zeeliedenvormden in
de vroegmoderne tijd een belangrijke informatiebron.Tekenendwas dat
een zeeman uit Genua in Campanella’s Citta' del Sole een hospitaalrid-
der informeerde over een zonnestad die ^ zoals uit deze studie zal blijken
^ grote overeenkomsten had met het gnostische Amsterdam.

Elites vormden in zijn ogen de krachtenvan de duisternis. Als neo-machia-
vellist was Coornhert van mening dat die groeperingen niet alleenverant-
woordelijkwarenvoor de godsdienstoorlogen,maar ookvoor demanipulatie
van het christendom. Bovendienverweet hij hen dat zij het christendom
omgevormd hadden tot een ideologie van sociale en geestelijke onderdruk-
king. Hijwees hierbij op het benadrukken door de kerkenvan hun exclusi-
viteit, die tot uitsluiting van andersdenkenden leidde. Om die redenwas
Coornhert eenvoorstander van een christendom zonder kerk.
Als gevolg van zijn antiklerikalisme en uitgesproken maatschappijkritiek
kreeg Coornherts filosofie eerst in het buitenland envervolgens in de Re-
publiek na de SynodevanDordrechtde statusvan een geheime doctrine. Dit
gebeurde vooral omdat door tegenstanders vanCoornhert eenverbandwerd
gelegd tussen zijn denken en dat van eerdere ketterse bewegingenvanaf de
dertiende eeuw. Men had rond hetmiddenvan dezestiende eeuwgezien hoe
repressief de overheid reageerde op anabaptistische bewegingen.
Het geheime karakter van de groepering bemoeilijkte mijn studie naar de
invloedenvan het coornhertisme op andere stromingen.
Over de netwerken en de inhoudvan contacten is jammer genoeg vrijwel
niets bekend. Hetwas gebruikelijk in devroegmoderne tijd omdenkbeelden
zonder bronvermelding over te nemen. Op deze wijze trachtten de vrijden-
kende auteurs hun inquisiteurs geen aanwijzingen te geven.Voorzichtigheid
was het motto. Zowaren de inquisiteurswel op de hoogte van de namenvan
ketters maar niet van hun gedachtegoed. Giovanni Badovere bijvoorbeeld
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Te vrijzinnig om te vertalen
Coornherts werk was naar mijn inschatting te vrijzinnig
om vertaald te worden. Hoe kon het ook anders wan-
neer je in die tijd mordicus tegen de monarchie, de
adel en het ontluikende Hollandse kapitalisme was?



noemde in zijn correspondentie met Hooft Coornhert niet bij naam, maar
omschreef hem als ’de Dialogist’.
Inhoudelijke vergelijkingen met andere denkers staan in dit onderzoek op
de voorgrond.Vooral in het oeuvre van rozenkruisers als Francis Bacon,
Jacob Bo« hme en Rene¤ Descartes alsookWilliam Shakespeare treffenwe
bijna letterlijke citaten uit Coornhertswerk aan. Ook in de belangrijkste
rozenkruisergeschriften herkennenwe denkbeeldenvan Coornhert envan
zijnvriend Hendrik Laurenszoon Spieghel.

Het makenvan inhoudelijke vergelijkingen is eenvaak toegepaste methode
in de geschiedschrijving van de zestiende en zeventiende eeuw. Op die ma-
nier ontdekten historici overeenkomsten tussen het werk van Shakespeare
en Francis Bacon; enverder tussen Citta' del Sole van Campanella en Chris-
tianopolis van JohanValentin Andreae.26 Daarnaast zijn er grote parallellen
tussenGiordano Bruno en Baruch Spinoza.
Francis Baconwerd op grondvan de publicatie vanThe Advancement of
Learning door nogalwat wetenschapshistorici als de architect van de we-
tenschappelijke revolutie gezien. Uit dit onderzoek zal blijken dat Coorn-
hert en zijnvrienden hem al twintig jaar voor waren. Daarbij durfdenBacon
en later Descartes niet zo ver te gaan als Coornhert.
Overigens dient vermeld te worden dat er volgens de latere Alkmaarse on-
derzoeker, uitvinder en alchemist Cornelis Drebbel ook andere manieren
waren omGod te leren kennen dan slechts door de Bijbel. Een daarvanwas
het natuuronderzoek. Hiermee stemde hij overeen met de fervente filosoof
Adriaan Koerbagh, die de natuurkunde daarom de enige ware godgeleerd-
heid noemde.
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