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PENTAGRAM

Het tijdschrift Pentagram stelt zich ten doel
de aandacht van zijn lezers te vestigen op
de nieuwe tijd die aangebroken is.
De Geestesschool van het Gouden Rozen-
kruis, vertegenwoordigd door het
Lectorium Rosicrucianum, reageert op de
bevrijdende impulsen die in onze tijd tot
de mensheid uitgaan. Zij stelt zich geheel
in dienst van de mensheidsbevrijdende
arbeid, die de Universele Broederschap in
deze tijd zeer krachtig onderneemt.

De opdracht van de mens is: het weven van
het Soma Psychikon, het gouden bruilofts
kleed, een voertuig waarmee hij de boven-
natuur kan betreden, na het lagere leven
en de dood te hebben overwonnen.

Inhoud cOMENIUS-NUMMER

Het Pentagram is door alle tijden heen het
symbool geweest van de wedergeboren
mens, de nieuwe mens.

Het is eveneens het symbool van het uni
versum en zijn eeuwige wording, waarin
het Godsplan tot openbaring komt.

Een symbool heeft echter alleen waarde
indien het tot realiteit gevoerd wordt, Als
de mens het pentagram in zijn mikro
kosmos heeft verwerkelijkt, heeft hij de
dood overwonnen. Dan staat hij op het
pad van transfiguratie.
Het blad Pentagram richt de lezer nu op
deze geestelijke revolutie, die in hemzelf
moet plaatsvinden.
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Waarom een Pentagram over Comenius

oeten wij in de optocht van

IL A het Comeniusjaar meelopen?

~ Is dat alles wat wij van zijn

________ leven en werken kunnen leren?

De artikelen in dit nummer vertellen over
een man, die niet alleen in en voor de toe
komst dacht, maar die in zijn tijd werd
gewaardeerd en vervolgd om de machtige
waarden van de Universele Broederschap
die hij in de praktijk bracht.

Comenius bereisde heel West-Europa en
werd door de grote figuren van zijn tijd
gekend. Opmerkelijk genoeg, als wij
bedenken dat moderne communicatie niet
bestond en men zich te voet of per vier
voeter verplaatste. Zoals iedere Broeder
van het waarachtige Rozenkruis, stelde hij
zijn gehele leven in dienst van de
Universele Broederschap en hij kende
slechts een doel: zijn medemens tonen hoe
men de gevangenschap van de onsterfelijke
ziel kan beëindigen.
Alles wat hij zei of neerschreef is geladen
met die innerlijke kracht die dwars door alle
machinaties heen het hart van de zoekende

en dolende mens aangrijpt. Zijn levensweg
is een diep gekerfd spoor van hoopgevende
ontmoetingen, maar ook van demonstraties
van bekrompenheid en onwetendheid van
de waandenkende Ikmens die hem niet kon
of wilde begrijpen. Zijn woorden spreken
ook tot het superindividu van de twintigste
eeuw. En tot de leerling van de Moderne
Geestesschool. De nog niet verzadigde
Ikmens zal hem honen, maar de zoeker zal
met vreugde zijn inzichten delen en iets
mogen proeven van het alomtegenwoordige
Bewustzijn waaruit deze grote heraut
spreekt over de nieuwe tijd, waarin eenheid
met het Goddelijke Licht meer nabij is dan
ooit.
Comenius spreekt een taal die menselijke
tijdperken overbrugt. Hij toont de weg die
de zoeker moet gaan om bevrijding te
vinden. Zo is hij actueel in onze tijd, die
even woelig is als de zijne. Wij hopen, dat
zijn getuigenis van het Licht ook uw inzich
ten mag verdiepen.

Redactie Pentagram

LAAT ALLES ZICH VRIJ ONTWIKKELEN

EN LAAT GEWELD DAARBIJ AFWEZIG ZIJN
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ommigen van u hervormen
scholen, anderen kerken, weer
anderen staten. Maar wanneer gij
niet allen gelijktijdig datgene

hervormt wat daarmee samenhangt, voor
alles evenwel ieder zichzelf, komen wij
niet verder; er ontstaan nieuwe stoor
nissen, groter en gevaarlijker dan
voorheen, en alles valt weer terug in de
chaos.»

Jan Amos Komensky, de bescheiden
Tsjechische theoloog, leraar en wijsgeer uit
de zeventiende eeuw, schreef meer dan
drie eeuwen geleden deze regels vol
blijvende waarheid. Ze komen uit een
veelomvattend werk, waar hij de laatste
jaren voor zijn dood zijn krachten aan gaf
en waarmee hij zich richtte tot «Het
menselijke geslacht, in het bijzonder echter
tot de geleerden, godsmannen en macht
hebbers van Europa». Dit werk, De
Algemene Beraadslagingen over de ver
betering der menselijke dingen, moest een
helder licht werpen op de weg naar har
monie tussen al het menselijke. Volgens
Comenius zelf de weg van eenvoud en
vrijwilligheid.
Comenius bracht zijn leven door in een
hartstochtelijk pogen in de wereld een vuur
van vernieuwing te ontsteken, waaraan een
verkilde mensheid zich zou kunnen warmen.
Hij werd gedreven door de idee dat het
mogelijk moest zijn licht te laten schijnen in
de chaotische wereld, waarboven zich
steeds opnieuw donkere wolken samen-
pakten. Hij zocht steun van staatslieden en
kerkleiders, dikwijls tevergeefs.

Zijn werk was zijn leven. Hij las, schreef,
reisde, bad en onderwees. Als Tsjech of als
wereldburger, als priester voor zijn volk of
als achtervolgd ketter was hij overal in
Europa burger, balling of gast. Hij benader
de alle bevolkingsgroepen, van kind tot
koning. Hij schreef meer dan driehonderd
studies, leerboeken, brochures, gedichten
en liederen. Door bij de jeugd en de
opvoeding te beginnen, wilde hij een
nieuwe wereldorde vanaf de basis
opbouwen. Van zijn werk gaat een
bijzondere vibratie uit, die tot in onze
dagen de zoeker naar waarheid weet te
raken.

De Boheems-Moravische Broederuniteit

Comenius heeft een in mensenogen tragische
levensweg bewandeld. Wat betreft chaos,
onrust en onzekerheid deed zijn tijd niet
onder voor de onze. Het milieu waar hij uit
voortkwam, werd geteisterd door achter
volgingen en oorlog en werd tenslotte
weggevaagd in de godsdienststrijd. Zijn
moederras, het slavische, was het eerste in
de geschiedenis dat reformatorische
krachten ontwikkelde. Johannes Hus bracht
een indrukwekkende religieuze ontwikkeling
in het Tsjechische volk tot stand. Hij
verzette zich tegen de kerk van Rome en
zijn navolgelingen streden verder voor zijn
idealen, nadat Hus in 1415 als ketter was
verbrand. Het ging om een diepere, per
soonlijke beleving van het christendom door
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Onderwijsvernieuwingen in het volk. Een en ander had ver
gaande gevolgen voor volk, kerk en staat.
Denk aan de Hussietenoorlog en de latere
Boerenoorlog in Duitsland.
Uit door het sociale klimaat verdeelde
Hussietengroepen ontstond in de zestiende
eeuw ter plaatse een gemeenschap onder
de naam Boheems-Moravische Broeder
uniteit. In deze religieuze gemeenschap
leefde men volgens zeer strenge christelijke
normen, in gemeenschap van goederen;
men organiseerde een eigen onderwijs en
was bemiddeld doordat onder haar leden
tal van aanzienlijken uit Bohemen en
Moravië werden aangetroffen. De Uniteit
beleefde in de periode voor de Dertigjarige
Oorlog een bloeiend hoogtepunt.

Jan Amos Comenius is in deze Broeder
uniteit geboren, in 1592 te Uhersky Brod.
Zijn ouders, eenvoudige boeren, stierven
jong. Een tante nam de zorg voor de
jongen op zich, die overigens erg op zich
zelf was aangewezen. Hij zwierf al jong
door de natuur en ontdekte daarin schoon
heid en harmonie.
In de sfeer van de Bijbel wordt hij groot.
Op de school van de Uniteit wordt de
bijbelvertaling in de moedertaal gebruikt (de
Kralicka stamt uit 1582, de Nederlandse
Statenvertaling is van 1637. In de plaats
Kralicka zijn na de Tweede Wereldoorlog
onder puinhopen van een kerkje nog
oorspronkelijke delen van de Tsjechische
bijbeldrukkerij gevonden.)
Comenius blijkt een begaafde jongeman.
Na de Latijnse School zendt de Broeder
gemeente hem naar de door Willem van
Oranje gestichte universiteit van Herborn.
Hij ontmoet hier voor het eerst Neder
landers. Theologie en letterkunde worden
zijn favoriete vakken. Hij studeert verder
aan de universiteit in Heidelberg en al snel
daarna zullen zijn gepeins en overwegingen
over mensen en dingen, opvoeding en
volwassenheid, God en wereld resulteren in
de eerste afgeronde werken van zijn hand.
Opvoedkunde nam daarbij een belangrijke
plaats in.

Zijn ideeën over pedagogiek hebben zich in
beginselen geconcretiseerd. Hij stelt twee
basisprincipes waaraan goed onderwijs
moet voldoen: de moedertaal stimuleren
door taalstudie van het volk en tegelijk de
kennis van algemene zaken verdiepen.
Onderwijs in taal en algemene ontwikkeling
verbindt hij zo. Als hij in 1614 in de
Broederuniteit terugkeert, zet hij zich aan
het schrijven van een universele encyclo
pedie in de moedertaal. Zijn ideeën over
onderwijs leggen de basis voor een ont
wikkeling die later in de hele wereld een
weerklank zal vinden.
Comenius propageerde kleuteronderwijs
voor jongens en meisjes in de moedertaal,
voorafgaand aan lager en middelbaar
onderwijs. Het middelbaar onderwijs vindt
plaats van 12 tot 18 jaar (waarin ook Latijn,
Grieks en Hebreeuws een plaats hebben)
en daarna volgt de universitaire studie.
Taalonderwijs vindt Comenius buiten
gewoon belangrijk. Hij voert moderne
methoden in, zoals het lezen van de
klassieken in plaats van het inpompen van
grammaticale regels. Hij beveelt ook het
lezen van actuele geschriften op scholen
aan om het sociale bewustzijn te ver
ruimen. Hij vindt het noodzakelijk dat de
talen van aangrenzende staten worden
onderwezen om vrede en samenwerking
tussen de volken te bevorderen. Uit het
onderwijs moet ook respect voor ver
schillende culturen volgen. In het algemeen
wil hij school en werkelijkheid zo dicht
mogelijk bij elkaar brengen. Het onderwijs
moet op vrijwillige basis geschieden.

Al zijn pedagogische ideeën legt hij neer in
zijn Didactica Magna (1633). De praktische
uitwerking van zijn theorieën over het
taalonderwijs komen vast te liggen in Janua
linguarum reserata, De deur der talen
geopend. Het boek is meer dan vier
honderd keer gedrukt sinds het verschijnen.
Om in het taalonderwijs het verband tussen
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woorden en dingen duidelijker te doen
spreken, werkt hij De deur der talen
geopend om tot Een wereld in beelden (het
beroemde Orbis pictus). Hij is zo de eerste
auteur van het leerboek met plaatjes.

Ongenade

Boven de pedagogiek stelt Comenius zijn
streven naar een levend en daadwerkelijk
christendom. Hij zet zich in voor de Mora
vische Broederuniteit, maar het bestaan
van de gemeente wordt ernstig bedreigd
door de contra-reformatie. Na de Slag op
de Witte Berg (1618, de protestantse legers
delven het onderspit) kan de Broederuniteit
niet langer in het openbaar voortbestaan.
De leden gaan uiteen en leiden een onder
gronds godsdienstig leven. Comenius wordt
bovendien getroffen door het verlies van
vrouw en kind. Hij is vertwijfeld door het
samengaan van zoveel ongenade. Hij zal
voortaan een zwervend bestaan leiden en
zich steeds minder hechten aan uiterlijke
omstandigheden.
Comenius blijft op zoek naar de Godskern
in de dingen. Hij werkt lange tijd in Polen
en schrijft naast Brieven aan de Hemel in
die tijd Het Labyrint der wereld en het
paradijs des harten *)~ Een wonderlijke
mengeling van mystiek en allegorie. Maar
steeds met een praktische heenwijzing:
Keer terug, mens, naar het Koninkrijk Gods.
Het Labyrint noemt hij «een troostboek»
voor iedere verdrevene, vluchteling en
verdwaalde, Op het titelblad schrijft hij:
«De wereld waarin wij leven is vol dwaling,
verwarring, onzekerheid, nood, leugen,
bedrog, angst, ellende, afkeer en twijfel.
Maar hoe hij die met God leeft toch tot
ware vrede en blijdschap komt. Het boek
wil een wegwijzer zijn en een leidraad om
uit de doolhof te geraken.»
Het Labyrint leert het zwaard om te
smeden tot een ploeg. Het Paradijs des
harten is de troost. De lezer wordt geplaatst

voor het ene mogelijke leven, het leven
naast Christus. «Er is slechts één leven,
maar in duizenden gestalten treedt de dood
op ons toe», schrijft Comenius. «Zo is er
ook slechts één Christus, maar zijn er
ontelbaar veel antichristen. Wie niet met
Christus is, is tegen Christus.»
Hij waarschuwt tegen verdeeldheid onder
theologen, het ontstaan van sekten, verschil
lende belijdenissen en disputen. Het gaat
om eenvoud en vrijwilligheid. Comenius wil
de mens nader brengen tot het Goddelijke
in alle dingen, daar moet de zwakke mens
een uitgang uit het Labyrint in vinden. De
weg tot het goddelijke leven kan openge
broken worden. Hij wil het wel uit-
schreeuwen tegen een ieder, dat er maar
één ding nodig is: innerlijke godsdienst, die
uiteindelijk tot Eenheid van alles en allen
zal voeren.

Comenius heeft veel geschreven om een
eenheid van kerken en geleerden te bevor
deren. Miskenning en vervolging zetten
hem aan tot nog meer activiteit. Hij werkt
een plan uit, om door het internationaal
toepassen van zijn pedagogische inzichten
de confessionele eenheid te bevorderen. Hij
ziet in het verschiet universele scholen, een
universele taal en een universeel college
van wijze mannen, de pansofisten.
In 1641 gaat hij met een hoofd vol plannen
naar Engeland. In regeringskringen vindt hij
weinig enthousiasme voor zijn ideeën. Van
een samenwerking met geleerden komt niet
veel terecht.
Via contacten in Nederland bereikt Comenius
het verzoek van Lodewijk de Geer, een staal
fabrikant, zich in Zweden in te zetten voor
de onderwijshervorming aldaar. Hij gaat na
enig aarzelen in op dit verzoek en verdiept
er zijn hervormingsideeën. Hij was liever
nadrukkelijker bezig geweest met zijn pan
sofische denken en plannen, maar wil ook
de regering van Zweden een dienst be
wijzen: wellicht dat de invloed van Zweden
in de Dertigjarige Oorlog uiteindelijk zal
leiden tot bevrijding van de Tsjechische
broeders.
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Het loopt echter anders af. Bij de vredes
onderhandelingen in Westfalen krijgen de
Zweden niets voor elkaar voor de Tsjechen.
Comenius verlaat Zweden en keert terug
naar Lyssa in Polen, waar de verbannen
broeders van de Uniteit een hoofdzetel
hebben ingericht. Vanwege zijn onverge
lijkelijke kwaliteiten wordt Comenius be
noemd tot bisschop van de Broedergemeente
(1648). Maar het is geen vreugdevolle tijd. Met
de Vrede van Münster is voor de Broederuniteit
alle hoop de bodem ingeslagen. Bohemen
is voor de katholieke Habsburgers. In die
tijd verliest Comenius ook zijn tweede
vrouw, hijzelf is dan 58 jaar. In Het
testament van de stervende moeder der
Broederuniteit neemt hij diep bewogen
afscheid van alles wat geweest is, maar
blijft onverzettelijk hopen op het bestaan
van een volheerlijke Christengemeenschap
en een vrij vaderland. In dit bijzondere
geschriftje vermaant, berispt, bemoedigt en
zegent de stervende moeder van de Uniteit
haar zonen. De kerken van Luther en
Calvijn noemt zij haar zusters. Bij de een
laakt zij echter het gebrek aan tucht en bij
de ander de neiging tot dood geloof zonder
daadwerkelijk handelen. In het laatste deel
van het testament voorspelt de stervende
moeder dat eens het land weer onafhanke
lijk zal zijn: «Ik stel mijn vast vertrouwen op
God, dat na het voorbijgaan der stormen
zijns toorns, die wij door onze zonden over
onze hoofden gebracht hebben, het bestuur
uwer aangelegenheden tot u zal weder-
keren, o Tsjechisch volk!»

Amsterdam

In een stille hoop dat de vorst van
Hongarije nog iets voor zijn volk zou
kunnen doen, laat Comenius zich naar
Hongarije lokken om daar onderwijsver
nieuwingen door te voeren. Koning Sigis
mund voldoet echter niet aan zijn
verwachtingen. Met de familie De Geer in

Amsterdam bestaan nog steeds sterke
vriendschapsbanden. De zoon van
Lodewijk, Laurens, toont grote interesse in
het werk van Comenius en nodigt hem uit
in Amsterdam te komen werken. Hoewel
reeds 64 jaar als hij in Amsterdam aan
komt, zal Comenius er tot grote geestelijke
verdieping komen en bovendien nog veel
werk produceren.
De ark der vluchtelingen, noemt hij de stad
wanneer hij aankomt en met de nodige eer
wordt ontvangen. Hij neemt zijn intrek bij
de familie De Geer aan de Keizersgracht.
Er komt bericht dat in Polen bij verwoestin
gen in Lyssa zijn hele bibliotheek en vele
manuscripten verloren zijn gegaan. Hij is
erg aangeslagen, maar zet zich met des te
meer ijver aan de schrijftafel. Uitgevers
vechten om het gereedgekomen Opera
Didactica Omnia (Het grote werk over
onderwijshervorm ing).
Comenius verdiept zich ook zelf in het
drukkersvak en richt een uitgeverij op aan
de Prinsengracht. Hij brengt nog 32
herdrukken en nieuwe uitgaven van zijn
werk uit. Andere Hollandse drukkers geven
nog 22 werken van Comenius van na 1656
uit. Voor in elk boek staat zijn lijfspreuk:
«Omnia sponte fluant, absit violentia rebus»
(Laat alles zich vrij ontwikkelen, geweld zij
daarbij afwezig.)
Een herstel van de Boheemse Broeder
schap verwacht Comenius niet meer, maar
een innerlijk herstel van eenheid en
broederschap in het Licht van de Christus
des te meer. Zijn werk getuigt daar dan ook
van, met steeds meer intensiteit verwoordt
hij het vermogen van de mens zich daarin
te begeven en zo de lagere wereld te
overwinnen.

Aanvankelijk neemt Comenius in Nederland
nog deel aan het openbare leven: hij
spreekt kerkvergaderingen toe, heeft een
tijdlang de leiding over een school en
ontvangt vele tijdgenoten. Later zal hij zich
zoveel mogelijk terugtrekken. Hij weet dat
het stoffelijke leven niet lang meer kan
duren en hoewel hij beslist niet langer wil
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leven dan de dagen die God hem geeft,
zijn. er essentiële gedachten die hij beslist
voor zijn dood op papier wil hebben. Zo
verschijnen de eerste delen van de Consul
tatio Catholica (Algemene Beraadslaging
over de verbetering der menselijke dingen).
Dit werk is niet afgekomen. Zijn zoon Daniël,
uit het derde huwelijk van Comenius, zal
het man uscript verder afmaken, maar het ver
schijnt pas driehonderd jaar later in druk...
Kort voor zijn dood laat Comenius het
prachtige Unum Necessarium (Het Ene
Nodige)*) verschijnen, een laatste oproep

tot «een verzonken wereld» om tot de
levensessentie te komen: de mens moet al
het onnodige laten vallen en zich keren tot
die ene vonk van eeuwig Licht om zo een
waarachtig christen te zijn. Alle actie die
verwarring sticht en de innerlijke weg tot
God blokkeert, moet gestaakt; alleen het
Ene Nodige moet gedaan.

Even indrukwekkend als dit werk is de actie
die hij ontwikkelt bij de vredesbesprekingen
in Breda, die, drie jaar voor zijn dood, een
einde moeten maken aan de Tweede
Engelse Oorlog. Hij schrijft De Engel des
Vredes en gaat het geschrift zelf aan de

onderhandelaars aanbieden. Dit is typerend
voor Comenius: hij overweegt hoe zijn werk
de meeste invloed kan uitoefenen en kiest
de directe weg. Zijn boodschap is overi
gens voor iedereen: «De Engel des Vredes
tot de Engelse en Nederlandse vredes-
gezanten te Breda, om vandaar tot alle
christenen van Europa en vervolgens tot
alle volkeren van de hele wereld te worden
gezonden, opdat zij zouden ophouden met
oorlog voeren en plaats maken voor de
vredevorst Christus, die nu reeds vrede aan
alle volken wil verkondigen.»
Laurens de Geer sterft in 1666. Zijn zoon
Gerhard is de derde De Geer die de zorg voor
Comenius op zich neemt. In de vriendenkring
van de familie maakt Comenius kennis met
ds. Jean Louis Grouwels, die in Naarden
de Waalse Gemeente leidt. De groep be
staat vooral uit gevluchte Waldenzen en
Comenius voelt zich erg tot hen aangetrok
ken. Hij geeft de wens te kennen na zijn
dood in het kerkje van de Waalse Gemeen
te in Naarden te worden begraven. Dit ge
beurt dan ook na zijn overlijden in novem
ber 1670. Het nummer van zijn graf is 8.

* zie pag. 44.
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Na al die eeuwen is zijn boodschap no~

p het strand, langs de vloedlijn,

t a~ liggen schelpen, door de golven
daar achtergelaten. Ze zijn ver

~ schillend van vorm en tekening
en ze hebben de mooiste kleuren, die
blinken in de zon. En telkens komt er
weer een nieuwe golf en voert schelpen
aan. We kunnen ze zacht ritselend tegen
elkaar horen schuren. Dan glijdt de golf
geluidloos terug naar de zee, waarin hij
weer wordt opgenomen. Hij verliest zijn
uiterlijke vorm en wordt weer deel van
het grote geheel.

Op het strand blijven de schelpen achter. In
hun bonte verscheidenheid evenzovele
tekens van de onmetelijke rijkdommen die
de zee bevat.

Zo, gelijk de golven, ons gezonden vanuit
een oceaan die reikt tot voorbij de verre
einde~ verschijnen ook, door de eeuwen
heen, de boodschappers onder de mensen.
Zij bezoeken ons in ons aardse levensgebied,
beladen met geestelijke rijkdommen. Deze
schatten laten zij op de stranden van het
bestaan achter opdat zij daar gevonden
kunnen worden, nog heel lang nadat de
brengers ervan zich geluidloos terugtrokken
en weer opgingen in de ondenkbare
dimensies van het albestaan.

Zo’n boodschapper was ook Jan Amos
Comenius. Een gedreven zoeker naar
waarheid en verkondiger van vrede.
Schrijver van honderden boeken en ge
schriften, die hij voor ons achterliet, als
kostbare schatten met onmiskenbare
eeuwig heidswaarde.

Een van zijn bekendste werken is Het
labyrint der wereld en het paradijs des
harten. Daarin neemt Comenius ons
allereerst mee op een peigrimstocht door
deze wereld. Waarbij hij ons laat zien hoe
uitzichtloos het aardse bestaan is voor de
mens die uitkomst, waarheid en vrede
zoekt.
Hij voert ons langs alle beroepen en
standen. En steeds staat hij open voor een
mogelijk aanwezig goed, steeds hoopt hij
op uitkomst, maar telkens ondervindt hij
bittere teleurstelling. Zelfzucht, hebzucht,
ijdelheid is al wat de klok slaat.

Comenius heeft zijn belevenissen en obser
vaties tijdens deze pelgrimage zo levendig
en beeldend beschreven, dat wij nu,
eeuwen na hem, het geheel nog altijd als
actueel kunnen ervaren, als iets dat wij
duidelijk herkennen omdat het nog dage
lijks om ons heen gebeurt.
En wij voelen hoezeer die gehele toestand
in de wereld Comenius bedroeft. Hoe hij
lijdt tot in het diepst van zijn ziel door het
lijden van alle schepselen om hem heen.
Aan het einde van zijn reis roept hij dan
ook uit:

~0, allerbeklagenswaardigste schepselen Is
dit het roemrijke lot dat u tenslotte wacht,
het besluit van uw vele schitterende daden,
het doel van uw kundigheden waarop u zo
opgeblazen pochte, de eindpaal van uw
veelvuldige wijsheid? Zijn dit de vrede en
de rust waarnaar u na talloze moeiten en
plagen uitzag? Is dit de onsterfelijkheid
waarop u altijd hebt gehoopt?»

10



even levend en herkenbaar

Om dan te eindigen met een wanhopige en
vurige aanroep tot God.

Dit is de eerste stap op de weg terug

Want, als antwoord op die klacht is het
hem, als hoort hij een zachte stem, die
hem maant weer te keren. «Keer weder
vanwaar ge zijt uitgegaan, in het huis van
uw hart, en sluit de deur achter u!»
En daar, in zijn deemoedig hart, ontvangt
de pelgrim Christus als zijn gast, die dan
de volgende woorden tot hem spreekt:
«Ik neem u aan, mijn zoon. Volhard daarbij,
weet u van nu af aan Mijn eigendom.
Weliswaar was u en bent u de Mijne van
eeuwigheid, maar dat wist u vroeger niet.
Ik heb u lang de troost bereid waartoe Ik u
thans wil leiden, maar u hebt het nooit
begrepen. Door een wonderbaar net van
slingerende paden heb Ik u tot uzelf geleid.
U hebt dat echter niet geweten en evenmin
wat Ik, leidsman van al Mijn uitverkorenen,
daarmee bedoel. Mijn arbeid aan u was ge
u zelfs niet eens bewust. Maar Ik was
steeds en overal met u en heb u langs
omwegen geleid om u daarom tenslotte
dichter bij Mij te brengen. Niets kon de
wereld, niets kon Salomo, u leren. Zij
konden u met niets verrijken, met niets
bevredigen, met niets de honger van uw
hart stillen. Want hetgeen u hebt gezocht
was hun niet gegeven. Maar Ik zal u alles
leren, u rijk maken, u verzadigen.»

nieuwe ziel. En aan de hand van de
Leidsman gaat de pelgrim, de leerling, van
stap tot stap de weg van terugkeer. Hij
wordt verenigd met Christus, de eeuwige
bruidegom. In Christus, zo leren wij van
Comenius, is alles in overvloed, het
dierbaarste samenzijn, de ware vreugde, de
ware roem. Zich geheel aan Christus
wijden — dat wil dus zeggen, zich in
dienstbaarheid wijden aan de Kruisgang —

is het toppunt van gelukzaligheid.

In de laatste bladzijden geeft Comenius ons
tenslotte deze troostrijke woorden mee,
zoals zijn Verlosser die tot hem spreekt:

«...Toef slechts als pelgrim, bijwoner, nieuwe
ling of gast in de wereld zolang Ik u daarin
laat, maar blijf bij Mij hier als rnedebewoner
van Gods rijk, want Ik schenk u het burger-
schap van de hemelstad. Zoek daarom de
omgang met de hemel, hef steeds uw hart
zo hoog u kunt tot Mij, maar laat het zo
diep mogelijk buigen voor uw naaste.
Maak gebruik van de aardse dingen zolang
u in de wereld bent, maar schep alleen
genoegen in de hemelse zaken...
Laat uw hart spreken, uw tong zwijgen...
Dien met uw ziel alleen Mij, met uw
lichaam wie u kunt of moet dienen...»

Zo geeft deze zelf zo zwaarbeproefde
vriend ons na eeuwen nog steeds, vanuit
een hart vol van de liefde, alle innerlijke
rijkdom door die hij zelf mocht ontvangen.
Springlevend en volkomen herkenbaar!

Zo spreekt in de pelgrim de ontwaakte
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Gebed tot de Vader der Lichten voor
de uiteindelijke verlichting van het

menselijk geslacht

Tot U, 0 Vader der Lichten, bidden wij
allen, uiteindelijk bekeerd, ootmoedig,
ontferm U over ons allen! Steek onze
lantaarn aan, verlicht onze duisternis
(Psalm 18:29)!

Want duisternis bedekt tot nu toe de
aarde en nevel de volkeren, maar U zult
over Jerusalem opgaan, 0 jehova, dat
Uw heerlijkheid gezien worde Ues.
60:1 en 2)! De wereld op zich is van
den beginne, als ook nu en altijd niets
dan een lege en waardeloze huis, een
eeuwig vat van duisternissen. Maar Gij,
die gezegd hebt «Daar zij licht», en daar
was licht, beveel ook nu het Licht uit
de duisternis te schijnen in onze har
ten (2 Cor. 4:6). Wij hebben tot nu toe
geleefd in een schemerlicht, dat we
gens de bijmenging van duisternis dag
noch nacht is. Vervul nu wat Gij be
loofd hebt, dat ten tijde van de avond
der wereld het Licht zal zijn (Zach.
14:7). 0 laat ons een dag aanbreken die
niet ondergaat! En een Licht waarin de
heerschappij der duisternis geen plaats
heeft! En voor wiens schittering de Vorst
der Duisternis zelve sidderend vlucht
in zijn afgrond!

vlees, Wiens ogen waken over alle kin
deren van Adam, Gij die onze blind
heid ziet, erbarm U onzer! Opdat wij
U ook zien, van Wie, door Wie en in
Wie alle dingen zijn, ook wij. 0 mo
gen zij U vinden, die allen U zoeken,
ook zij die niet weten hoe U te zoeken!
O onzichtbaar Licht, schenk ons het
zicht dat U kan zien! 0 eeuwig Licht,
verlicht onze geesten, U tot deelgenoot
geschapen aan de eeuwigheid, dat zij
U verstaan en beminnen. Want zal dan
de duisternis U, het eeuwig licht, prij
zen? 0 strek uit, strek uit Uw stralen en
verdrijf in Uw al macht heel onze blind
heid. Opdat zij, die Gij geschapen hebt
om deel te hebben aan het licht en het
leven, zouden mogen ophouden blind
te gaan, te dwalen, in het donker te
tasten en ten grave te vallen. Als Gij ons
niet geschapen had, Heer, zouden wij
niet zijn, waarom duidt Gij dan dat zij
die Gij tot het leven geschapen hebt,
de dood ten prooi vallen? Uw ogen zijn
duizendvoudig helderder dan de zon
en zien ook de diepte van de afgrond:
waarom dan geeft Gij ook ons die Gij
naar Uw beeld geschapen hebt, geen
heldere ogen, die in zichzelf de afgrond
van hun eigen nietigheid, in U echter
de bron van hun zijn kunnen zien? 00 Vader der geesten, 0 God van alle



Woord, dat in den beginne sprak: «Daar
zij licht», spreek ook nu uit «Daar zij
licht», en er zal Licht zijn.

Tot U roept de ter kimine neigende we
reld, dat Gij die haar jeugd hebt ver
licht, ook haar oiiiderdom niet ‘~‘er
smade, maar doe haar beénderen jui
chen en haar jeugd herleven als een
adelaar! 0 God van alle volkeren, geef
dat alle volkeren de klank van Uw ba
zuin kennen en wandelen in UW licht
(Psalm 89:15 er~ 16) 0 onze Vader, die
in de hemelen zijt, geheiligd zij reeds
nu Uw naam in de hele wereld! Uw
koninkrijk kome nu voor heel de w&
reld, Uw wil geschiede, zoals in heel
de h~mel, zo ook oØheel de aarde! In
heel Europa, Heer, in heel Azië, in
heel Afrika, in heel Amerika, in heel
het Zuid land en over alle eilanden der
zee worde Uw naam geheiligd,~kome
Uw koninkrijk, geschiede Uw wil!
Vervul, 0 God, de aarde metkennis
van U, zoals de zee met wateren be
dekt is, dat heel de aarde tot U juiche!
Doe mensen opstaan, die Uw wil
beschrijven in boeken, die Gij zelve
echter de harten der mensen in-
prenten moge. Zorg dat bij alle volke
ren scholen geopend mogen worden,
leerhuizen voor Uw kinderen! En richt
Gij zelve Uw scholen op in de harten
van alle mensen! Inspireer de geesten
van de wijzen in heel de wereld, dat
zij ze aaneen mogen sluiten tot lof
prijzing van U, maar leid zelve het
koor van Uw uitverkorenen! Schenk
de volkeren een uitverkoren taal, dat

wij U met één mond mogen lofprij
zen! Leer dat ons zelf door Uw inner
lijke toespraken!

0 Licht der wereld, Jesus Christus,
zonder Wie alle dingen der duisternis
zijn, verlicht de wereld! 0 Leven der
wereld, zonder Wie alle dingen des
doods zijn, beziel de wereld! 0 Weg,
zonder wie alle dingen verloren en ver
doold zijn, breng alle dingen die van
U afdwaalden, door U tot U terug, tot
Uw gelukzalige eeuwigheid! Ach Heer,
als gij aan ons, die tot U roepen, zoals
aan Bartimaeus vraagt, «Wat wilt ge dat
ik u doe» zullen wij duizendvoudig
verzuchten dit ene «Dat wij U mogen
zien». Want dichte wolken en nevelen
van eindeloze onwetendheid, dwalin
gen en ijdelheden bedekken de ogen
der wereld, zodat zij U, de zon der
waarheid en gerechtigheid niet ver
mogen te zien, verwikkeld in hun
duisternis, die zij zelfs beminnen en
waarvan zij niet bevrijd willen wor
den, omdat zij het licht niet kennen.
Laat Uw donder dus weerklinken, 0
Heer, en werp Uw bliksernflitsen neer!
Dat Uw almachtig licht rondom weer-
lichte elke Saulus, dat zij tot een Pau
lus gemaakt in Uw naam tot de natiën
en volkeren mogen gaan om hun ogen
te openen, dat zij zich mogen bekeren
van de duisternis tot het Licht, en van
de macht van Satan tot de Levende
God, dat zij de vergeving der zonden
mogen ontvangen en hun erfdeel on
der de heiligen door het geloof, dat in
U is (Hand. 26). 0 Heere Jesus, maak



dat het zo is, zoals de Vader over U ver
kondigd heeft. Te gering zou het zijn
dat Ge de wederoprichter van het ene
of het andere volk zoudt zijn, Ik heb U
gesteld tot een licht voor de heidenen,
dat Gij Mijn heil moge zijn tot aan het
einde der aarde ~Jes. 49:6). Stuur Uw
engel uit met het Eeuwig Evangelie, dat
de blijde boodschap verkondigd moge
worden aan elke natie, en geslacht en
taal en volk (Openb. 14:6). 0 Heer, die
gezegd hebt: «Laat de kindertjes tot mij
komen; en verhindert ze niet!»
Wij smeken U bij de roerselen van Uw
barmhartigheid, dat Gij Zelf de kinde
ren van de hele wereld toelaat tot U te
komen (Mar. 10:9). En dat Gij niet zoudt
verhinderen dat de kinderen der heide
nen vanaf de einden der aarde tot U ge
bracht worden, tot Uw heiligheid, 0
God der Heerscharen, tot een sieraad
voor Uw heilige stad Jerusalem Ues.
66:9). En als er zijn die dat verhinderen
(mogen het Farizeeërs zijn, of volgelin
gen van U), donder hen toe! Bewerk
Zelve, 0 Heiland der wereld, dat zij
niet in staat zijn te verhinderen wat Uw
heiligheid en het heil der wereld raakt.
De demonen, Uw vijanden, zijn ge
woon U te vragen dat U ze niet zult be
velen in de hel af te dalen, en Gij liet
hen toe in zwijnen te varen (‘Luc. 8:31).
Wij echter, Uw dienaren, vragen U dat
U hen spoedig bevelen zult zich in de
hel te storten, en dat die boven hen
gesloten en verzegeld mag worden, dat
zij niet langer de volkeren vermogen te
verleiden (Openb. 20). Maar als Gij hen
desondanks nog toestaat in de zwijnen

van deze wereld te varen, opdat deze
zelf zi.c-h in hun razernij de ondergang
r~iogen bereiden, dan korne Uw ge
richt, dat de afgrond zelve is, mits de
mensen maar van de heerschappij van
Satan, die hen nu onderworpen houdt
aan zijn wil, spoedig allen bevrijd mo
gen worden. Dat spoedig heel het huis
der wereld vervuld moge worden van
oprijzende rook en licht van Uw heer
lijkheid. Dat over heel de aarde de
mensen bij duizenden rond de troon
van Uw Majesteit gesc-haard de een de
ander toeroepen:
Heilig Heilig Heilig de Heer, de God
der Heerscharen. Vol is heel de aarde
van zijn Heerlijkheid (les. 6:3 en 4). 0
geschiede het, geschiede het, Heere
God, geschiede het! Amen! Amen!
Amen!

De Naam des Heeren zij geprezen van
nu af tot in eeuwigheid. Vanwaar de
Zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij
de Naam des Heeren geloofd (Psalm
113 vers 2 en 3).

EINDE

Dit is een voorpublikatie van hoofdstuk 22
van het in oktober 1992 bij de Bibliotheca
Philosophica Hermetica te verschijnen
boek De weg van het licht (zie de aankon
diging op blz. 19).
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Titelpagina van de eerste uitgave van Jan Amos Comenius, Lux in tenebris (Licht in de duisternis).
[Amsterdam] 1657. Foto Bibliotheca Philosophica Hermetica.
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Patriarch van het Licht

~ r trad een mens op van God
gezonden, wiens naam was Jo
hannes. Deze kwam als getuige
om van het licht te getuigen, op

dat allen door hem geloven zouden. Hij
was het licht niet, maar was om te
getuigen van het licht» (Evangelie naar
Johannes, 1: 6-8).

Aan het eind van zijn leven, in 1669, komt
de filosoof Comenius tot een samenvatting
van zijn leven op aarde. Hij legt in het
geschrift Unum Necessarium (Het ene
nodige) enkele indringende inzichten vast,
die hij op zijn levensweg verworven heeft:

«1. Bezwaar uzelf niet met dingen die buiten
uw nooddruft vallen, maar stel u tevre
den met het weinige dat het gemak
dient en prijs God.

2. Ontbreekt u alle gerieflijkheid, wees
dan tevreden met het strikt nodige.

3. Wordt ook dit u ontnomen, zie dan
uzelf te behouden.

4. Kunt ge ook uzelf niet behouden, laat
dan uzelf los, maar zie toe dat ge God

Jan Amos Comenius vasthoudt. Wie God heeft, kan alles
Olieverfschildering naar J. Ovens ontberen. Hij bezit het hoogste goed

en het eeuwige leven met en in God,
voor eeuwig en altoos. En dit is van al,
dat men begeren kan, het doel en het
einde.»

Een jaar eerder, op 13 april 1668, voltooide
hij met het schrijven van het woord vooraf,
gericht aan de Royal Society in Londen,
zijn Via Lucis (De weg van het licht). Het
boek, dat kort daarop gepubliceerd werd,



mag worden gezien als een laatste bazuin
van de visionair Comenius. Wie de tijd
waarin Comenius leefde onderzoekt, ont
dekt dat hij niet alleen stond: er bestond in
Amsterdam een kring schrijvers, schilders,
architecten, filosofen en uitgevers, die op
de hoogte waren van de spirituele mogelijk
heden van die tijd en door wie de ontwikke
ling in Amsterdam mondiale betekenis
kreeg. Hiervan getuigen onder andere de
geschriften van Benedictus Spinoza, René
Descartes, Antoinette de Bourignon, Abra
ham von Franckenberg, Johann Georg Gigtel,
Anna Maria van Schuurman. Een grote rol
speelde ook de uitgever Abraham Willemsz.
van Beyerland, die de geschriften van
Jacob Boehme uitgaf en het Corpus
Hermeticum van Hermes Trismegistus in
het Nederlands vertaalde en in 1643 voor
het eerst in de lage landen publiceerde.
Comenius verbleef de laatste veertien jaar
van zijn leven in dit Amsterdam. Hij woonde
onder andere in Het witte lam aan de
Eglantiersgracht en vond een veilige haven
in Het huis met de hoofden aan de Keizers
gracht 123. Hij genoot er de gastvrijheid en
bescherming van de koopman Laurens de
Geer, een maecenas die inzag uit welke
geest Comenius handelde en van welke
lichtkracht hij getuigde. Daarom stelde De
Geer door zijn ondersteuning Comenius in
de gelegenheid zijn werken te publiceren.

In De weg van het licht schrijft Comenius
over de werking van de universele licht-
kracht. Hij verklaart deze in drie geschrif
ten: het eerste boek of het Boek van God,
een uitdrukking van het hoogste geopen
baarde licht; het tweede boek of het Boek
der Natuur, het librum naturum, de levende
natuur waarin het goddelijke licht zich in
zijn schepping openbaart en zo tot een
zichtbare openbaring komt; en het derde
boek verklaart het mysterie van de mens,
de minitum mundi, de kleine wereld of
mikrokosmos waarin de mens tot kennis
van zichzelf moet komen en zo tot een
directe aanschouwing van de zich open
barende, levende natuur en daardoor een

verbinding legt met de oorsprong van het
leven, de goddelijke schepper zelf.

Hermetische filosofie

Door de relatie God-kosmos-mens te
leggen, zet Comenius in zijn eigen tijd de
hermetisch-filosofische traditie voort, die
verankerd ligt in het Corpus Hermeticum
van Hermes Trismegistus. Dit geschrift
ontstond in de tweede en derde eeuw van
de christelijke jaartelling in een hermetische
inwijdingsschool te Alexandrië in Egypte. In
de twintigste eeuw is het opnieuw vertaald
en uitgegeven in het Nederlands, Frans,
Duits en Engels en door Jan van Rijcken
borgh bewerkt als De Egyptische Oergnosis
en haar Roep in het Eeuwige Nu 1)~ In 1990
verscheen bij de Bibliotheca Philosophica
Hermetica in Amsterdam een vertaling in
het Nederlands, gebaseerd op de Griekse
oertekst. 2)
Comenius ontsloot deze hermetische wijs
heid voor zijn tijd. In zijn beschouwingen
spreekt hij over het wonder van de zich
openbarende natuur en het wonder van de
zich onafgebroken manifesterende godde
lijke openbaringskracht. Het voertuig van
deze openbaringskracht noemt hij het licht
en hij wijst veelvuldig op de traditie van het
goddelijke licht, die wordt verklaard door
mensen in wie dat goddelijke licht zich
rechtstreeks heeft geopenbaard en die haar
wijsheid in geschriften voor het nageslacht
hebben vastgelegd.

Manifesten der Rozenkruisers

Voor Comenius is de Bijbel de hoeksteen
van de levende Christuskracht waarin het
goddelijke mysterie in de wereld is
geplaatst. Maar tevens vond hij al op zeer
jonge leeftijd een bron van inspiratie in de
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Manifesten der Rozenkruisers-Broederschap.
In een briefwisseling met Johann Valentin
Andreae, gedateerd 1620/1621, waarin aan
Comenius de fakkel van het licht wordt
overgedragen, beschrijft hij het visioen
waarin het College van het Licht wordt
gevormd, zoals dat reeds in het begin van
de zeventiende eeuw in de Fama Frater
nitatis (1614) als Roep der Rozenkruisers
Broederschap werd aangekondigd; een bood
schap van de zeer lofwaardige orde van het
Rozenkruis, gericht tot alle geleerden en
hoofden van Europa. Deze roep had als
doel een algemene reformatie van de
gehele wereld. In deze tekst bevinden zich
ook geschriften met klassieke wijsheids
aspecten die door de Broeders van het
Rozenkruis als hun grootste schat werden
bewaard. In de Fama Fraternitatis wordt
gesproken over de graftempel van Chris
tiaan Rozenkruis, waarin het met gouden
letters op perkament geschreven Boek T
(Theos = God) wordt bewaard, dat na de
Bijbel de grootste schat mag heten en
waarin het testament van vader-broeder
Christiaan Rozenkruis, een van de
patriarchen van het licht, is vastgelegd. De
Broeders van het Rozenkruis spreken ook
over het Boek M, het liber mundi, waarin
alle waarnemingen en onderzoekingen in
de levende natuur zijn opgetekend. In een
eerste samenstelling van acht Broeders
wordt aan het begin van de zeventiende
eeuw het College van de Broederschap van
het Rozenkruis gesticht. Hun arbeid heeft
de grote spirituele impuls voor heel Europa
tot gevolg.

Comenius was behalve een groot visionair
talent ook een objectief en scherp waar
nemer die, om zo te zeggen, de hemel niet
in de hel en de hel niet in de hemel
plaatste. Hij stelt dat de mens de weg van
het licht moet gaan, uit de duisternis. Hij
beschouwde De weg van het licht dan ook
niet als een geschrift voor enkele uitver
korenen, maar schreef het voor de gehele
mensheid.

Er is reden in en rond Amsterdam de 400ste
geboortedag van Comenius passend te her
denken. De filosoof en geleerde heeft juist
daar zoveel belangrijk werk gepubliceerd
en er zijn levensweg afgesloten. Nog steeds
is er een levendige aandacht in Nederland
voor het werk van Comenius en er versche
nen in deze eeuw vele belangrijke werken
in de Nederlandse taal. Dr. R.A. Benthem
Oosterhuis verzorgde vertalingen van onder
andere Het labyrint der wereld en het
paradijs des harten, Het testament van de
stervende moeder der Broeder-uniteit en
De Angela Paces (De Engel des Vredes) en
schreef een aantal verhandelingen over
Comenius. Bij De Rozekruis Pers in Haar
lem zijn Het labyrint der wereld en het
Unum Necessarium (Het ene nodige) op
nieuw uitgegeven. In de Bibliotheca
Philosophica Hermetica neemt zijn werk
een belangrijke plaats in tussen de talloze
spirituele geschriften van de laatste twee
duizend jaar. Uit zulk materiaal blijkt hoe
het mysterie van het licht in een onafgebro
ken lijn is verwoord. Daarin past ook de
uitgave van De weg van het licht, waarin Co
menius betoogt dat het mysterie van het licht
in de mens zelf verborgen ligt, en nergens zo
duidelijk wordt omschreven als in de Bijbel,
waar gezegd wordt: Het koninkrijk Gods is
nader dan handen en voeten.

Via Lucis werd geschreven voor de zoeker
naar het licht en volgt daarmee de gno
stieke traditie in Europa. De zoeker naar
het licht, die dit boek van Comenius bestu
deert, zal daarin de weg van fundamentele
terugkeer kunnen herkennen en het ervaren
als een binnenkomen in het huis Gods, dat
de klassieke Rozenkruisers aanduidden als
het Tehuis Sancti Spiritus, het Tehuis van
de heilige Geest.

1 Jan van Rijckenborgh, De Egyptische
Oergnosis en haar Roep in het Eeuwige Nu.
4 delen. Rozekruis Pers, Haarlem.

2 Corpus Hermeticum, ingeleid, vertaald en
toegelicht door R. van den Broek en G.
Quispel. Amsterdam, In de Pelikaan, 1990.
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Comenius

De weg van het licht

Jan Amos Komensk9 (Comenius; Nivnitz,
Moravië 1592 — Amsterdam 1670) is vandaag
de dag voornamelijk bekend als een van de
grondleggers van de pedagogie. Zijn toen
maals radicale ideeën zijn reeds lang geac
cepteerd. Hij was ook de laatste bisschop van
de Moravische en Boheemse Broederschap,
die zijn leven lang als gevolg van godsdienst-
twisten op de vlucht was, totdat hij in 1655
rust vond in de stad der vrijdenkers: Amster
dam.
Via lucis — De weg van het licht — geldt niet
alleen als een van zijn mooiste boeken, maar
geeft ook als geen ander inzicht in zijn veel
omvattend streven om godsdienst, weten
schap en maatschappij, kortom de wereld, te
veranderen. Het werk werd in de winter van
1641-1642 in Engeland geschreven, onder
een gesternte dat gunstig leek voor de doel
stellingen, maar het duurde ruim vijfentwin
tig jaar voordat het boek in 1668 in Amster
dam onder de titel Via lucis kon verschijnen,
met een aangepast voorwoord; opgedragen
aan de zojuist in Londen opgerichte Royal
Society.
De weg van het licht weerspiegelt de invloe
den die Comenius in zijn jonge jaren moet
hebben ondergaan. De invloed van Bacon en
diens Advancernent of Learning is echter be
duidend minder geweest dan het vroeg 1 7de-
eeuwse utopisme van Johann Valentin Andrea
en de Rozenkruisersbeweging. Frances A.
Yates bestempelde de Via lucis. in navolging
van Peuckert, dan ook als een Comeniaanse
Farna fraternitatis.
Nadat hij geconstateerd heeft dat het mis was
met de wereld en dat eerdere pogingen tot
herstel hebben gefaald, zegt Comenius dat
een nieuw en Universeel Licht redding zal
brengen, nog vddr het einde der tijden. In hel
dere en geniale axioma’s over de parallellie
tussen het inwendige en het uitwendige licht,
worden ons de wegen van het licht beschre
ven, welhaast in de vorm van een optische
verhandeling. Zes vormen van verstandelijk
licht hebben volgens Comenius de mensheid
voortgebracht: de eigen waarneming, het

tweegesprek, de openbare bijeenkomst, het
schrift, de boekdrukkunst en de kunst der zee-
vaart. De zevende vorm zal het Universele
Licht 7ijfl, waarin de mens met eigen waarne
ming de — Platonische — ideeën van alles zal
kunnen zien, kortom: Allen Alles Alom, de
basisconcepten van Comenius’ pansofie.
De vier wegen van dit Universele Licht zijn
de opnieuw te schrijven boeken der pansofie.
panhistorie en dogmatiek, de nieuw in te rich
ten scholen, het uit wijze mannen te benoe
men College van het Licht en een nieuw te
ontwerpen Universele Taal.

ISBN 90263 11966
omvang 196 blz.
formaat 17,5 x 25,5 cm
typografie Charles Jongejans
prijs f 25,00/BF 490 (gebonden)
verschijnt oktober 1992
rubriek filosofie/NUGI-code 611
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De weg van het Licht
Onderzocht en nog te onderzoeken

Een geschrift, zesentwintig jaar geleden
in Engeland geschreven,
nu pas in druk verschenen

en naar Engeland teruggezonden.

In het jaar des Heils 1668
Te Amsterdam,

Bij Christophorus Cunradus, drukker
In het jaar 1668

5

In het eerste deel van mijn werk is geheel
en al nieuw het universele oogmerk ervan,
namelijk de verbetering van alles wat de
mens aangaat, voor allen, alom: en ik toon
aan dat indien wij daar niet naar streven
onze afzonderlijke pogingen altijd en
overal op niets zullen uitlopen.

6

In het tweede deel is nieuw dat nieuwe
wegen worden getoond dit universele
oogmerk te bereiken: en als die er blijken
te zijn, dan is het ook duidelijk dat bereikt
kan worden waarnaar wij streven, ja, dat het
zelfs onmogelijk niet bereikt kan worden. En
er wordt aangetoond dat ze er zijn: alle
mensen zijn de drie noodzakelijke basis-
principes voor elke vorm van handelen in
gelijke mate aangeboren, namelijk weten,
willen en kunnen. Want ieder mens zijn
maatstaven van alles wat hij weten moet
aangeboren (die men algemene begrippen
noemt), en ook de prikkels tot alles waar
naar hij verlangen moet (die wij algemene
instincten noemen), en instrumenten om

alles mee te doen wat hij doen moet (die
je algemene vermogens zou kunnen
noemen). Kijk, dit hier is nieuw, de
begripsklassen van algemene instincten
en algemene vermogens! Want tot nu toe
was er bij de wijsgeren slechts sprake van
algemene begrippen, en zelfs deze zijn
door geen van hen naar aantal of volgorde
gerangschikt, maar verspreid gelaten
zoals ze waren, al naargelang ze zich bij
deze of gene gelegenheid aan elk individu
presenteerden. Wij hebben gemeend dat
deze primaire kanalen van wijsheid tot hun
bron teruggevoerd en in klassen ingedeeld
dienden te worden. Daarom hebben wij
getracht niet alleen de begrippen, maar
ook de instincten en vermogens volgens
een geheel nieuwe methode in tabellen
uiteen te zetten, met de bedoeling dat hier
duidelijk uit blijkt dat het onmogelijk is dat
de mensen niet overeenstemmen in deze
wortels van de menselijke Alwijsheid.

7

Aangezien we hebben vastgesteld dat met
bovengenoemde drie grondbeginselen
heel de verscheidenheid der dingen (hoe
diffuus deze ook is) voldoende uitgediept
kan worden, en dat ze als normen kunnen
worden toegepast op al wat de wereld te
bieden heeft en dat, wanneer iets zou af
wijken van de (door Gods geopenbaarde
Woord) van bovenaf opgelegde goddelijke
normen, dit verbeterd zou kunnen worden,
hebben wij het gewaagd op basis van al
deze grondbeginselen een enkel stelsel te
construeren van de menselijke Alwetend
heid (dat wil zeggen van alles wat de
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Dat is: een beredeneerde onderzoeking naar de
manieren waarop het verstandelijk Licht van de geest,
de wijsheid, nu eindelijk kort voor ‘s werelds
avondschemer ovér âlle volkeren en gezindten der
gehele mensheid voorspoedig kan worden verspreid

mens op aarde gegeven is te weten, te
spreken en te doen) onder de naam van
Pansofie. Daarin worden alle zichtbare en
verborgen dingen zowel van dit tijdperk
als van het toekomstige volgens een
enkele, overal gelijke methode als in een
ketting beschreven, in een onaantastbare,
nergens onderbroken volgorde, op zo’n
manier dat niemand die dit alles
aandachtig beschouwt in staat is het niet
te begrijpen en niet met instemming goed
te keuren.

8

En omdat wij vastgesteld hebben dat deze
drie grondbeginselen (weten, willen en kun
nen) op gelijke wijze aanwezig zijn in heel
de menselijke natuur, onder alle volkeren,
leeftijden en standen, hebben wij het ge
waagd onze pogingen ook uit te strekken
tot het zoeken van wegen en manieren waar
op deze universele wijsheid elk geboren
mens aangeboden kan worden, opdat wij
niet toestaan dat enig verstandelijk wezen
zonder beschaving blijft of dissoneert met
de gemeenschappelijke harmonie, maar
bewerken dat allen van hetzelfde pansofi
sche licht doordrenkt zijn.

Aangezien we ten slotfe vâstg~steld
hebben dat het enige, doch zeer machtige
beletsel dit licht tot de mensen door te laten
dringen gelegen is in de veelheid, verschei
denheid en verwarring der talen, hebben
wij het gewaagd de slechting van deze
hindernis ter hand te nemen door middel

van nieuwe raadgevingen aangaande de
betere beoefening van alle talen en het
vergemakkelijken van veeltaligheid, en ten
slotte door het scheppen van een taal die
volmaakt nieuw is, volmaakt moeiteloos,
volmaakt rationeel en filosofisch (ja, zelfs
pansofisch), als een universele drager van
het Licht.

10

Zodra bewezen zal zijn dat al deze door
alle mensen gewenste dingen inmiddels
herleid zijn tot iets dat mogelijk en uit
voerbaar is (want dermate uitputtend
beschreven, dat de uitwerking niet kan
ontbreken), dan zullen wij het ook wagen
als het ware in de openbare vergadering
van de wereld te zeggen hoe naar onze
mening Wetenschap, Godsdienst en Staat
kunde conform hun gegeven onwrikbare
grondslagen tot hun beste staat terug
gebracht kunnen worden, opdat onwetend
heid, twijfel, tweedracht en het rumoer van
onenigheid, conflicten en oorlogen overal
ophouden, Licht, Vrede en Heil in de
wereld terugkeren en het door de eeuwen
verhoopte verlichte, vredige en godsdien
stige tijdperk voor onze ogen opbloeit.

24

Weest ervan doordrongen, zeg ik, dat U
met Uw gehele geleerdheid slechts over
de eerste grondslagen van de Wijsheid
Gods beschikt, en voor de vervolmaking
van de menselijke wijsheid slechts de
fundamenten legt. Als U het hierbij laat en
niet voornemens bent daarop voort te
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bouwen, zult U even lachwekkend
overkomen als de in het Evangelie
genoemde persoon die begon een toren te
bouwen, maar de voltooiing niet doorzette
(Luc. 14). Lachwekkend zeg ik, zo niet in de
ogen der mensen (die Gods grootse werk
niet willen begrijpen), dan wel in die van
God en de engelen, en Uw werk zal een
soort omgekeerd Babel zijn, namelijk een
bouwsel dat niet naar de hemel gericht is,
maar naar de aarde — of althans een
onvoltooid werk, zoals dat van Salomo
geweest zou zijn als hij na het bouwen van
de buitentempel voor het volk nagelaten
zou hebben het Heilige voor de priesters
en het Heilige der Heiligen voor de
hogepriester toe te voegen, Of ten slotte
zullen we op die manier blijven steken in
de Griekse ziekte, die (volgens Seneca)
inhield wijs te zijn in onbeduidende details.
Al het zintuiglijke is inderdaad slechts detail
in vergelijking met het verstandelijke, het
lichamelijke met het geestelijke en het
tijdelijke met het eeuwige, omdat het een
vergaat en het ander blijft. Zou het dus niet
beter zijn (in navolging van Hieronymus) die
dingen op aarde te leren waarvan de
kennis ook in de hemel standhoudt? En
met de Apostel zô van de wereld gebruik
maken alsof we haar niet gebruiken? Want
de gestalte van deze wereld gaat voorbij (1
Cor. 7:31). Als dat toen al zo was, toen de
tijden eerst begonnen om te slaan, hoe zal
dat dan nu niet zijn, nu zij in een ijltempo
aflopen?
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«Per crucem ad lucem,
rosis tamen solatiorum De!»

(Door het kruis tot het licht
en met de rozen van Gods troost
verkwikt.)

~ n 1669 zette de invloedrijke
gereformeerde theoloog Samuel
Desmarets met zijn boek Anti
rheticus (Tegenspreker) de waar

schijnlijk gemeenste aanval ooit
ondernomen, in op Comenius en diens her
vormingsideeën. De gevolgen waren
ernaar. De aanval van de twistzieke
calvinist uit Groningen betrof in eerste
instantie Comenius’ overtuiging dat er
een groot nieuw licht (~novae magnae
L.ucis») zou moeten gaan stralen in het
door hem zozeer verbeide «aureum
saeculum». Comenius zelf had naar
eigen zeggen ter voorbereiding van dat
grote nieuwe licht een drievoudig
morgenrood aangekondigd, in de vorm
van drie boeken. Het eerste heette
Christianismus recondiiabilis (Ver
zoenbaar christendom) en ging over de
spoedige oplossing van theologische
twistpunten tussen alle christelijke
sekten. Het tweede, De omnimoda
rerum humanarum emendatione consul
tatio (Raadgeving inzake de algemene
verbetering van de menselijke dingen),
zou de weg moeten wijzen waarlangs
alle verwarring uit de wereld geholpen
zou kunnen worden. Het derde werk
was het reeds gepubliceerde Lux ex
Tenebris (Licht uit de duisternis), waarin
Comenius zijn chiliastische verwach
tingen tot uitdrukking bracht.

De persoon van Comenius zelf werd bij de
aanval van Desmarets evenmin gespaard. De
Tsjechische hervormer en pedagoog werd
om te beginnen uitgemaakt voor een chili-

astische bedrieger, die in Amsterdam op
kosten van de goedhartige koopmansfamilie
De Geer een weelderig leven leidde. Tegelijker
tijd werd hij tot verkapt hereticus, confessio
nele draaier en revolutionair visionair be
stempeld, die dezelfde fanatieke droom aan-
hing als bijvoorbeeld voorheen de «Fratres
R.C.» of Broeders van het Rozenkruis deden.
De droom, namelijk, van een «algemene,
plechtige, glorierijke reformatie van kerk en
staat over de gehele wereld, waar de werken
van deze alwijze (Pansophus) of veeleer van deze
waanzinnige en fanatieke aldwaze (Panmo
rus) uiteindelijk op neerkomen.

«Lees mijn dagboeken, bestudeer mijn
leven»

Op zulke meedogenloze beschuldigingen
was voor Comenius maar één antwoord
mogelijk, hetzelfde als waarmee hij op
vroegere opponenten had gereageerd:
«Lees mijn dagboeken, bestudeer mijn
leven». En zo schreef hij voor Desmarets
en voor het nageslacht een korte geschie
denis van zijn leven en werk, vanaf het
moment dat hij uit zijn vaderland verdreven
werd, met Johann Valentin Andreae in
contact kwam en zich met de pansofie en
de hervormingsplannen ging bezighouden.
Over het verwijt dat hij zich met de Rozen
kruisers zou inlaten, repte Comenius in zijn
autobiografie evenwel met geen woord. Zijn
reactie op deze beschuldiging bewaarde hij
voor zijn laatste en radicaalste werk, de
Clamores Eliae, waaraan hij tijdens zijn
laatste levensjaren met toewijding werkte.
En het antwoord dat Comenius daar voor
zijn tegenstanders in petto had, was verras
send genoeg een openlijke stellingname
voor de Broederschap van het Rozenkruis.
Comenius stelt zijn eigen hervormings
programma namelijk gelijk aan de door de
Rozen kruisers nagestreefde algemene
hervorming van de gehele wereld. En
bovendien betitelt hij de door hem geleide
broederuniteit als de eerste verwezenlijkte
Fraternitas Roseae Crucis!
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«Moge God er zijn>’, zo schreef Comenius
hier deels in het Tsjechisch en deels in het
Latijn, «dat de wereld dit grote licht bij ons
[in Bohemen] ontstoken moge worden en
dat juist dit licht [waarschijnlijk door het
Collegium Lucis voor het eerst bijeen ge
bracht] van daar uit zou gaan om een
nieuwe, werkelijk universele en filadelfische
kerk te stichten. Zou dit niet het spel van god
delijke wijsheid zijn, waarvan de Broederschap
van het Rozenkruis een halve eeuw ge
leden het voorspel vormde? [Een broeder
schap] wier eerste verwezenlijking bij de
uniteit van de Tsjechische broeders plaats
gevonden zou hebben, want vooral deze
zou God door het Kruis naar het Licht
hebben gevoerd [...] en tegelijkertijd met de
rozen van zijn troost hebben gelaafd.» Of
anders gezegd, het in de Via Lucis ont
worpen Collegium Universale of Collegium
Lucis, welks taak het was een algehele
hervorming van de kennis door te voeren
en een universele en broederlijke gemeente
te stichten, was volgens Comenius daad
werkelijk in het programma van de
goddelijke Voorziening opgenomen en
uiteindelijk niets anders dan de voortzetting
van de hervormingspogingen van de
Broederschap van Rosenkreuz.

Hervormingsprogramma der Rozenkruisers

Deze openhartige getuigenis van Comenius
betekende voor het Comenius-onderzoek
steeds weer een verrassing, vanaf haar
eerste fragmentarische publikatie in 1899.
De tekst heeft tot de meest uiteenlopende
interpretaties geleid, want voor zover
bekend had Comenius in zijn werk de
Rozenkruisers slechts één keer vaker met
name genoemd, en wel in zijn Labyrint der
wereld uit 1623. Maar lezing van het Laby
rint zou eerder tot een tegenovergesteld
beeld van de Rozenkruisers leiden: een
beeld van een verzameling charlatans die
het niet waard waren dat de gelovige zich
nog verder om hen bekommerde. Was Come
nius in de loop van de tijd radicaal van mening

veranderd en kende zijn ontwikkeling verge
leken met die van Johann Valentin Andreae
een tegenovergesteld verloop?

Andreae was de man die de manifesten
van de Rozenkruisers heeft opgesteld.
Daaraan kan niet meer worden getwijfeld.
Dat Andreae zich later van de mede door
hem op gang gebrachte beweging distan
tieerde, werd minder veroorzaakt door de
oorspronkelijke hervormingsideeën dan
door de chiliastische elementen die ze
bevatten, en vooral de zeldzamo uitwassen
die zo snel op de RC-manifesten bleken te
volgen. Alleen op die manier kon Andreae
in zijn volgende artikelen voor de sociëteit
telkens weer op het oorspronkelijke hervor
mingsprogramma teruggrijpen en tegelijker
tijd de Rozenkruisers, zonder de minste
remming, in het openbaar voor fanatici en
impostoren uitmaken; hen in feite op een
hoop gooiend met de ergste ketters.

Wanneer Comenius voor het eerst van de
Rozenkruisers hoorde valt niet met zeker
heid te zeggen. Omdat hij echter de publi
katie van de Fama Fraternitatis in het Latijn
(!) en het Duits op 1612 antidateert, mag
worden aangenomen dat hij al tijdens zijn
verblijf in Marburg of Heidelberg (1613-1614)
van het bestaan van de Broederschap op
de hoogte is gekomen. Wat hij er destijds
van vond, heeft hij het nageslacht niet
meegedeeld. Dat hij evenwel de Fama en
verschillende geschriften uit de vroege RC
discussie met aandacht en niet zonder
bewondering heeft gelezen, valt duidelijk op
te maken uit het Rozenkruisers-hoofdstuk
van het Labyrint der Wereld. Hier worden
echter ook langere passages uit Andreaes
latere geschriften letterlijk door Comenius
geciteerd, waardoor hij ook met de satiri
sche klappen instemt die Andreae uitdeelt
aan rabiate tegenstanders en hardnekkige
nostalgici van de vermeende Broederschap.
Dienovereenkomstig is het uiteindelijk
afwijzende oordeel van Comenius over de
Rozenkruisers identiek aan dat van de
latere Andreae. Deze afwijzing wordt nog
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versterkt door het feit dat Comenius de
boosaardige satire van Andreae op het
Amphitheatrum Sapientiae Aeternae van
Heinrich Khunrath uit de Mythologia
Christiana (V, 45) integraal overneemt en
volledig op de Rozenkruisers van toe
passing verklaart, zonder te beseffen dat
uitgerekend Khunraths werk zowel in de
Fama Fraternitatis als in de Confessio R.C.
en in de Chymische Hochzeit scherp wordt
bekritiseerd.

Inspiratie tot pansofische reformatie

Aan de hand van beschikbare bronnen kan
niet worden aangetoond of Comenius ooit
tot het geheim van het auteurschap van de
RC-manifesten is doorgedrongen. Hij zal
wel net als vele anderen vermoedens in
een bepaalde richting hebben gekoesterd.
Zekerheid daaromtrent kan hij echter pas
veel later hebben gekregen, toen hij in Am
sterdam gesprekken voerde met Seiden
becher en Breckling, die allebei onvermin
derd vasthielden aan Andreae als auteur
van de Fama. Misschien ligt het daaraan
dat Comenius pas in de Clamores EIiae
voor het eerst uitdrukkelijk naar de
Broederschap van het Rozenkruis verwijst.
Hoe het ook zij, afgezien van de RC
manifesten bevatten ook de overige
jeugdgeschriften van Andreae genoeg
explosieve kracht om de door Comenius
nagestreefde pansofische reformatie
vleugels te geven.
Comenius was zich daarvan terdege be
wust en heeft Andreae daarom als de
eerste inspiratiebron van zijn «pansofische
gedachten» betiteld en hem «een man van
vurige geest en zuivere intelligentie»
genoemd, «die de gebreken van de kerken,
de politiek alsmede van de scholen in zijn
gouden geschriften [vanaf 1617]
onvermoeibaar heeft blootgelegd en [er]
hier en daar geneesmiddelen [tegen] heeft
aangedragen». Vanzelfsprekend heeft
Comenius zich ook uitgelaten over de
invloed van andere hervormers op zijn

werk. Daarbij hoeft men slechts te denken
aan namen als Theodor Zwinger, Bacon,
Alsted, Johannes Arndt, Campanella en
Wolfgang Ratichius. Maar steeds benadruk
te hij dat de invloed van Andreae bijzonder
vermeldenswaard was. De laatste had hem
immers niet alleen een rijkdom aan materiaal
en inspiratie geboden, maar in een per
soonlijke brief ook expliciet zijn fakkel aan
Comenius overgedragen en hem gesterkt in
zijn doelstellingen.

Verre van iedere partijdigheid en fanatisme

Dit alles gebeurde in de jaren 1628-1629,
toen Comenius volgens eigen zeggen voor
het eerst schriftelijk contact met Andreae
opnam, naar diens plannen voor de nabije
toekomst informeerde, hem stimuleerde om
de strijd tegen de inmiddels ontmaskerde
monsters voort te zetten en Andreae
tenslotte verzocht zich over hem, als zijn
bezielde leerling en zoon, te ontfermen. Het
geresigneerde antwoord van de destijds
42-jarige Andreae aan Comenius werd door
Martin Brecht in het Duits vertaald:
Het zou bezwaarlijk zijn om hem als oude
man (emeritus) weer in de strijd te betrek
ken, zijn uitgeputte krachten waren nauwe
lijks voldoende voor zijn eigen gemeente.
Wat hij op gang had gebracht speet hem
echter geenszlns en hij schaamde zich er
niet voor. Integendeel, hij was vastbesloten
om hieraan zijn levensavond tot het einde
toe te wijden. Hij zou graag vriendschap
met Comenius sluiten, voor zover het waar
was wat deze laatste hem had geschreven:
namelijk dat hij zich verre zou houden van
iedere partijdigheid en van ieder fanatisme,
dat hij alleen in de waarheid geloofde,
alleen voor de waarheid zou wijken en dat
hij de christelijke vrijheid onder de paraplu
van de liefde omarmde.

Maar Comenius gaf niet toe. In een tweede
brief, die hij mede namens enkele vrienden
schreef, herinnerde hij Andreae eraan dat
het tot het karakter van een dapper krijger

25



De macrocosmi fabrica (Over het scheppen van de wereld).
Uit: Robert Fludd, Utriusque cosmi... historia. Oppenheim 1617.
Foto Bibliotheca Philosophica Hermetica.
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behoort om de arena pas te verlaten op het
moment dat zijn vervanging verzekerd is, in
de persoon van jongere medestrijders die
de ervaring van de veteraan gebruiken om
beginnersfouten te vermijden. Dit keer leek
Andreae geroerd door de hervormingsdrang
van zijn jonge bewonderaar. Hij kwam niet
alleen aan Comenius’ smeekbede om iets
over doel en organisatie van zijn Societas
Christiana te onthullen tegemoet door zijn
Imago Societatis Christianae uit 1620 en de
erbij behorende Leges als bijlage aan zijn
antwoord toe te voegen. Hij vertelde
Comenius ook hoe het niet bij een opzet
gebleven was, maar dat de Societas
daadwerkelijk was opgericht, al was haar
geen lang leven beschoren geweest. De
Societas was acht jaar geleden ontstaan,
toen enkele belangrijke mannen zich, na
het treurige schouwspel met de onbedui
dende Fama van de Broederschap der
Rozenkruisers, in een genootschap
verenigden en vele anderen wilden
toetreden. Maar zij werden door de
oorlogsperikelen in Duitsland overvallen en
nagenoeg helemaal uiteengedreven. Nu
waren er velen reeds overleden en anderen
in treurnis vervallen. Weer anderen waren
van overtuiging veranderd of hadden zelfs
alle hoop verloren. Hijzelf, Andreae, stond
op het punt de zeilen te strijken. De tafels
van deze schipbreuk (dat wil zeggen de
aan de brief toegevoegde geschriften van
de Societas uit 1620) konden Comenius en
zijn vrienden lezen en naar behoefte
verbeteren. Alleen al de wetenschap, dat
niet het hele schip met man en muis ver
gaan was, zou hem de vreugde van de
zeeman bezorgen die ondanks vele dwaal
tochten voor zijn gelukkige opvolgers de
weg naar nieuwe kusten had geopend.
Want het doel was geweest de afgoden in
zowel religie als wetenschap van hun
sokkel te stoten en Christus zijn plaats
terug te geven.

Dat Comenius om opname in de Societas
gevraagd zou hebben of dat Andreae hem
opgenomen zou hebben, zoals telkens weer

wordt beweerd, is uit deze briefwisseling
niet duidelijk af te leiden. Comenius heeft
ook nimmer de «Insignia» van de Societas
en de «tot de orde behorende symbolen»
ontvangen, waarover Andreae nog schreef
toen hij een ons onbekende vriend
uitnodigde om toe te treden. Daarvoor in
de plaats werd echter de fakkel aan hem
overgedragen, want Comenius had als het
ware de hele orde als opdracht geërfd en
tevens de vrijheid gekregen om nieuwe
Leges in te stellen. Dat vraagt om enige
toelichting.

Christus zijn plaats hergeven in religie
en wetenschap

Bij de weergave van Andreaes brief over
het christelijke genootschap voegde
Comenius de hierboven geciteerde zin over
Leges tussen haakjes toe. Omdat echter de
Leges societatis christianae, in de vorm
zoals ze door Turnbull werden aangetroffen
in de dossiers van Hartlieb en vervolgens
werden uitgegeven, geenszins van Andreae
afkomstig zijn, is het aannemelijk dat
Comenius met deze toevoeging het een en
ander met elkaar verwart. Hij heeft ver
moedelijk, net als andere vrienden en
correspondenten van Andreae, alleen de
gedrukte Imago societatis christianae en de
Amoris christiani dextera porrecta uit 1620
ontvangen. De Leges werden later, waar
schijnlijk door een Engelse vriend van Come
nius, uit de Imago en de Christianopolis
samengesteld, maar tamelijk gebrekkig en
zonder enige systematiek. Aan een zelfde
verwisseling viel overigens ook Joachim
Morsius ten prooi, toen hij in 1643 naar een
«derde deel», naast de Dextera en de
Imago, informeerde en in werkelijkheid
alleen op de Themis aureae, hoc est, de
Legibus Fraternitatis R.C. tractatus
(Francfort, 1618) van Michael Maier doelde,
of op de «Leges Andilianos», dat wil zeggen
de wetten van de Antilia, het kortstondig
bestaande genootschap waarover zoveel
geschreven is, maar waarover wij zo weinig

27



concrete informatie hebben. Wat Morsius in
1629 persoonlijk van Andreae in ontvangst
nam, waren slechts twaalf exemplaren van
de Imago en de Dextera, die hij naar eigen
goeddunken kon uitdelen. Wanneer Andreae
destijds de Leges societatis christianae aan
de hem per slot van rekening onbekende
Comenius had toegestuurd, dan zou het
onverklaarbaar blijven waarom hij ze in
hetzelfde jaar de met hem bevriende
Morsius zou hebben onthouden. De Leges
waarover Comenius het hier heeft, zijn dus
niets anders dan de ons bekende geschrif~
ten van de Societas, waarin immers de
wetten waren opgenomen. Dat laatste,
evenmin als de sterke overeenkomst tussen
de Imago en de Dextera enerzijds en de
manifesten van de Rozenkruisers ander
zijds, werd in ieder geval door een opmerk
zame lezer van een Duitse vertaling in
Holland niet over het hoofd gezien. Hij schreef
erover: «Rechte Darreichende Hand der Christ
lichen Liebe. Is een Rozenkruisers
geschrift, dat de Leges en oorsprong van
dit genootschap omvat.»

Waarom lang wachten op zulk een
Broederschap?

De vraag in hoeverre Comenius deze sterke
overeenkomst reeds bij het lezen van de
Imago had opgemerkt, of dat hij zich door
Andreae met diens bekende frase «Famae
vanae Fraternitatis Roseae ludibrium» ook
nu weer om de tuin liet leiden, valt nauwe
lijks te beantwoorden. Misschien begreep
hij nu pas die ene zin uit de Christiano
polis, die hij zelf in het Labyrint had
gebruikt en waaruit overduidelijk het
gemeenschappelijke doel sprak van de
Fama en Andreaes geschriften voor de
Societas: «Waarom lang wachten op zulk
een broederschap! Laten wij liever met dat
deel van de Fama dat goed is een poging
ondernemen om het in de praktijk te
brengen.»
In ieder geval hoefde hij niet te wachten
totdat Andreae zelf, in zijn uit 1642 date-

rend in memoriam voor Wilhelm von
Wense, nog eens op dit verband wees en
het doel van de Societas Christiana als
volgt samenvatte: «Als aanhanger van een
niet uitsluitend met de mond beleden
christendom, maar van een actieve
vroomheid, zoals die van Johannes Arndt,
was Von Wense erop uit om een aantal
mannen in een soort verbond bijeen te
brengen die aan de verbetering van hun
tijd wilden en konden meewerken. Over alle
windstreken van Duitsland verspreid
moesten zij een soort gedachtonuit
wisseling met elkaar gaan onderhouden en
als trouwe vrienden beraadslagen over de
wetenschap, waarmee het zo droevig
gesteld was, met name over het christelijke
leven en de vraag hoe in deze situatie
verandering gebracht zou kunnen worden.>’

Comenius had al een aanzienlijke bijdrage
geleverd aan dit overleg om verbetering te
brengen in menselijke aangelegenheden.
Zonder de Rozenkruisers ooit te noemen,
had hij niet geaarzeld zich te baseren op
ideeën die bij de academische geleerden in
een kwaad daglicht stonden, juist omdat
men ze tot het gedachtengoed van her
metici en Rozenkruisers rekende. Zo had
hij in 1633 in de Physicae ad lumen dlvi
num reformandae synopsis de leer van
Anima Mundi en de driedeling van de
mens naar lichaam, geest en ziel
overgenomen, alsmede de elementenleer
van Paracelsus. Bovendien had hij Robert
Fludds bepaling van het licht als het derde
kosmologische principe naast de materie
en de geest overgenomen en verder
ontwikkeld tot een fysica van het licht.
Geen wonder dat in enkele exemplaren van
de Engelse vertaling uit 1652 het titelblad
werd veranderd in The Rosicrucian’s
Devine Light or a Synopsis of Physicks by
gewist J.A. Comenius. In de Pansophiae
Prodromus et Dilucidatio uit 1639 was hij
zelfs zover gegaan dat hij niet alleen
teruggreep op formuleringen uit de Fama,
maar zelfs een cryptocitaat met een van de
centrale uitspraken uit de Con fessio Frater
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nitatis R.C in zijn eigen tekst binnen
smokkelde, om de reikwijdte van zijn
pansofie of pammatheia te preciseren:
«Onze wetenschap bestaat uit de geeste
lijke capaciteiten van de mens en uit een
zekere hogere wijsheid. Zij bevat veel
theologie, veel geneeskunde, maar weinig
rechtsgeleerdheid.»
In 1642 stond Comenius op het punt zijn
gehele programma voor de Emendatio
Rerum Humanarum in een enkel geschrift,
de Via Lucis, vast te leggen.

De Via Lucis is ook wel een «comeniaanse
Fama» en een «reformatiepoging die in
haar diepste wezen gelijk is aan die van de
Rozenkruisers» genoemd. Of dit echt het
geval is, moet nog blijken.

De «comeniaanse Fama»

De titel Via Lucis wordt in het Nederlands
enigszins omslachtig omschreven met: De
weg naar het licht, onderzocht en nog te
onderzoeken, dat is een beredeneerde onder
zoeking naar de manieren waarop het ver
standelijk Licht van de geest, de wijsheid,
nu eindelijk kort voor ‘s werelds avond
schemer over alle volkeren en gezindten
der gehele mensheid voorspoedig kan
worden verspreid, is in ieder geval
Comenius’ «enige volledig uitgewerkte
pansofische geschrift» en tegelijkertijd «een
van zijn mooiste boeken». Comenius
schreef het tussen september 1641 en april
1642 in Londen. Hij was toen in afwachting
van de parlementaire beslissing om hem de
toegezegde middelen beschikbaar te stellen
voor het stichten van een universeel college
van geleerde mannen uit verschillende
landen. De Via Lucis was in eerste instantie
niet voor een breed publiek bestemd, maar
voor een aantal mannen dat de algemene
hervorming van het onderwijs op zich zou
moeten nemen. Het boek werd pas 26 jaar
later in Amsterdam gedrukt, met een
opdracht aan de inmiddels opgerichte
Royal Society. Want vlak nadat het

manuscript van de Via Lucis was afgerond,
was in Engeland de burgeroorlog uitgebro
ken en werd het mooie plan van Comenius
tenietgedaan. De kring van naaste vrienden
ging uiteen en Comenius keerde terug naar
het continent, om een betere plaats voor
zijn Collegium Lucis te zoeken.
Het ging hier ook om opvoeding, zoals de
oorspronkeliljke titel al aangeeft, die
Comenius in eerste instantie voor zijn boek
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had bedacht: Didactica Magna oder Lucis
via. Overigens ging het niet alleen Wolf-
gang Ratichius om opvoeding, maar ook
Johannes Valentin Andreae zelf. In twee
geschriften sprak hij over het Collegium
Fraternitatis of het Tehuis Sancti Spiritus,
respectievelijk over het Collegium Christi
anum, vanwaar het licht (Crucis Lucisque
verbum) zou moeten uitgaan dat «een
algemene reformatie divini et humani», dat
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wil zeggen de verbeide verbetering van
religie, maatschappij, kunsten en weten
schappen, zou moeten inleiden. Johannes
Arndt, die door Andreae en Comenius in
gelijke mate bewonderd werd, ging het
eveneens om opvoeding. Comenius heeft
uit Arndts Viertes Buch von wahren
Christentum niet alleen het motto, «welke is
de weg waar het licht woont en door welke
weg deelt het licht zich?», overgenomen,
maar meteen hele pagina’s over het thema
licht. Ook het begin van de Via Lucis is
aan dit werk ontleend.

Toelating tot de hemelse academie

De hele wereld, zo begint Comenius, is een
school van de goddelijke wijsheid, die de
mens moet doorlopen voordat hij tot de
hemelse academie wordt toegelaten. God
heeft deze school drie boeken als leer
middelen ter beschikking gesteld: het boek
van de zichtbare wereld, ten tweede de
naar Gods evenbeeld geschapen mens of
het boek van het geweten en, als commen
taar op het eerste respectievelijk gebruiks
aanwijzing bij het tweede, de Heilige Schrift.
Alle mensen hebben het eerste boek
steeds voor ogen, het tweede staat in hun
hart gegrift. Het is te hopen dat ze ook het
derde steeds bij de hand hebben, met hun
ogen aanschouwen en in hun hart mee-
dragen. Hopelijk lukt het hun met deze drie
boeken het ware licht van de ware wijsheid
te bereiken.

De boeken van Arndts Wahres Christentum
heten respectievelijk liber scripturae, liber
conscientiae en liber naturae. Het werk van
Arndt wordt vanaf 1612 geregeld door
Andreae geciteerd en drie jaar later in het
Latijn samengevat. Andreaes vriend Besold
vatte het gehele, sterk door Paracelsus
beï nvloede, vierde boek van Arndt al in
1612 samen onder de noemer: de gehele
wereld is een magisterium waarin de
wijsheid van de Schepper wordt weer
spiegeld. In de Con fessio R.C. stond al te

lezen dat uiteindelijk degenen «die de
Bijbel tot leidraad van hun leven en tot doel
en zin van alle studie, tot handleiding en
kernbegrip van de hele wereld maken,
houden en behouden», dat zij alleen al
daardoor «evenbeeldig en zeer nauw
verwant» zijn aan de Broeders van het
Rozenkruis. Daarin stond ook: «Zalig is wie
de Bijbel heeft, nog zaliger wie er ijverig in
leest, maar het allerzaligst is wie hem uit
en te na bestudeert. En wie hem goed
begrijpt, die is God het meest nabij en
meest gelijk.» Maar in deze school, zo
vervolgt Comenius, is een ernstige
verwarring opgetreden. Uit een school van
wijsheid is een speelplaats van dwaasheid
en verblinding ontstaan, een synagoge van
de Satan. Het is een treurig schouwspel
om te zien hoe alle religies, staten, families
en sekten elkaar bestrijden, en zelfs binnen
de afzonderlijke groepen is men het niet
met elkaar eens. Niemand is bereid om van
zijn eenmaal gevormde mening af te
wijken, ook wanneer die overduidelijk
verkeerd is. Binnen en buiten de kerk
heersen verwarring en strijd, oorlog en
moord. Het gevolg daarvan is een
voortdurend groeiend scepticisme, dat zelfs
voor God niet terugschrikt en bijgevolg in
de diepste duisternis het licht zoekt of zich
helemaal nergens meer om bekommert. Er
zou de mensheid daarom geen grotere
dienst bewezen kunnen worden dan een
effectieve manier te vinden om die door
onwetendheid en twistzucht ontstane
duisternis te verdrijven en het licht van de
wijsheid over de hele wereld te verspreiden.

«een Boeck dat moet teghen het helder
openbare licht gelden»

Vergelijkbare beschrijvingen van het kwaad
staan ook in Menippus Mythologia Chris
tiana en in het begin van de Fama Frater
nitatis: «Om dat nu de onbesinde Werelt
oock hier mede weynich ghediendt, ende
het lasteren, lachen ende spotten vermeer
dert is, ja de stoutheydt ende gierichheydt
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by den Geleerden soo hooghe gaat, dat sij
niet te samen en treden, ende uyt alle
‘tghene God onse Eeuwe rijckelijck
medeghedeelt heeft, een boeck der
Natuere, oft reghel ende richtsnoer aller
Kunsten versamelen moghen, maer het een
deel den anderen veel te weder doet, soo
blijft men by de oude Leeren, ende Paus,
Aristoteles, Galenus, ja wat maer uyt en
siet als een Codex oft Boeck, dat moet
teghen het heldere openbare licht gelden,
die nochtans buyten twijffel selve, indien Sy
leefden, sich met grooter vreughde souden
verbeteren, doch hier is men tot so grooten
werck te swack, ende of wel in Theologie,
Physica ende Mathematica de waerheydt
daer teghen ghesteldt wordt, soo laet doch
de oude Vyandt sijne listen ende archeden
met hoopen sien, als hy door swermers
ende twistighe Lanandtloopers soo
schoenen loop verhindert, ende hatelijck
maeckt.
Tot sulcken intentie van een generale
Reformatie heeft sich mede hooghlijck end
lange tijdt bemoeyet de wijlen aendachtige,
geestelijck end hoog-verlichte Vader,
Broeder C.R.C., een Duytsman, onses
Broederschaps Hooft ende Aenvanger.»

Voor het einde van de wereld zal het
Universele Licht stralen

De hoop op een algemene hervorming en
de vaste overtuiging dat God besloten had
om nog voor het einde van de wereld de
duisternis te verdrijven en het licht terug te
laten keren hebben Comenius en de
schrijver van de RC-manifesten met elkaar
gemeen. «Dat de goddelijke raadgevingen
steeds op een universele verbetering
gericht zijn.» Aldus luidt een belangrijke zin
uit het derde hoofdstuk van de Via Lucis:
«Er bestaat geen twijfel over dat het
universele licht vôôr het einde van de
wereld zal stralen», is de titel van het
vierde. Daarmee komt het begin van het
zevende hoofdstuk van de Confessio Frater
nitatis overeen: «Weten jullie, sterfelijken,

dat God besloten heeft om de spoedig ten
onder gaande wereld de waarheid, het licht
en de waardigheid terug te geven, die
Adam in de Hof van Eden verloren heeft en
waardoor de nood van de mens is ont
staan?»

Een andere overeenkomst is het onwankel
bare geloof in de vooruitgang van de mens,
die reeds in de allereerste zinnen van de
Fama geestdriftig bezongen werd en
waarvan Comenius in de Via Lucis de
noodzaak onderbouwt met de woorden «Er

31



is geen ledige ruimte», van het graf van
Christian Rosenkreuz. Wat beide geschrif
ten verder gemeen hebben, is dat ze de
experimentele wetenschap en de eigen
praktijk boven de wetenschappelijke
autoriteiten stellen: «Alles moet eerst uit
eigen ervaring blijken», want «kennis uit de
tweede hand is geen kennis, maar slechts
een geloof», zegt Comenius (XVI, 12; XX,
20), en in de Confessio R.C. (c. VIII) wordt
tegenover de «Philosophorum Fama» de
«veritas experientiae» geplaatst, waardoor
«onze eeuw een gelukkige genoemd kan
worden».

«Axioma’s waer door sy alles
ontknoopten»

Comenius’ methode (c. X) om te argumen
teren aan de hand van axioma’s, die met
wiskundige zekerheid iedere twijfel aan de
juistheid van een wetenschappelijke stelling
uit de weg ruimen, zou volgens een verslag
in de Fama Fraternitatis al eerder zijn
toegepast door niemand minder dan Chris
tian Rosenkreuz. Na zijn terugkeer uit Fez
had hij de geleerden in Hispanje nieuwe
axioma’s aan de hand gedaan, «waer door
sy alles ontknoopten». Vervolgens had hij
zich bereid verklaard om in gelijke mate de
geleerden uit andere landen al zijn kunsten
mee te delen en voor hen uit alle facul
teiten, wetenschappen, kunsten en de hele
natuur bepaalde onfeilbare axioma’s op te
stellen. Ook waar het erom ging dat univer
sele boeken moesten worden samenge
steld, die als inleiding konden dienen voor
de natuur- en gewetensboeken alsmede
voor de Bijbel, waren de zogenoemde
Fratres R.C. Comenius al voor geweest.
Want ook zij wilden, zoals hierboven reeds
is weergegeven, «... uyt alle ‘tghene God
onse Eeuwe rijckelijck medeghedeelt heeft,
een boeck der Natuere, oft reghel richt
snoer aller Kunsten versamelen moghen».
Tenslotte is het Collegium Lucis van
Comenius wat Organisatie, voorschriften,
geheimhouding en doel betreft niet veel

anders dan een nieuwe uitgave van het
College of Huis van de Heilige Geest in de
Fama of, zo men wil, van het Collegium
Sapientiae in de Imago Societatis Chris
tianae, waarvan het ontwerp in beide
gevallen van dezelfde persoon afkomstig is,
namelijk van Johann Valentin Andreae.

Laten we eerst eens nader naar het doel
kijken: «Het enige en authentieke doel van de
Societas Christiana», zo schreef Andreae in
zijn Imago, «moet zijn om middelen en in
strumenten bijeen te brengen om het ware
te weten en het goede te doen. Voorts om
de nieuwe vindingen goed toe te passen,
om de ongefundeerde leerstellingen te
hervormen, afstand te nemen van de
heersende gebruiken in de wereld en de
geboden van Christus te volgen, of nog
korter gezegd: de leer en het leven van
onze Verlosser met de mond en met het
hart, de stem en het werk na te volgen en
te verwezenlijken.»

Het hervormingsprogramma van de Fama
luidde: «De gebreken van de kerk en de
hele filosofische moraal te verbeteren»; «de
verontreinigde onvolkomen kunst en
wetenschap weer in het reine te brengen,
opdat de mens eindelijk zijn adel en
heerlijkheid zou begrijpen, wat de aard van
zijn microkosmos is en hoever zijn kunst
zich in de natuur uitstrekt»; de nieuwe
ontdekkingen, die zich niet naar de oude
filosofie hebben gevoegd, te integreren in
het wetenschapsgebouw of, zoals Andreae
het formuleert, «in bepaalde onfeilbare
axioma’s» onder te brengen. De ervaringen
en experimenten «waardoor de wiskunde,
fysica en magie worden verbeterd», onder
ling uit te wisselen en volgens beproefde
fundamenten te reguleren; de lege woor
den, dat wil zeggen paus, Aristoteles,
Galenus en alles wat maar op een geschrift
lijkt door het heldere, openlijke licht te ver
vangen; en zich tenslotte naar de harmonie
van de kosmos te richten, zodat religie,
staat, gezondheid, ledematen, natuur, taal,
woorden en werken van de mens uiteinde
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lijk in gelijke toon en melodie met God,
hemel en aarde kunnen gaan klinken.

Het uitgesproken doel van Comenius in de
Via Lucis was niet alleen om de weg naar
panharmonie te tonen, maar ook het ge
schikte instrument (Lucis vehiculum uni
versale) te beschrijven, om op de weg naar
de universele wijsheid zonder onderbreking
te kunnen voortschrijden. Of, zoals hij het
ook in zijn opdracht aan de leden van de
Royal Society in 1668 formuleerde: de
mensen van hun gehele grootheid bewust
te maken en hen tegelijkertijd op de onfeil
bare weg van het licht te wijzen, waardoor
hun ware geluk, het herstel van de men
selijke natuur naar het evenbeeld van God,
bereikt zou kunnen worden. Comenius wijst
erop dat «. . .Wetenschap, Godsdienst en
Staatkunde conform hun gegeven onwrik
bare grondslagen tot hun beste staat
teruggebracht kunnen worden en het
rumoer van onenigheid, conflicten en
oorlogen overal ophouden, Licht, Vrede en
Heil in de Wereld terugkeren en het door
de eeuwen verhoopte verlichte, vredige en
godsdienstige tijdperk voor onze ogen
opbloeit».

Comenius wist natuurlijk dat hij met zijn
verwachting van een Gouden Tijdperk geen
baanbreker was, en ook dat naar de al
gemene hervorming waar hij op hoopte
reeds door vele anderen reikhalzend was
uitgezien. Hij wist dat zelfs de middelen en
wegen die hij voorstelde om tot een ver
nieuwing van religie, politiek en wetenschap
te komen, ook al door anderen waren
bedacht en geformuleerd. Het nieuwe van
Comenius — dat hij ook in zijn opdracht
aan de Royal Society nadrukkelijk noemde
— was zijn alomvattende doel: Toto genere
novem est scopus universalis, Emendatio
rerum humanarum omnium, in omnibus
omnino.» De reformatie van Comenius
richtte zich op alle mensen en alle volken
ter wereld, strekte zich uit tot alle dingen
van het universum in hun geheel en
omvatte het hele gebied van menselijk

weten, kunnen en geloven. Het nadenken
over het ergon en parergon van de
Rozenkruisers en de meditatie over het
«unum necessarium» hebben Comenius tot
een werkhypothese gebracht die de grond
slag vormt van zijn hele werk: «Probeer de
totaliteit van het bestaan te bevatten en het
afzonderlijke wordt eenvoudig toegankelijk».
Vandaar zijn eis in de Via Lucis (XV, 1) van
universele boeken, universele scholen, een
universeel college en een universele taal.
Vandaar ook zijn kritiek (XV, 7) op de
«filosofische en theologische colleges,
sociëteiten en broederschappen» tot dan
toe, «die heimellijk of openlijk weliswaar het
een en ander in wetenschap en religie
hadden verbeterd, maar wier verbeteringen
slechts ten goede waren gekomen aan een
kleine minderheid». Vermoedelijk heeft
Comenius bij zijn opsomming ook aan de
Societas Christianae van Andreae gedacht,
omdat deze zich in eerste instantie, zoals in
de Imago wordt gesteld, tot het nauwe
kader van de Duitse natie en het lutherse
geloof beperkte.

...algehemeyne Reformatie der ganschen
Weereidt...

De vraag of deze kritiek op gedeeltelijke
hervormingen zich ook tot de Fraternitas
R.C. uitstrekte, die immers onder de vlag
van een «... alghemeyne Reformatie der
ganschen Weereldt» voer, valt niet zo
eenvoudig te beantwoorden en is in feite
ook niet zo belangrijk. Belangrijker is in dit
verband een andere zin uit de Via Lucis,
volgens welke het lot van de hele wereld
een komedie of toneelstuk is, en wel het
toneelstuk van Gods wijsheid die in het
theater van de wereld met de mensen
speelt. Comenius greep in de Clamores
Eliae terug op deze komedie, of dit toneel
stuk van de goddelijke wijsheid, waaraan hij
nog toevoegde: «Waarvan [dezelfde wijs
heid] het voorspel een halve eeuw geleden
door de Broederschap van het Rozenkruis
liet opvoeren.»
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Comenius kon om puur tactische redenen
in de Via Lucis geen gewag maken van de
RC-manifesten, hoewel de chiliastische en
pansofische taal ervan hem meer aantrok
dan de droge en orthodox aandoende
sociëteitsgeschriften van de latere Andreae.
Comenius was echter realistisch genoeg
om te beseffen dat de geringste openlijke
sympathiebetuiging aan de Rozenkruisers
voor de invloedrijke zeloten in kerk en staat
aanleiding zou zijn om zijn gehele hervor
mingsprogramma te bestrijden, de be
schermheren van hemzelf en de broeder
schap ertoe te bewegen hun ondersteuning
te staken en hem tenslotte als ketter in
dezelfde hoek te drukken waarin ook de
aanhangers van Weigel en Böhme,
enthousiasten en visionairs terecht waren
gekomen. Zo moest Comenius bijna zijn
hele leven lang de rol van nikodemiet
spelen, die niet eens onder zijn naaste
vrienden zijn gedachte helemaal blootgaf,
ook niet tegenover Andreae, die reeds uit
de eerste pansofische geschriften van
Comenius had kunnen aflezen waarheen
de wegen van zijn aangenomen zoon en
leerling eigenlijk leidden: weg van Luther
en de orthodoxie, waaraan Andreae zich
uiteindelijk nog over zijn graf heen wilde
vastklampen, zijn vroegere escapades en
scherpe satires ten spijt. Waarschijnlijk om
deze reden heeft Andreae in zijn auto
biografie, waarin zoveel onbeduidende
personen worden vermeld, met geen woord
over Comenius gerept. Zo niet Comenius:
ondanks zijn openlijke kritiek op de pan
sofie is hij Andreae als leraar blijven eren,
heeft hem zijn teksten ter beoordeling
aangeboden, opgespoord en daarmee de
publikatie ervan mogelijk gemaakt. Na de
dood van Andreae speelde hij zelfs met de
gedachte om diens «gouden geschriften»
opnieuw uit te geven.

Amsterdam: het Babel van de sekten

Tijdens zijn laatste levensjaren in Amster
dam is Comenius echter duidelijk radicaler

geworden en verkeerde hij openlijk met de
scherpste critici van alle religies. Niet dat
hij eerder geen contacten en vriend
schappen met radicalen zou hebben
onderhouden. Om enkele namen te
noemen van personen die actief aan de
RC-discussie deelnamen: Joachim Morsius,
Daniel Stolcius, Johannes Bureus en
Abraham von Franckenberg (<~vroeger een
vriend van Jacob Böhme, nu met de heer
Comenius bevriend»). In Amsterdam werd
Comenius dikwijls bezocht door tal van
radicale dissidenten, die op de vlucht voor
haat en vervolging hun toevlucht hadden
gevonden in dit «Babel van de sekten»,
zoals de orthodoxen de stad noemden. De
hier heersende tolerantie en nagenoeg
onbeperkte persvrijheid deden Comenius bij
tijd en wijle overwegen of Amsterdam niet
de meest geschikte vestigingsplaats voor
zijn Collegium Lucis zou zijn. Dat idee was
eigenlijk niet eens zo onrealistisch, want na
het verschijnen van de Opera Didactica
Omnia in 1657, die Comenius van een
plechtige opdracht aan Amsterdam had
voorzien (»sieraad van Nederland, lofzang
van Europa en handelscentrum van de hele
wereld»), werd hij een prominent persoon,
haast een institutie. De kring van personen
aan wie hij zijn gestaag verschijr.ende
boeken had opgedragen, omvatte vertegen
woordigers van de belangrijkste Amster
damse patriciërstamilies. Naast de familie
van zijn maecenassen Laurens en Gerard
de Geer bevonden zich daaronder de
voorzitter van de Westindische Compagnie
en lid van de admiraliteit van Amsterdam,
Cornelis Witsen, de voorzitter van de
Oostindische Compagnie, Cornelis de
Graeff, en een reeks burgemeesters en
lokale politici, geleerden en theologen.

«Ware getuigen van de Waarheid...»

De laatsten haakten echter spoedig af,
deels als gevolg van Comenius’ onorthodoxe
argumentatie in zijn polemische geschriften te
gen de sociniaan Daniel Zwicker en de vroe
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ge RC-propagandist Paul Felgenhauer.
Maar bovenal wegens zijn herhaaldelijk
publiceren van de politieke profetieën van
zijn oude vriend Milukâs Drabfk in Lux ex
tenebris, waardoor Comenius bij de ortho
doxie de naam kreeg een apocalyptisch
visionair te zijn. Daarvoor in de plaats
verwierf hij echter het vertrouwen van de
mystische chiliast Pierre Serrurier (Ser
rarius), die zichzelf een dienaar van de
universele kerk noemde en Comenius’
reactie op Desmarets in 1669 in het
Nederlands vertaalde, onder de titel Van
den ijver sonder wetenschap en liefde. Hij
stond in contact met Friedrich Breckling, de
onvermoeibare pamflettist tegen iedere
vorm van orthodoxie en de eerste historio
graaf van de «ware getuigen van de waar
heid». Door Breckling, wiens grootvader
Friedrich Dame reeds aan de RC-discussie
had deelgenomen, leerde Comenius ook
Georg Lorenz Seidenbecher kennen, de
afvallige kleinzoon van de vermoedelijk
felste tegenstander van de Rozenkruisers,
Andreas Libavius. Seidenbecher was in
1662 naar Amsterdam gekomen om er zijn
boek Chiliasmus sanctus te laten drukken.
Uit zijn gedetailleerde dagboek van die reis
blijkt dat Seidenbecher af en toe te gast
was in het huis van Comenius, met wie hij
na zijn terugkeer in Duitsland correspon
deerde.

Voor wat de overige contacten van Comenius
betreft met spiritualisten, theosofen, Gichtel
aanhangers en collegianten verwijzen wij
naar de radicale Arndt-aanhanger Christian
Hoburg, de mystische arts Joachim Pole
mann en Johann Jacob Fabricius, die de
Janua rerum in het Hebreeuws vertaalde,
en diens collega-hebraï st Hermann Jungius.
In het huis van die laatste werd volgens
Seidenbecher veelvuldig over de plannen
van Comenius gesproken. Voorts de
Amsterdamse profeet Johannes Rothe en
de onvermoeibare Ludwig Friedrich
Gifftheil, die als «derde eliaanse hervormer
generaal» en «krijgsheer van de opperste
wreker» aan alle Europese hoven was

opgetreden. Zij allen en nog vele anderen
werden door Breckling opgenomen in zijn
Catalogus testium veritatis post Lutherum.
Op een groot aantal van hen kwam ook
Comenius weer terug, toen hij de Clamores
Eliae samenstelde.

Vrije wil overtuigend bewezen

Bij het samenstellen van de Clamores heeft
Comenius zijn tot dan toe zorgvuldig ge
koesterd nikodemisme volledig opgegeven
en kennelijk de rol van de door Postel,
Paracelsus en de Rozenkruisers verwachte
derde Elias zelf op zich genomen. De
auteurs naar wie hij in dit boek verwijst of
uit wiens geschriften hij hele pagina’s
citeert, behoorden in de ogen van de ortho
doxen tot de meest gehate heretici uit het
toenmalig pantheon van ketters: Sebastian
Castellio, Sebastian Franck, Caspar
Schwenckfeld, Paul Lautensack, Valentin
Weigel, Giacomo Brocardo en bovenal Elias
Pandocheus alias Guillaume Postel uit de
zestiende eeuw; voorts Jacob Böhme (de
op Postel na meest geciteerde), Abraham
von Franckenberg, Julius Sperber, Hans
Engelbrecht, Adolf Helt, Hoburg, Serrarius
en Breckling uit de zeventiende eeuw.

Andreae, Arndt en Erasmus nemen in de
Clamores Eliae een ereplaats in, terwijl aan
het adres van de orthodoxe hervormers,
Luther en Calvijn voorop, de ene afwijzing
na de andere volgt. En dat door een man
die toch voorstander was en bleef van een
als hervormd erkende kerk, de broeder
uniteit. Zo merkte Comenius op: «Erasmus
heeft in zijn Hyperaspistes de vrije wil met
dermate sterke argumenten bewezen, dat
noch Luther noch zijn opvolgers daarop
een antwoord hebben kunnen vinden.»
Waar Comenius over Calvijns predestinatie
leer te spreken komt, merkt hij terloops op
dat hij deze «terribile» vindt. De krachtigste
afwijzing, die tegelijkertijd een solidariteits
betuiging aan de radicale spiritualisten
betekende, formuleerde Comenius echter in
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de zin: «Tauler, de Theologia Deutsch,
Schwenckfeld, Sebastian Franck, Weigel,
Lautensack en Jacob Böhme hebben veel
meer begrepen dan alle universiteiten bij
elkaar, ook wanneer men alleen het beste
van wat daar onderwezen wordt in aan
merking neemt.»

Interessant en volstrekt onorthodox is
Comenius’ beoordeling van de lutherse re
formatie en haar ontwikkeling. De schuld
voor de langzame vooruitgang van de her
vorming in Europa droegen, zo verklaarde
hij, de echte of vermeende hervormers zelf
(Luther, Calvijn en Sozzini). Zij waren
immers veel vaker opgetreden als aan
klagers van andersdenkenden dan als leer-
meesters. Ze hadden veel meer energie
gestopt in het disputeren dan in het over
tuigen. Anderen, zo vervolgt Comenius,
hadden zich daarentegen in eerste instantie
op de hervorming van het leven gericht.
Deze weg was Johannes Hus als eerste
gegaan, gevolgd door Weigel, Arndt,
Saubertus, Meyfart, Hoburg en anderen. De
laatste had men echter nauwelijks aan het
woord laten komen, want de Boom van de
Kennis was tot nu toe voor de kinderen van
Eva veel verleidelijker geweest dan de
Boom van het Leven.
De bedoeling van Comenius was om beide
bomen op dezelfde akker samen te brengen,
deze deel-hervormingen samen te laten smel
ten tot een «alghemeyne Reformatie der
ganschen Weereldt». Het programma
daarvoor had Comenius voor het eerst
uitgewerkt in de Via Lucis, die hij in 1668
als een van «viri desideriorum» aan de
«Illuminati Seculi Phosphoris» (beide
formuleringen zijn afkomstig uit de RC
discussie!) van de Royal Society in Londen
opdroeg. Hetzelfde hervormingsprogramma
herhaalde hij met aanvullingen in zijn
monumentale hoofdwerk De rerum
humanarum emendatione consultatio
catholica, dat weer op soortgelijke manier
begint als de Fama Fraternitatis R.C. De
Fama richtte zich tot de «hoofden, standen
en geleerden van Europa», Comenius richt

zich tot de hele wereld (ad Genus
Humanum), maar voegt er meteen aan toe:
«Vooral echter ad Eruditos, Religiosos,
Potentes Europae», die hij met de volgende
woorden toespreekt: «Lichten van Europa,
ontwikkelde, vrome en verlichte mannen.»

De eeuw van het licht, van het Illuminisme,
de Enlightenment en de Verlichting, kon
beginnen. Doch de man die zijn leven lang
voor dit tijdperk van het Licht had gewerkt
en het begin ervan het meest had verbeid,
werd van de nu volgende «siècle des
Lumières» nagenoeg helemaal buiten
gesloten. Daaraan lag niet in de laatste
plaats de aanval van Samuel Desmarets
ten grondslag, die al aan het begin werd
genoemd en die door Pierre Bayle in diens
dictionnaire historique et critique klakkeloos
werd overgenomen. Bayles negatieve
oordeel was bepalend voor het Comenius
beeld tijdens de gehele achttiende eeuw. In
de negentiende eeuw werd hij voornamelijk
als groot pedagoog herontdekt. Pas in deze
eeuw is een belangrijk deel van zijn ver
dwenen, late werk teruggevonden en gepu
bliceerd. Nu is de tijd rijp om Comenius
helemaal te leren lezen en interpreteren,
ook de Comenius die zich aan het eind van
zijn leven ontpopte als bewonderaar van de
grootste ketters en zichzelf beschouwde als
een nakomeling van de Rozenkruisers. Het
streven naar eenheid en harmonie van
mens, kosmos en natuur, zoals in de Via
Lucis op indrukwekkende wijze wordt
geschetst, kan door zijn actualiteit juist in
deze tijd de gedachten van veel mensen
vleugels geven.

Dr. Carlos Gilly,
medewerker van de

Bibliotheca Philosophica Hermetica
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Condoleance-brief aan Gerhard de Geer naar aanleiding
van het overlijden op 1 augustus 1666 van diens

vader Laurens de Geer. Deze brief bevindt zich in het
Comenius Museum te Naarden.

Zeer edele Ziel, Heer Gerhard de Geer,

De Apostel heeft ons aanbevolen te weenen met de weenenden en
ons tegen de aanvallen van den dood wederkeerig te troosten met de
hoop op het toekomende leven; daar wij, die tot de hoop op een
beter leven geroepen zijn, wegens dit leven geen hoop in Christus
hebben.

Ik klaag mijnerzijds over mijn ongeluk, dat ik niet aanwezig kon zijn,
toen Uw gelukkige Vader U zijn laatste vaarwel zeide en zijn geest
aan den getrouwen Schepper teruggaf; zelfs na zijn gelukkig
verscheiden ben ik nog niet in staat geweest, mij tot hem te spoeden
en den overledene den laatsten kus te geven, Ik ben wel op weg
gegaan, maar toen ik bijna halverwege gekomen was, werd ik om
mijn onzekeren gang genoodzaakt op mijne schreden terug te keeren.
Ik heb evenwel den troost, dat ik hem, dien mijn ziel in het huis der
kerk met eeuwige liefde omhelsd heeft, in korten tijd in het huis des
eeuwigen Vaders zal wederzien.

Ik vreesde gedurende deze langdurige ziekte, dat het ergere zou
geschieden, maar ik hoopte tegelijkertijd op betere berichten, ik en
zooveel andere, goede vrienden, die den afgrond der oordeelen Gods
niet begrijpen. Nu de ziekte geen verloop nam in overeenstemming met
onze hoop, wat zal ik zeggen? Wat anders dan de woorden van David:
«Ik heb gezwegen, omdat Gij, Heer, het gedaan hebt.»

Ditzelfde woord moet U en Uw beminde en bedroefde zusters
gezegd worden; nademaal niets overig blijft, dan den Rechter van
leven en dood voor eeuwig de verschuldigde gehoorzaamheid te
betoonen. En dit des te meer, omdat wij er zeker van zijn, dat wij
hem, dien wij van Godswege geliefd en vereerd hebben, niet
verloren, doch strikt genomen, slechts vooruit gezonden hebben.
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Intussen is U niet alleen een zeer bloeiende erfenis nagelaten, maar
ook een erfelijk te bezitten, allerovervloedigste zegen, die zich ook
over het late nageslacht verspreiden zal, indien Gij U slechts trouwe
navolgers betoont van de vaderlijke en voorvaderlijke deugden. Als
aangenomen zoon van Uw huis moet ik nog meer betreuren, dat het
mij niet gegeven was, tijdens het leven van mijn weldoener mijn
verschuldigden dank te betalen. Hoewel ik gaarne erken,
dientengevolge nog meer verplichtingen te hebben, stel ik het liever
uit, mij onder al degenen, wien de eenmaal gegeven toezegging door
U als universeel erfgenaam zal worden gestand gedaan, tot U te
spoeden, omdat de rouw niet toestaat, over die zaken te spreken, en
bid U en allen treurenden den troost des Heiligen Geestes en al, wat
U verder troosten kan, toe. Weest krachtig en sterk, en leef in God,
beminde Salomo, wijze erfgenaam van den zeer heiligen David (den
Man naar het hart van God), sieraad en toekomstige roem van Uw
geheele Huis, en van het verslagen Israël (waarheen het gebracht zal
worden) van de Kerk.
Hetgeen U toewenscht Uw getrouwe dienaar in Christus, de grijsaard
Comenius, 8 Aug. 1666 met oude, zwakke hand.

rofr. ZX~ LS~
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Comenius en zijn
pansofie

oals alle waarlijk groten van

~ geest die niets anders voor ogen
hadden dan redding van wereld

L~ en mensheid, zag Jan Amos
Komensky het belang in van een
grondige herziening en structurering van
het opvoedingssysteem van zijn dagen.
Hoewel hij zelf onder andere voor de
klas stond en zijn ideeën uitdroeg, zal
hij zeker hebben geweten dat een vol
ledige realisatie van zijn visies nog wel
enige eeuwen zou kunnen duren. Toen,
net als nu, toonden de «intellectuele
voorgangers» van de jeugd een
schrijnend gebrek aan inzicht met
betrekking tot het levensdoel van de
mens. De kerk bepaalde het denken,
zoals nu het verstand en de materie dat
doen. In Het labyrint der wereld
beschrijft Komensky hoe meesters en
doctoren worden gepromoveerd:

En zie, onder den philosophischen troonhemel
stond iemand met een papieren scepter;
enigen uit het midden der vergadering

traden naar voren en vroegen een getuig
schrift aangaande hun bijzondere geleerd
heid. Hij verklaarde, dat hun verzoek niet
meer dan billijk was en droeg hun op, om
schriftelijk de omvang hunner kennis nader
uiteen te zetten en op te geven, voor welke
wetenschap zij een testimonium verlang
den. Daarop stelde de een een kort begrip der
philosophie op, een ander gaf een schets der
geneeskunde, een derde in kort bestek de
jurisprudentie; ook hielden zij, opdat alles
vlugger zou lopen, hun beurzen niet ge
sloten, als het op omkopen aankwam.

Vervolgens liet hij de een na de ander voor
komen en plakte ieder een etiket met een
der volgende titels op het voorhoofd: «Dit is
een meester der vrije kunsten, dit is een
doctor in de geneeskunde» enz., drukte
daarop het zegel en gelastte allen, zowel de
aanwezigen als de niet-aanwezigen, onder
bedreiging met de ongenade der godin Pallas
hen, wanneer zij hen ontmoetten, niet
anders aan te spreken, dan met hun titel.

Komensky, of Comenius zoals hij inter
nationaal bekend staat, ging ervan uit, dat
alle dingen en processen in het levensveld
van de mens hecht met elkaar verbonden
zijn en een eenheid vormen. Dat er niet
alleen een wet van oorzaak en gevolg is,
maar dat alle dingen en processen op
elkaar inwerken en elkaar daarin of onder
steunen of tegenwerken; of met het Gods
plan meewerken, dan wel het reddingsplan
voor wereld en mensheid tegenwerken.

Komensky was een man met een uni
versele visie en werd als zodanig ook in
brede kring in Europa erkend. In onze tijd
is het «papiertje» essentieel en men
vergadert en discussieert over kleine
stapjes in een grote ontwikkeling en tracht
aarzelend en met geweldige inspanningen
een synthese te vinden tussen bijvoorbeeld
aardrijkskunde, geschiedenis, wis-, schel
en natuurkunde overgoten met een filo
sofisch sausje. Voor Komensky had deze
synthese geen geheimen, daar hij zich
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baseerde op de universele eenheid van
alles en in die zin geen afgescheidenheid
kende. Zijn inzichten komen o.a. tot uit
drukking in zijn Pansophia en Panpaedia,
een omschrijving van de wijsheid
neergelegd in alle dingen en de weg die
men kan bewandelen om daaraan deel te
krijgen. Zou men, zo onderwees Komensky,
in staat zijn de jonge mens op basis van
deze eenheid te onderwijzen, dan zou de
mens inzicht verkrijgen in de processen in
zijn eigen, natuurlijke levensveld en
daardoor tevens in de processen van het
Reddingsplan van God, daar vele daarvan
op een hoger vlak parallel lopen.

Wat mensen gewend zijn aan te duiden als
«leven», is een proces waarin de ziel moet
leren lief te hebben. Fasen als geboorte,
levensloop en dood zijn dan niet anders
dan momenten waarop de ziel wordt
ondergedompeld in de stof, daarin haar
ervaringsweg gaat en weer kan vrijkomen,
indien zij aan de gestelde eisen heeft
voldaan. In principe is de mens geschikt
om deze seizoenen van het leven met goed
gevolg te doorlopen. De methoden die hem
daarbij gereikt worden, kunnen hem helpen
om sneller zijn doel te bereiken of — en
helaas is dat meestal het geval — een zij-
of omweg te maken. Met meer ellende dan
resultaat. Het leven is niet als zodanig
bedoeld.

Komensky geeft zeven leerfasen voor het
leven en hij vergelijkt ze met de maanden
van het jaar. Verder gaat hij ervan uit dat
ook rust een periode van activiteit is en als
zodanig moet worden benut.

Deze zeven fasen zijn:
1 de voorgeboortelijke, als de maand

januari waarin alles nog als een belofte
besloten ligt;

2 de kleuter-fase, als februari en maart, de
maanden, waarin de eerste loten zich
gaan vertonen;

3 de kinder-jaren, april, als de eerste
bloesems de bomen tooien;

4 de puberteit, mei; de vrucht gaat zich
vormen;

5 dejongelings-jaren, juni; de vrucht gaat
rijpen en de oogst tekent zich af;

6 volwassenheid, juli t/m november; de
oogst wordt binnengehaald en het
gewas bereidt zich voor op een nieuwe
rustperiode;

7 de laatste levensjaren, december; de
cyclus van het leven wordt afgesloten en
alle aanzichten worden vervuld.

In Polen staat nog het Lyceum dat door
Komensky werd gesticht en waar hij zelf les
heeft gegeven. Hij streefde ernaar de mens
bewust te maken van zijn roeping als mens
en legde deze inzichten neer in zijn lessen.
Die gedachte was ook de basis van de
biosofie. Voorwaarde tot overdracht van een
dergelijk ingrijpend leerplan is dat zij, die
de kinderen moeten voorgaan, die
universele structuur zelf herkennen in het
«kleinste ding op aard» en dat zij deze
achtergronden aan hun leerlingen kunnen
en durven over te dragen. Uit de werken
van Komensky zelf en uit de beschrijvingen
van zijn persoon blijkt wel dat daartoe veel
moed nodig is. In onze tijd is dat niet
anders. Men moet zo’n doorbraak durven te
bewerken, daar men anders — zoals
Komensky dat uitdrukt — in ijdelheid leeft
en niet anders is dan een huis voor die
ijdelheid en levende dood is. Het onderwijs
van de twintigste eeuw wordt hier en daar
wel met een filosofisch sausje overgoten,
maar het leidt de jonge mens nog steeds
niet op om tot «waarachtig, door God
bedoeld leven» te komen. Daarvoor is een
fundamentele wijziging in inzichten nodig.
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Comenius in de twintigste eeuw

aarom is Comenius ook in
~jj J deze tijd nog lezenswaardig?

V y Als uitgangspunt ter beantwoording kunnen wij zijn be
kende werken «Het labyrint der wereld»
en «Het paradijs des harten’> nemen.

De naar waarheid zoekende mens, die
reeds onderscheidingsvermogen en enig
inzicht bezit, ervaart deze wereld als een
labyrint, als een doolhof, welks kronkel
wegen, volgestouwd met onwaarachtige
verschijnselen, het licht niet kennen. De
wereld wordt vergeleken met een grote
stad, waarin de zoeker naar waarheid
begeleid wordt door zijn gidsen Alweter,
bijgenaamd Overal-bij, en Verblinding. Bij
elke stap ontmoet de pelgrim de leugen en
het bedrog van een zelfgenoegzame,
corrupte maatschappij.
Hij doorziet de leegheid van het doen en
laten der mensen, de gebrekkigheid van
het sociale bestel, de veruiterlijking van het
religieuze leven, de onwaarachtigheid in de
politiek en in de menselijke relaties. Hij
ontmoet wreedheid, geweld en wanorde:
een labyrint waarin de zoeker naar licht
dreigt te verstikken.
Kortom, hoewel geschreven in de
zeventiende eeuw en in de taal van die
eeuw, is het nog altijd een zeer actuele
beschrijving van de wereld, en in feite niet
aan enige tijd gebonden.
Elke zoeker naar waarheid zal door dit
labyrint moeten dwalen om uiteindelijk,
haast bezwijkend van vrees en schrik, rijp
te worden voor de grote innerlijke omme
keer. «Keer weder vanwaar ge zijt uit-

gegaan, in het huis van uw hart, en sluit de
deur achter u dicht.» Op het beslissende
moment hoort de zoeker deze woorden,
komende uit een stem die «achter» hem,
dan wel binnen in hem is, en hij betreedt
het paradijs des harten.
In sommige talen is het woord «hart» een
synoniem voor «geest». Het binnentreden in
de mysteriën van het hart is de eenwording
met de geest, met de uit zichzelf zijnde,
grenzeloze oergrond. In het hart ontmoet
de mens zichzelf naar zijn ware wezen.
Vanuit die ontmoeting is Het paradijs des
harten geschreven. En hiermee treedt
Comenius in de grote rij van hen die vanuit
de innerlijke ruimten van de geest in woord
en daad getuigd hebben van het werkelijke
leven. Hij heeft de geschriften van enkele
in-het-hart-verlichten gelezen en bestu
deerd. Onder andere werken van Jacob
Boehme en Johann Valentin Andreae. Met
zijn Paradijs des harten verwijst hij naar het
essentiële mysterie van het mens-zijn, naar
doel, taak en zin van het leven op aarde.
Alleen in het centrum van zijn eigen wezen
kan de mens ziende worden, de grondslag
van alle bestaan erkennen en opwaken tot
de pansofie, de alwijsheid.
Nochtans betekent voor Comenius het
bereiken van het «paradijs des harten»
geen afkering van de wereld, geen naar
«binnen» gaan, om vervolgens niet meer te
zien wat «buiten» is. Pansofie is alom
vattend. Voor de wijze heeft de scheiding tus
sen binnen en buiten opgehouden te
bestaan. Hij ziet het ene leven in en door
alles heen. Voor de verlichte wordt alles tot
licht en hij tracht het licht in alles zichtbaar
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te maken en tot werkzaamheid te brengen.
Zo wordt hij een alchemist, die zijn bijdrage
levert aan het grote transmutatiewerk dat in
de wereld en in de mensheid moet worden
verricht. Het zo bewogen en werkzame
leven van Comenius vormt een doorlopend
bewijs van zijn pogingen in het «buiten» te
verwerkelijken wat hij «binnen» ervaren had:
het labyrint der wereld te doordringen met
de essentie van het paradijs des harten.

Het ontsteken van het licht betekende voor
Comenius niet alleen een kentheoretische
werkzaamheid. Als liefhebber van de waar
heid nam vooral de toepassing hiervan een
belangrijke plaats in. Deze strijder voor
waarheid, goedheid en gerechtigheid stond
midden in de praktijk van het dagelijkse
leven en verbond op deze wijze de leer
aller tijden met de mensheid. Uit de
beschrijvingen van zijn ervaringen, elders in
dit nummer opgetekend, zal u dit duidelijk
geworden zijn.
Voorts is het zeer opmerkelijk voor degenen
die zijn boeken lezen en bestuderen, dat
Comenius volledig in de traditie en na
volging staat van Jacob Boehme en Johann
Valentin Andreae, hetgeen in voldoende
mate in dit nummer wordt bewezen.
Het is de aangeraakte mens, een die
getuigde van een bijzondere levenskracht,
welke hem inspireerde en zo doorwerkte in
vele levensgebieden. Deze zijn als de vele
kleuren van een kristal, veelkleurig in haar
schittering, maar nochtans één kristal. En
het zijn de lichtschuwen, die nog geen idee
hebben van wat ze zien.

Het ging Comenius niet om verwerving van
kennis op zich, maar hij beoogde via
verworven kennis de mens dichter bij God
te brengen. Een aantal bevindingen van de
natuurwetenschap van zijn tijd ging zo aan
hem voorbij. Comenius was zich hiervan
bewust en gaf het ook ruiterlijk toe. Maar
om nu te stellen dat hij hierdoor binnen de
begrenzingen van zijn tijd werd opgesloten,
zoals enkele hedendaagse commentaren
ons willen doen geloven, doet de

grootsheid van geest van deze «homo
universalis» te kort.

Twee jaar voor het einde van zijn aardse
pelgrimstocht getuigde hij in zijn werk
Unum Necessarium:

«Bezwaar uzelf niet met zaken die buiten
de behoeften van het leven vallen, maar
stel u tevreden met het weinige dat tot uw
gemak dient, en prijs God. Ontbreekt het u
aan gerieflijkheid, wees dan tevreden met
het strikt nodige. Wordt ook dat u ont
nomen, zie dan u zelf te behouden. Kunt
ge ook u zelf niet behouden, laat dan u zelf
los, maar zie toe dat ge God vasthoudt.
Wie God heeft kan alles ontberen. Hij bezit
dan het allerhoogste goed en het eeuwige
leven met God en in God. En dit is van
alles wat men wensen kan het doel en het
einde.»
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