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2 De opkomst van het rationalisme in Amsterdam 

In de tweede helft van de zeventiende eeuw bracht de nieuwe filosofie van René Descartes een 

aardverschuiving in de wetenschapsopvatting en het wereldbeeld teweeg. Op die filosofie 

voortbouwend verschenen in de jaren zestig de eerste werken van Spinoza. De oprichting van 

Nil Volentibus Arduum en de verschijning van de eerste toneelstukken doen zich in dezelfde 

periode voor. Hoe de radicale filosofie in Nils toneeltheorie en toneelkunst is terug te vinden, zal 

in latere hoofdstukken blijken. Om aan te tonen dat het genootschap met zijn affiniteit voor de 

nieuwe filosofie niet in het luchtledige hing, biedt dit hoofdstuk een beknopt overzicht van de 

netwerken en ideeën binnen de Amsterdamse kringen van radicale vrijdenkers aan het eind van 

de zeventiende eeuw. Op die manier representeert het de filosofisch georiënteerde aanpak van 

dézé studié én diént hét als opstap én ‘géréédschapskist’ voor dé analysé van dé tonéélstukkén 

verderop. 

Dankzij de mediapubliciteit van Jonathan Israels studie naar de radicale verlichting in de Lage 

Landen is de aandacht voor de vroege verlichting sinds een jaar of tien sterk toegenomen.160 Nog 

in het jaar 2000 werd er uitdrukkelijk op gewezen dat de ideeën uit de periode tussen circa 1650 

en 1700 in historisch onderzoek te weinig aandacht kregen.161 Inmiddels genieten vooral de 

opvattingen van Spinoza grote belangstelling, ook bij geïnteresseerden buiten het academische 

circuit. Ook radicale denkers als de gebroeders De la Court en Adriaan Koerbagh werden 

recentelijk aan diepgaand onderzoek onderworpen.162 Door de soms schaarse bronnen, de 

radicale geschriften zelf niet meegerekend, waren er in het verleden vele aannames en werd 

geprobeerd lacunes door middel van interpretatieve reconstructie op te vullen om tot een 

logische en sluitende duiding te komen. In het onderstaande is geprobeerd dit te voorkomen 

door zoveel mogelijk op harde feiten te steunen. 

2.1 Ontmoetingsplaatsen 

De economische en culturele bloei van de Republiek gedurende de zeventiende eeuw is een 

algemeen bekend gegeven, en de relatief grote vrijheid van meningsuiting toentertijd is diep 

geworteld in het bewustzijn van veel Nederlanders. Die relatieve vrijheid maakte het mogelijk 

dat in 1637 in Léidén Réné Déscartés’ Discours de la méthode verscheen, een werk dat de 

academische en geleidelijk ook de buitenuniversitaire wereld zou gaan veranderen door een 

wetenschapsmethode en filosofie te introduceren die louter op de rede stoelde. Rond 1650 

                                                             
160 Israel, Radicale Verlichting, 2005. Israels studie bouwt voort op een lange onderzoekstraditie naar 
Spinoza en de radicale denkers in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Andere belangrijke 
onderzoekers op dit gebied zijn onder andere Margaret C. Jacob en haar pleitbezorger in Nederland 
Wijnand Mijnhardt, maar ook Wiep van Bunge, Piet Steenbakkers, Cis van Heertum, Wim Klever en 
anderen. 
161 Van Bungé, ‘Rationalitéit’, 2000. 
162 Weststeijn, Commercial Republicanism, 2012; Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013. In 2011 verscheen een 
tweetalige moderne uitgave van Koerbaghs Een ligt schijnende in duystere plaatsen en in 2014 verscheen 
een moderne Nederlandse hertaling. Koerbagh, Wielema, A Light, 2011; Koerbagh, Wielema, Een licht, 
2014. 
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kregen de cartesiaanse en de daaraan verwante ideeën in geleerde kringen langzamerhand meer 

bekendheid, vooral dankzij de universiteit in Utrecht en iets later die in Leiden, waar de 

cartesiaanse leer werd onderwezen. De uit die leer voortkomende nieuwe kijk op mens en 

wereld ontmoette echter ook kritiek. De bekendste en meest invloedrijke criticus was de 

Utrechtse predikant en hoogleraar in de theologie Gisbertus Voetius (1589-1676), die in de 

cartesiaanse leer een aanleiding tot atheïsme zag en ertoe opriep het cartesiaanse model te 

bestrijden.163 

Ook aan Amsterdam gingen de nieuwe ontwikkelingen niet voorbij. Terwijl de hogere 

onderwijsinstelling, het Athenaeum Illustre, in de jaren vijftig een afzijdige rol innam in de ruzie 

tussen de Leidse cartesianen en de Utrechtse voetianen, ontstond er in Amsterdam in dezelfde 

tijd een kring denkers die geïnspireerd waren geraakt door de cartesiaanse filosofie en die 

(natuur)wetenschappelijke en filosofische vraagstukken op een nieuwe manier benaderden en 

probeerden te doorgronden.164 Het ging hierbij niet om een genootschap of vereniging met een 

vaststaand aantal leden, maar om een min of meer losse groep denkers die tijdens persoonlijke 

ontmoetingen of via brieven met elkaar van gedachten wisselden. Deze kring viel voor een deel 

samen met die van de Amsterdamse collegianten, een vrijzinnige geloofsgroep. De bekendste 

leden van de groep waren Spinoza en Franciscus van den Enden. Als belangrijkste drie 

ontmoetingsplaatsen van vrijzinnige geesten in Amsterdam gelden de Latijnse school van Van 

den Enden op het Singel, een ruimte op het Rokin waar bijeenkomsten van de collegianten 

plaatsvonden en de boekwinkel van Jan Rieuwertsz de oudere in de Dirk van Hasseltssteeg, 

tussen de Nieuwendijk en de Nieuwezijds Voorburgwal. Op de school van Van den Enden zouden 

cartesiaanse theorieën zijn onderwezen, in de vergaderingen van de collegianten werden die 

ideeën bediscussieerd en aan het geloof getoetst en in de boekwinkel van Rieuwertsz werden ze 

verder ontwikkeld en voorzichtig verspreid. 

2.1.1 De Latijnse school van Franciscus van den Enden 

Aan het Singel opende rond 1652 de Latijnse school van Franciscus van den Enden (1602-1677) 

haar deuren. De oprichter was afkomstig uit Antwerpen, was jezuïtisch geschoold en had veel 

ervaring als onderwijzer. De schaarse gegevens over Van den Endens leven zijn aanleiding voor 

veel speculaties en elkaar tegensprekende theorieën. Voordat ik zal ingaan op de school van Van 

den Enden volgt eerst een beknopte beschrijving van zijn roerige leven. Franciscus van den 

Enden werd in Antwerpen geboren en doorliep een grondige schoolopleiding, eerst bij de 

augustijnen en later bij de jezuïeten.165 Het lijkt erop dat hij aanvankelijk een religieuze 

loopbaan ambieerde, maar in plaats van als priester te worden gewijd, werd hij om onbekende 

reden uit de Mechelse sociëteit ontslagen. Dit betekende het begin van zijn loopbaan als 

                                                             
163 Van Bungé, ‘Rationalitéit’, 2000, 145-164. 
164 Over het Atheneum Illustre zie Van Miert, Illuster onderwijs, 2005. 
165 De biografische gegevens over Van den Enden zijn ontleend aan de biografieën Meininger, Van 
Suchtelen, Liever met wercken, 1980; Mertens, Van den Enden, 2012 en aan de website van Frank Mertens 
(nog in opbouw): Mertens, Franciscus van den Enden [s.a.]. 
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geleerde, die hij met drie studies inzette: wijsbegeerte, klassieke talen en theologie. De studie 

klassieke talen sloot hij af als magister in de grammatica, maar zijn studie theologie mocht hij 

wegens ‘dwalingén’ niét beëindigen. Dit lijkt een vroege indicatie voor Van den Endens 

tegendraadsheid als denker, al mag volgens Meininger en Van Suchtelen niet worden vergeten 

dat deze dwalingen geenszins uit cartesiaanse ideeën kunnen hebben bestaan, gewoonweg 

omdat de Franse wijsgeer in die tijd niets anders had gepubliceerd dan een muziektheoretisch 

traktaat. Eind 1644 of begin 1645 verliet Van den Enden Antwerpen, samen met zijn vrouw en 

twee dochters. De reden voor dit vertrek is niet bekend. Het gezin vestigde zich in Amsterdam in 

de Nes, waar Van den Enden rond 1648/1649 een kunsthandel voor boeken en schilderijen 

onder de naam In de Konst-winckel begon. Al in 1652 ging hij failliet en moest hij de winkel 

sluiten. Waarschijnlijk nog in datzelfde jaar richtte hij zijn Latijnse school aan het Singel op. 

Gezien zijn financiële omstandigheden in die tijd is dat opmerkelijk. Meininger en Van Suchtelen 

gaan ervan uit dat hij voor dit nieuwe project voorspraak van invloedrijke Amsterdammers en 

financiële hulp moet hebben gehad, maar hierover is niets bekend. Wel weten we dat Van den 

Enden goede betrekkingen met het gezin van burgemeester Cornelis van Vlooswijck 

onderhield.166 Vanaf wanneer Van den Enden in bepaalde kringen de reputatie van atheïst en 

vrijgeest kreeg, is niet met zekerheid te zeggen. Wel weten we dat hij in 1671 naar Parijs 

verhuisde, waar hij wederom een Latijnse school opende en waar hij tot lijfarts van Lodewijk 

XIV werd benoemd.167 Hier raakte hij actief betrokken bij een samenzwering tegen de Franse 

koning, die echter nog voor haar tenuitvoerbrenging ontdekt werd en die alle complotteurs in 

november 1677 met het leven moesten bekopen. 

DE SCHOOL 

De Latijnse school die Van den Enden in de vroege jaren vijftig aan het Singel stichtte, voorzag in 

de vooropleiding van jongens uit de gegoede burgerij die later een universitaire studie zouden 

volgen. Het basisonderwijs vond destijds thuis of op scholen plaats. Kinderen tussen de vijf en de 

twaalf jaar konden onderwijs genieten in de Nederduitse of de Franse school. Op Nederduitse 

scholen, die particulier waren of verbonden waren aan de hervormde kerk, werd lezen, 

schrijven en godsdienst onderwezen. De particuliere Franse scholen werden voornamelijk 

bezocht door kinderen (ook meisjes) uit de middenstand en de hogere klasse. De voertaal was 

hier Frans.168 Als een familie over de nodige financiële middelen beschikte, bestond de 

mogelijkheid om de jongens, nadat die thuis of op de Franse school lezen en schrijven hadden 

geleerd, naar een Latijnse school te sturen. Latijnse scholen waren vaak particuliere 

leerinstellingen die jongens op het Latijnse onderwijs van de universiteiten voorbereidden. 

Daarom béstondén dé éérsté twéé jaar op zo’n school bijna uitsluiténd uit Latijnsé én Griéksé 

                                                             
166 Twee zonen van Cornelis van Vlooswijck bezochten de school en Van den Enden maakte in 1654 een 
tableau vivant voor het huwelijk van dochter Cornelia van Vlooswijck. Mertens, Van den Enden, 2012, 33. 
167 Mertens plaatst ondanks verwijzingen door tijdgenoten van Van den Enden vraagtekens bij het 
gegeven dat de benoeming tot lijfarts het motief van Van den Enden zou zijn geweest om naar Frankrijk te 
verhuizen. Mertens, Van den Enden, 2012, 5. 
168 Bakker, Noordman, Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen, 2010, dl. 4: ‘Ondérwijs’. 
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taallessen. Zodra de kinderen de klassieke talen voldoende onder de knie hadden, kregen ze (in 

het Latijn en Grieks) les in andere vakken, zoals retorica, geschiedenis, logica, ethica en muziek. 

Onderzoekers zijn het erover eens dat op Van den Endens Latijnse School personen met elkaar 

in aanraking kwamen die later gelijkgestemde filosofische ideeën aanhingen en die tot de 

Amsterdamse kringen van radicale denkers behoorden. De in dit opzicht meest opmerkelijke 

leerling was de ongeveer 23-jarige Spinoza, die na zijn verbanning uit de joodse gemeenschap 

rond 1656 Latijn en Grieks bij Van den Enden zou hebben geleerd.169 Of Van den Enden zijn 

leerlingen radicale en atheïstische ideeën heeft onderwezen die verder gingen dan het 

cartesianisme, zoals Spinozabiograaf Johannes Colerus in 1705 beweerde, is omstreden en 

allerminst bewezen.170 Sommige onderzoekers beschouwen de Latijnse school van Van den 

Enden desalniettemin als Amsterdamse kiemcel van de radicale verlichting.171 Zij 

veronderstellen op grond van de latere ideeën van talrijke Amsterdamse beroemdheden dat zij 

de school van Van den Enden moeten hebben bezocht. Informatie over wie er bij Van den Enden 

les hadden, is schaars en leerlingenlijsten bestaan niet (meer). Zelfs over het leerlingschap van 

Spinoza heerst dus geen absolute zekerheid: alleen zijn biografen vermelden dat hij deze 

Latijnse school zou hebben bezocht. Ook over andere mogelijke leerlingen bestaat veel 

tegenstrijdige informatie. Zeker weten wij dat naast burgemeesterszonen Nicolaas en Johan van 

Vlooswijk in ieder geval Theodoor Kerckrinck (1639-1693), later anatoom en schoonzoon van 

Van den Enden, de school heeft bezocht. Dit geldt ook voor de latere dichter en rechtsgeleerde 

Pieter Rixtel (1643-1673), prentenmaker en auteur Romeyn de Hooghe (1645-1708) en Jan van 

Elslant, zoon van dichter en rechtsgeleerde Boëtius van Elslant.172 Dat Lodewijk Meyer en 

Johannes Bouwmeester, vrienden van Spinoza en latere Nil-leden, eveneens leerlingen aan de 

Latijnse school van Van den Enden zouden zijn geweest, is niet correct.173 Johannes 

Bouwmeester vertrok al in 1651, dus voor de opening van de school, als student naar Leiden.174 

Lodewijk Meyer bezocht voor zijn vertrek naar Leiden in 1654 het Amsterdamse Atheneum 

Illustre.175 Ook een ander Nil-lid, Antonides van der Goes, wordt regelmatig als leerling van Van 

den Enden opgevoerd, waarschijnlijk omdat hij een gelegenheidsdicht schreef op Van den 

Endens benoeming tot lijfarts van de Franse koning in 1671. Hieruit kan worden opgemaakt dat 

                                                             
169 Lucas, ‘Dié Biographié’, 1998. 19-54, 29; Colerus, Leven, 1880, 3. 
170 Colerus, Leven, 1880, 3. 
171 Meinsma suggereert dit vrij algemeen. Meinsma, Spinoza, 1896, 129-130. Zie Mertens voor een 
overzicht van onderzoekers die ervan uitgaan dat Van den Enden in zijn Latijnse school radicale 
opvattingen propageerde van onder anderen Niccolò Machiavelli (1469-1527), Thomas More (1478-
1535), Thomas Hobbes (1588-1679) en René Descartes (1596-1650), Mertens, Franciscus van den Enden 
[s.a.]. 
172 Mérténs, ‘Franciscus van dén Endén: Latin Téachér’ op Mérténs, Franciscus van den Enden [s.a.]. De 
leerling Jan Elslant wordt in één gédicht van Piétér Rixtél uit ca. 1664 génoémd: ‘Aén dén E: Héér Boëtius 
van Elslant, Poët ende Reghts-Geleerde, over de Latijnsche Tael-oeffeningh van sijn Soontje, Jan van 
Elslant, oudt zijnde acht Iaren, staende ter onderwijsinghe van den seer gheleerden Heer Franciskus van 
dén Endé, M.D. tot Amstérdam’. Uit: Rixtel, Mengel-rymen, 1669, 16-17. Geraadpleegd via F. Mertens (ed.), 
‘Onliné documénts régarding Franciscus van dén Endén’, op Mertens, Franciscus van den Enden [s.a.]. 
173 Zie bijvoorbeeld, Van den Enden, Klever, Vrye politijke stellingen, 1992, 70. 
174 Stéénbakkérs, ‘Bouwmééstér’, 2003. 
175 Stéénbakkérs, ‘Méyér’, 2003. 
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beiden elkaar kenden, maar volgens Antonidés’ biograaf bezocht hij vanaf de leeftijd van acht of 

negen jaar een andere Latijnse school, namelijk die van Adrianus Junius.176 

In de secundaire literatuur over Van den Enden wordt de centrale rol van de toneelkunst als 

lesmethode vaak benadrukt.177 Er werden Griekse en vooral Latijnse toneelstukken als 

hulpmiddel bij de vreemdetaalverwerving ingezet. Deze onderwijsmethode sloot aan bij Van den 

Endens jezuïtische scholing, waarin de opvoering van klassieke en eigentijdse Latijnse drama’s 

een gangbare praktijk was.178 Van den Enden en zijn leerlingen oogstten met de publieke 

uitvoeringen in Amsterdam veel lof. Zo werden enkele stukken – voordat het protest van de 

kerkenraad dit later onmogelijk maakte – op de Amsterdamse Schouwburg opgevoerd, waar zij 

werden bekeken door vooraanstaande bewoners van de stad als Rembrandt en Vondel. De 

opgevoerde stukken lagen geheel in de lijn van het op imitatio gerichte taalonderwijs en waren 

geïnspireerd op de klassieken. Ze bevatten geen uitgesproken verlichtingsideeën. Stukken die 

door Van den Enden op de planken werden gebracht, waren onder andere twee blijspelen van de 

Latijnse komedieschrijver Terentius (circa 190-159 v.Chr.): Andria (1657) en Eunuchus (1658), 

de tragedie Troades (1658) van de Romeinse filosoof en toneelschrijver Seneca (circa 1-65 

n.Chr) en een tragedie, Medea (1664).179 Enkele onderzoekers gaan ervan uit dat het bij dit 

laatste stuk zou gaan om Lodewijk Meyers Ghulde vlies, een Medea-bewerking, omdat deze dit 

drama rond die tijd had voltooid en omdat hij een lofdicht op de opvoering van Van den Endens 

enscenering heeft geschreven.180 Het toneelstuk van Meyer is echter Nederlandstalig, wat deze 

aanname zeer onwaarschijnlijk maakt. Als brontekst liggen de versies van Euripides of Seneca 

meer voor de hand.181 Ook het zinnespel Philedonius182, dat Van den Enden zelf had geschreven 

en in 1657 door zijn leerlingen liet opvoeren, kent geen cartesiaanse of anderszins modern 

filosofische of staatkundige inhoud. 

De radicale ideeën van Van den Enden betroffen voornamelijk politieke onderwerpen, 

waardoor zijn algemeen filosofische opvattingen minder in het oog springen dan die van 

bijvoorbeeld Descartes of Spinoza. Van den Enden publiceerde in 1662 en 1665 twee 

                                                             
176 Van den Enden, Klever, Vrye politijke stellingen, 1992, 70. Antonidés’ gédicht ‘Aén dén Hééré Franciscus 
van den Endén. Toén hy van zijné Majést. Van Vrankrijk tot Raédshééré én Lijfarts vérkoorén wiért’ is té 
vinden in Antonides van der Goes, Gedichten, 1685, dl. 2, 246-248. Na zijn dood uitgegeven door zijn vader 
Anthoni Jansz, met platen gegraveerd door Romeyn de Hooghé. Zié [s.n.] ‘Hét lévén’, 1685, 1. Van der Aa, 
BWN, dl. 1, 1852, 324, gaat waarschijnlijk térug op dié vérzaméldé uitgavé van Antonidés’ dichtwérk. 
177 Zié Korstén, ‘Mundus Dramaticus’, 2012, 317-318. Klever suggereerde al eerder een verband tussen 
Van den Endens onderwijs, door inzet van toneel, met de doelstellingen van Nil. Klever, Mannen, 1997, 63. 
178 De Vroomen, Toneel, 1994, 89-90, 160-164. Over het belang van en het onderzoek naar jezuïetentoneel 
zié, Portéman, ‘Dé jézuïétén’, 1998, 3-6. Over Latijns vroegmodern toneel en jezuïtentoneel in Europa zie 
Bloemendal, Norland, Neo-Latin Drama, 2013. Zie ook Korstén, ‘Mundus Dramaticus’, 2012, 317. 
179 Meininger, Van Suchtelen, Liever met wercken, 1980, 26; Mérténs, ‘Franciscus van dén Endén: Latin 
Téachér’, op Mertens, Franciscus van den Enden [s.a.]. 
180 Meininger, Van Suchtelen, Liever met wercken, 1980, 30-32. Zie voor het gedicht ook § 2.3.1 van deze 
studie. 
181 Mérténs, ‘Franciscus van dén Endén: Latin Téachér’ Mérténs, Franciscus van den Enden [s.a.], voetnoot 
35. 
182 Voor méér informatié ovér dit stuk zié Mérténs, ‘Franciscus van dén Endén’s Philédonius (1657)’ op 
Mertens, Franciscus van den Enden [s.a.]. 



- 64 - 

 

pamfletten: Kort verhael van Nieuw-Nederland, waarin hij een politiek concept ontwierp voor 

Nieuw-Nederland (de huidige staat New York) en Vrye politijke stellingen. In het laatste toont hij 

zich een voorstander van de democratische republiek en van de rigoureuze gelijkheidsgedachte. 

Bewoners van een ideale samenleving behoren volgens hem allen evenveel van de staat te 

kunnen profiteren en hun mening vrij te kunnen uiten. Het algemene belang dient door wetten 

te worden gewaarborgd en de staat moet er zorg voor dragen zijn burgers te ‘vérlichtén’.183 Wat 

hem, zoals we later zullen zien, met Lodewijk Meyer verbindt – en ook met Adriaan Koerbagh –, 

is zijn pleidooi voor emancipatie van het gewone volk en voor democratisering van de 

samenleving door kennis. 

Of Van den Enden op zijn school de cartesiaanse leer onderwees of radicale ideeën had over 

bijvoorbeeld politieke en staatkundige onderwerpen is, zoals gezegd, betwistbaar. Concrete 

gegevens over de inhoud van de lessen zijn niet bewaard gebleven. Van den Endens eigen 

radicale politieke en staatkundige geschriften verschenen pas respectievelijk tien en dertien jaar 

na de oprichting van zijn school. We beschikken niet over aanwijzingen dat Van den Enden ook 

vóór die tijd al deze gedachten aanhing en ze op zijn school uitdroeg.184 In een recent onderzoek 

suggereert Frank Mertens dat de opvattingen van Van den Enden na de dood van zijn echtgenote 

Clara Maria Vérméérén in méi 1657 ‘radicaliséérdén’.185 Evenmin bestaat er duidelijkheid over 

de vraag of hij Spinoza op radicale ideeën heeft gebracht of Spinoza hem.186 Wel kan worden 

gesteld dat beiden rond dezelfde tijd gelijkaardige ideeën aanhingen. De precieze rol van de 

school binnen het netwerk van Amsterdamse radicale denkers blijft met andere woorden 

enigszins duister. Het is maar zeer de vraag of Van den Endens school als ontmoetingsplaats 

voor de vrijgeesten heeft gediend. Het ging immers om een school met voornamelijk zeer jonge 

leerlingen. Aannemelijk is echter wel dat de school voor de latere kring van vrijgeesten een 

netwerkrol moet hebben gespeeld, dat wil zeggen dat hier (jonge) mensen met elkaar in 

aanraking kwamen die later tot de Amsterdamse kring van vrijgeesten zouden gaan behoren. 

                                                             
183 Hoe vernieuwend zijn ideeën waren is omstreden: sommige onderzoekers zien in hem het begin van de 
radicale verlichting, anderen wijzen er juist op dat zijn republikanisme minder innovatief was dan vaak 
wordt verondersteld. Zo lijkt hij wat betreft zijn radicaal republikeinse ideeën sterk te steunen op werken 
van de Zeeuwse doopgsgezinde colleginant Pieter Cornélis Plockhoy. Van Bungé, ‘Introduction’, 2011, 7. 
184 Mertens, Van den Enden, 2012, 35-37 én Mérténs, ‘Franciscus van dén Endén: Latin Téachér’ op 
Mertens, Franciscus van den Enden [s.a.]. 
185 Mertens, Van den Enden, 2012, 36. Op pagina 39 oppert Mertens de mogelijkheid dat banden tussen 
Vondel en Van den Enden – zo had Vondel een gedicht bij een uitvoering van een toneelstuk van Van den 
Enden geschreven – na 1657 bewust werden verbroken, omdat Vondel zich steeds meer op het geloof 
richtte en Van den Enden er steeds meer afstand van nam. Ook wijst Mertens erop dat de kringen van de 
medicus Joan Blasius – die in Leiden had gestudeerd – ten dele samenvallen met de kringen rond Van den 
Enden en Spinoza, 43-53. 
186 Frampton, ‘Franciscus van dén Endén’, 2006. Mérténs leidt uit de overgeleverde boedelbeschrijving af 
dat hét onwaarschijnlijk is dat Van dén Endén in dé vroégé jarén vijftig ‘rééds in goté lijnén dé 
wijsbégéérté van Spinoza aan hét ontwikkélén was’. Mérténs, Van den Enden, 2012, 29. 
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2.1.2 De collegianten te Amsterdam 

In de jaren veertig van de zeventiende eeuw vonden in Amsterdam de eerste bijeenkomsten van 

collegianten plaats.187 Ook zij twijfelden aan bépaaldé dogma’s én stréng hiërarchische 

structurén én organiséérdén hun diénstén (‘collégés’) zondér voorgangér. Alle aanwezigen 

konden er vrijuit spreken. Die egaliteit komt ook tot uiting in dé naam ‘collégiantén’. Dé 

Amsterdamse collegianten vormden een lokale tak van de zogenaamde Rijnsburgse collegianten, 

die sinds 1621 in Rijnsburg vergaderden en hun aanhangers vooral uit kringen van vrijzinnige 

doopsgezinden en remonstranten rekruteerden. De Rijnsburgse collegianten zijn tegenwoordig 

vooral bekend door Spinoza, die in 1660 of 1661 naar Rijnsburg verhuisde en aldaar aan de 

bijeenkomsten deelnam. De vergaderingen van de collegianten zijn vergelijkbaar met diensten in 

huiselijke kring. Ze vonden twee tot drie keer per week plaats: er werd gezamenlijk gebeden en 

de Bijbel werd geïnterpreteerd met als doel het ware christelijke geloof te vinden en zodoende 

de versplintering van het christendom en de daaruit ontstane problemen de wereld uit te 

helpen.188 Twee bekende voormannen van de Amsterdamse collegianten waren de uit 

Middelburg afkomstige gereformeerde Adam Boreel (1603-1677), heer van Duijnbeeke, en de in 

Zierikzee geboren en in Leiden tot geneesheer opgeleide Galenus Abrahamsz de Haan (1622-

1706), die in Amsterdam als doopsgezind predikant optrad.189 De bijeenkomsten in Amsterdam 

vonden de eerste twintig jaar plaats op een speciaal daarvoor gehuurde locatie, gelegen aan het 

Rokin op de zuidelijke hoek met de Kalfsvelsteeg.190 In deze bijeenkomsten werd ook de 

cartesiaanse filosofie besproken, hoewel de vergaderingen eerder stichtelijk dan filosofisch of 

radicaal van aard lijken te zijn geweest. Het doel ervan was om via een hervorming van het 

geloof tot een betere samenleving te komen. De collegianten gingen ervan uit dat alleen de 

Heilige Geest voor een verlichte geest kon zorgen. Hierin onderscheidden ze zich van de 

filosofische opvatting van de rationalisten, die in de correcte aanwending van het natuurlijke 

menselijke verstand de voorwaarde voor juiste kennis zagen.191 

Galenus pleitte voor een algemeen geldigé ‘vrijhéid van sprékén, léérén, doopén én 

avondmaal bédiénén’, voor dé Bijbél als énigé uitgangspunt voor géloofsrégéls én voor hét 

tolereren van andere opvattingen indien daardoor de zaligheid niet in het geding zou komen.192 

Op aandringen van de gereformeerde kerkenraad, die de collegianten van socinianisme 

verdacht, lieten de burgemeesters in 1646 een onderzoek uitvoeren naar de Amsterdamse 

groep. Socinianen stelden bij de interpretatie van de Bijbel de rede voorop. Daarnaast ontkenden 

ze onder andere de predestinatieleer en de drie-eenheid. Er waren inhoudelijk dus opvallende 

raakvlakken tussen de socinianen en de collegianten, al is het omstreden of de collegianten 

                                                             
187 Hylkema, Reformateurs, dl. 1, 1900, 12. 
188 Voor meer informatie rond het collegiantisme zie Van Slee, Rijnsburger Collegianten, 1885; Hylkema, 
Reformateurs, dl. 1, 1900, 12. Voor een kort overzicht zie Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 141-149. 
189 Van Slee, Rijnsburger Collegianten, 1885, 135. 
190 Van Slee, Rijnsburger Collegianten, 1885, 141. 
191 Hylkema, Reformateurs, dl. 1, 1900, 14-15, 27-28. 
192 Van Slee, Rijnsburger Collegianten, 1885, 144. 
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daadwerkelijk socinianen waren.193 Het resultaat van het in verband brengen met de socinianen 

was het verbod voor Galenus om verder colleges te houden. Dit, maar ook het in 1653 ingestelde 

verbod van het publiekelijk belijden en uitdragen van sociniaanse opvattingen en het feit dat 

collegianten in Amsterdam zoveel mogelijk uit allerlei besturen werden geweerd, duidde op een 

streng optreden van het stadsbestuur tegen het vrijzinnige geloof.194 Echter, de houding van het 

Amsterdamse stadsbestuur was allesbehalve eenduidig streng. De vergaderingen van de 

collegianten gingen immers ook na de verboden in 1646 en 1653 gewoon door, en bovendien 

verschenen er nog altijd sociniaanse geschriften zonder dat er van stadswege werd ingegrepen, 

en ondanks waarschuwingen van de gereformeerde predikanten.195 Overigens klonk er ook 

vanuit doopsgezinde kringen duidelijk kritiek op de opvattingen van Galenus. Dit leidde rond 

1655 tot een schisma binnen de doopsgezinden: de zogenaamde Lammerenkrijgh, met als 

resultaat twee stromingen: de galeense en de apostoolse richting, vernoemd naar Galenus en 

zijn tegenstander Samuel Apostool (1638-1699).196 

In ieder geval waren vier van de negen oprichters van Nil Volentibus Arduum van 

doopgsgezinde of remonstrantse huize: naast Anthonius van Koppenol en Antonides van der 

Goes waren dat Ysbrand Vincent en Willem Blaeu. Deze laatste was een telg uit de befaamde 

Amsterdamse drukkers- en uitgeversfamilie die veel sociniaanse werken publiceerde – werken 

die onder de collegianten gretig aftrek vonden.197 In 1670 trad de doopsgezinde arts Reinier van 

Diephout (1641-1686) tot het genootschap toe.198 Ter vergelijking: ten minste drie leden 

(Lodewijk Meyer, Johannes Bouwmeester en Andries Pels) waren hervormd gedoopt, David 

Lingelbach (1641-na 1699) was Luthers gedoopt en van Moesman Dop is het geloof niet 

bekend.199 

2.1.3 Boekwinkel van Jan Rieuwertsz200 

In de jaren vijftig van de zeventiende eeuw verscheen een pamflet onder de naam Sociniaense 

Hooft-Pijn, waarin de allegorische personages Listige Veynser en Loshooft een gesprek voeren. 

Listige Veynser stond in dit pamflet voor Galenus en Loshooft voor drukker en uitgever Jan 

Rieuwertsz de oudere (1617-ca. 1686), eveneens een belangrijk persoon binnen het 

                                                             
193 Van Slee komt tot de conclusie dat er nauwe banden waren met de sociniaanse broeders, die door de 
collegianten werden erkend, maar dat de collegianten zichzelf als afzonderlijke beweging zagen. Van Slee, 
Rijnsburger Collegianten, 1885, 381-382. Voor een heldere samenvatting over het socinianisme zie 
Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 67-73. Koerbagh staat in Ligt het socinianisme in vergelijking met 
andere christelijke geloven het meest positief tegenover, aangezien ook de socinianen het verstand 
vooropstellen en gelovigen aanmoedigen tot onderzoek om op die manier tot de waarheid te komen. Een 
aantal keer springt Koerbagh voor hen in de bres. Echter, ook op hun heeft hij aanmerkingen: zij 
aanbidden namelijk Jezus, die voor Koerbagh een uitzonderlijk persoon was, maar geen God. Koerbagh, 
Wielema, A Light, 2011, 232, 244, 322-324. 
194 Van Slee, Rijnsburger Collegianten, 1885, 150. 
195 Van Slee, Rijnsburger Collegianten, 1885, 142. 
196 Hylkema, Reformateurs, dl. 1, 1900, 23-25. 
197 Van Moerkerken, Adriaan Koerbagh, 1948, 8. 
198 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 6. 
199 Stréngholt, ‘Daniél: léés’, 1975, 44. 
200 Ook: Rieverts, Riewerts, Riverius, Rivertz, Riwerts. 
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rationalistische Amsterdam van die tijd.201 Zijn boekwinkel lijkt als ontmoetingsplek van 

vrijgeesten en als plaats voor het uitwisselen van vrijzinnige ideeën belangrijker te zijn geweest 

dan de school van Franciscus van den Enden.202 Helaas is er over Jan Rieuwertsz en zijn 

boekwinkel weinig gepubliceerd. Daardoor is er niet veel bekend over bijvoorbeeld zijn 

achtergrond en netwerk, het fonds van zijn uitgeverij en zijn klantenkring.203 

De uitgeverij was onder het uithangbord In’t Martelaarsboek eerst gevestigd in de Dirk van 

Assensteeg (de huidige Dirk van Hasseltssteeg nr. 14) en vanaf 1678 in de toenmalige 

Beurssteeg.204 Jan Rieuwertsz was tussen 1644 en 1685/1686 als boekbinder, uitgever, 

boekverkoper en drukker actief.205 Niet alle boeken die hij uitgaf en verkocht, had hij zelf 

gedrukt, zoals dat in die tijd vaker voorkwam. Wellicht was Rieuwertsz doopsgezind, maar over 

een (weder)doop is niets bekend. In 1649 trouwde hij met de doopsgezinde Trijn Jans van 

Calken en na haar overlijden hertrouwde hij in 1653 met Giertie Schut van Vreede.206 In 1685 of 

1686 nam zijn zoon, Jan Rieuwertsz jr., de zaak van hem over.207 

Naast een onbekend aantal anonieme uitgaven verzorgde Jan Rieuwertsz de oudere de 

publicatié van zo’n 250 titéls waarop zijn naam en het adres van de boekwinkel vermeld 

stonden. De nadruk lag in zijn fonds overduidelijk op religie en filosofie. Slechts 10 à 15% van 

zijn uitgaven valt hier niet onder.208 De religieuze en filosofische werken bestonden voor het 

overgrote deel uit eigentijdse, bediscussieerde onderwerpen, zoals in het Nederlands vertaalde 

werken van Descartes, Lodewijk Meyers omstreden filosofische werk Philosophia S. Scripturae 

Interpres, waarin hij de moderne filosofie bestempelt als de enige methode voor Bijbelexegese, 

en pamfletten en geschriften over onder andere de Lammerenkrijgh tussen de apostoolse 

doopsgezinden en de galeense collegianten.209 Verder gaan onderzoekers ervan uit dat 

                                                             
201 Meinsma, Spinoza, 1896, 106-109. Meinsma citeert uit dit pamflet.  
202 Mertens heeft het uitgeversnetwerk rond Van den Enden in kaart gebracht en gaat ervan uit dat een 
‘groot déél van dé collégiantsé connecties van Van den Enden in het uitgeversmilieu’ [té situérén is]: Jan 
Rieuwertsz (ca. 1617-1686) en Pieter Arentsz (ca. 1634-1688) […], én Piétér la Burgh (1619-1689)’. 
Mertens, Van den Enden, 2012, 57. 
203 Die lacune werd al in 1995 door Piet Visser betreurd. In zijn oratie uitgesproken bij de aanvaarding van 
het bijzonder hoogleraarschap Cultuurgeschiedenis van Handschrift en Boek, 1450-1800, bij de Faculteit 
der Letteren van de UvA. Visser behandelt in zijn oratie Jan Rieuwertsz als casestudie, om te pleiten voor 
diepgaand netwerkonderzoek en onderzoek naar de achtergrond van de zeventiende-eeuwse drukkers, 
uitgevers en boekverkopers. Ook vermeldt hij dat hij toen bezig was met een monografie over Jan 
Rieuwertsz de oudere en zijn zoon. Visser, Godtslasterlijck, 1996, 12-13. Voor informatie over Rieuwertsz 
zié ook Van Eéghén, ‘Dé uitgévér’, 1963; Israél, Radicale Verlichting, 192, 220-222, 315, 318; Kingma, ‘Eén 
Amstérdams’, 1976; Land, ‘Ovér dé uitgavén’, 1882; Méyér, ‘Dé voorgéwéndé’, 1905; Molhuysén, Blok, 
NNBW, dl. 2, 1912; Frampton, Spinoza, 2006, 175-176.  
204 Van Eéghén, ‘Dé uitgévér’, 1963, 76. 
205 Manusov-Vérhagé, ‘Jan Riéuwértsz’, 2005, 237-250; Gruys, De Wolf, Thesaurus, 1989, 147. 
206 Molhuysen, Blok, NNBW, dl. 2, 1912, col. 1211. 
207 Visser, Godtslasterlijck, 1996, 13 vermeldt 1686; Van Delft, De Wolf, Bibliopolis, 2002, vermeldt 1685. 
Volgens Gruys, De Wolf, Thesaurus, 1989, 147 was Jan Rieuwertsz de jongere al vanaf 1682 actief als 
uitgever en leidde hij de uitgeverij tot 1682 samen met zijn vader. 
208 Visser, Godtslasterlijck, 1996, 13-14. 
209 Visser, Godtslasterlijck, 1996, 14-15. De geheime drukker van Spinoza was Israël de Paul (1630–1680), 
zoals Trude Dijkstra en Rindert Jagersma betogen. Zie persbericht Bijzondere Collecties UBA, UvA van 16-
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Rieuwertsz bij het gehele oeuvre van Spinoza in zowel het Latijn als het Nederlands als uitgever 

heeft gefungeerd.210 De meest omstreden werken, zoals die van Spinoza en het werk van Meyer, 

verschenen onder een gefingeerd uitgeversadres of zonder vermelding van uitgever. Toch moet 

Riéuwértsz’ betrokkenheid een publiek geheim geweest zijn.211 De man had invloedrijke 

béschérmérs dié voorkwamén dat hij na hét vérbod van Spinoza’s Tractatus theologico-politicus 

en Meyers Philosophia S. Scripturae Interpres in 1674 werd vervolgd. Nog opzienbarender is de 

omstandigheid dat Rieuwertsz in de jaren zeventig tot officiële drukker van de stad Amsterdam 

(vanaf 1 januari 1675) en drukker van het Athenaeum Illustre (1679) werd benoemd.212 Dit 

gebeurde immers precies op het moment dat zijn boekwinkel bekend stond als verkooppunt van 

controversiële geschriften en als ontmoetingsplaats van personen met onconventionele ideeën. 

Mogelijke protectoren en begunstigers waren geleerde en burgemeester Johannes Hudde (1628-

1704), collegiant en burgemeester Coenraad van Beuningen (1622-1693) en schepen Hans 

Bontemantel (1613-1688).213 

Boekwinkels fungeerden in de zeventiende eeuw soms als gesprekscentra: zo was de winkel 

van Schouwburgdrukker Jacob Lescailje een vergaderplaats voor literair geïnteresseerden. De 

zaak van Rieuwertsz was dan ook niet alleen verdacht vanwege de subversieve boeken en 

geschriften die er werden verkocht, maar ook vanwege het frequente bezoek van collegianten, 

socinianen en aanhangers van de nieuwe filosofische ideeën. Dit alles bleef voor de 

Amsterdamse kerkenraad niet verborgen. De protestanten hielden de winkel van Rieuwertsz 

argwanénd in dé gatén én klaagdén in 1657 bij dé burgémééstérs ‘dat in dé Dirck van 

Assensteegh een Menniste boeckbinder woont, in wiens huys vele Sociniaense personen nu en 

dan haar inganck makéndé t’ samén discoursé houdén’.214 Twee jaar eerder werden Rieuwertsz 

en zijn winkel in drie pamfletten al in verband gebracht met socinianen en collegianten.215 

Desalniettemin was er kennelijk nooit een onderzoek tegen Rieuwertsz en zijn winkel ingesteld. 

Wie de winkel concreet bezochten om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen, is niet 

met zekerheid te zeggen. Bart Leeuwenburgh betoogt in zijn biografie van Adriaan Koerbagh dat 

                                                                                                                                                                                              
05-2013, geraadpleegd op 10-11-2013 http://www.bijzonderecollecties.uva.nl/nieuws-
agenda/nieuws/content/nieuwsberichten/2013/05/onbekende-drukker-spinoza.html. 
210 Nader onderzoek of Rieuwertsz daadwerkelijk de uitgever van alle werken van Spinoza was, is 
wenselijk, vooral nu er is gebleken dat Christoffel Cunradus niet de drukker van het gehele oeuvre van de 
wijsgeer was. Zie vorige noot. 
211 Van Eéghén, ‘Dé ‘uitgévér’’, 1963, 77. 
212 Van Delft, De Wolf, Bibliopolis, 2002. 
213 Van Eéghén, ‘Dé uitgévér’, 1963, 77. Visser, Godtslasterlijck, 1996, 13. 
214 Geciteerd uit Hylkema, Reformateurs, dl. 1, 1900, 220, zie ook Manusov-Vérhagé, ‘Jan Riéuwértsz’, 
2005, 240. 
215 Manusov-Vérhagé, ‘Jan Riéuwértsz’, 2005, 239. Het gaat hierbij om het pamflet Sociniaense Hooft-Pijn 
van een anoniem persoon – aangeduid met de initialen D.O.S., waar in een fictieve dialoog tussen de twee 
allegorische figuren Loshooft (Jan Rieuwertsz) en Listige Veynser (de doopsgezinde collegiant Galenus) 
beide personages in een kwaad daglicht worden geplaatst. Rieuwertsz wordt hier als gewetenloze en 
egoïstische zakenman voorgesteld, die de nieuwe ideeën van de collegianten vooral als bron van 
inkomsten ziet. Het tweede pamflet is afkomstig van een zekere doctor De Vries die de boekwinkel een 
‘Schoolé dér Spottérs’ noémt. Hét dérdé pamflét, géschrévén door dé doopsgézindé collégiant én 
onderwijzer Caspar Luyken, is een felle verdediging van de collegianten in het algemeen en Rieuwertsz in 
het bijzonder, n.a.v. de laster uit de twee eerdere pamfletten. 

http://www.bijzonderecollecties.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/content/nieuwsberichten/2013/05/onbekende-drukker-spinoza.html
http://www.bijzonderecollecties.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/content/nieuwsberichten/2013/05/onbekende-drukker-spinoza.html
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de bijeenkomsten vanaf 1662 of 1663 in Riéuwértsz’ huis plaatsvondén én dat Méyér én 

Bouwmeester rond die tijd bij de ontmoetingen aanschoven.216 De zoon van Rieuwertsz, Jan 

Rieuwertsz jr., zou aan het begin van de achttiende eeuw aan een Duitse bezoeker die naar 

Spinoza informeerde, hebben verteld dat Spinoza tussen 1656 en 1661, veel contact had met de 

vier doopsgezinde heren Jan Rieuwertsz, Jan Hendrik Glazenmaker, Pieter Balling en Jarig Jelles, 

en ook met Franciscus van den Enden en Lodewijk Meyer. Het betreft hier de jaren na Spinoza’s 

verbanning uit de joodse gemeenschap en voor zijn vertrek uit Amsterdam. Er is geen reden om 

in twijfel te trekken dat Spinoza en de overige genoemden geregeld in de boekwinkel afspraken. 

Niets wijst er echter op dat Spinoza of Van den Enden in die tijd als hoofd(en) van deze 

cartesiaans-rationalistische kring optraden, zoals dit later vaak is gesteld.217  

Van de latere leden van Nil Volentibus Arduum kwam niet alleen Lodewijk Meyer in de 

boekwinkel van Rieuwertsz. Bekend is dat Anthonius van Koppenol in 1660 bij Christoffel 

Cunradus (1615-1684), een drukker van Jan Rieuwertsz, zijn Nederlandse vertaling van een 

sociniaans werk liet drukken.218 Enkele jaren later, in 1685, liet Antoni Janssen, aanhanger van 

Spinoza en vader van de doopgsgezinde Johannes Antonides van der Goes, na de dood van zijn 

zoon diens verzamelde werken door Rieuwertsz uitgeven.219 Het is dus denkbaar dat een aantal 

latere leden van Nil Volentibus Arduum elkaar voor het eerst bij Rieuwertsz ontmoetten. 

2.2 Rationalistische en radicaal rationalistische ideeën 

2.2.1 René Descartes 

De Franse mathematicus en wijsgeer René Descartes (1596-1650), die zich in 1628 in de 

Republiek vestigde, wordt beschouwd als stichter van een nieuwe wijsbegeerte – het 

rationalisme – en als wegbereider van de ‘radicale verlichting’. De cartesiaanse methode, die 

onder de titel Discours de la methode in 1637 in Leiden verscheen, mikte op een breed publiek. 

Het geschrift verscheen namelijk direct in het Frans en niet in het Latijn. Wel volgde er een 

kleine twintig jaar later, in 1656, een Latijnse vertaling die in Amsterdam was gedrukt. Lezers 

die het Frans en Latijn onvoldoende machtig waren, werden in hetzelfde jaar door uitgever Jan 

Rieuwertsz en zijn vertaler Jan Hendrik Glazenmaker van een Nederlandse vertaling voorzien. 

Op zoek naar het enige ware en sluitende wereldbeeld verwierp Descartes de aristotelische 

                                                             
216 Leeuwenburgh, Het noodlot, 154. Zie ook Meinsma, Spinoza, 1896, 326 en Hylkema, Reformateurs, dl. 1, 
1900, 220. Meinsma citeert uit de aantekeningen van de kerkenraad, die in het voorjaar van 1669 de 
boékwinkél van Riéuwértsz ondér dé loép nam én tot dé volgéndé conlusié kwam: ‘Van de winckel van Jan 
Rieuwertsz. heeft niet meerder konnen werden vernomen, dan dat verscheyde menschen, van alderhande 
soorte, daer in de winckel komen, en vreemde discoursen houden, andere seggen wel van in een kamer by 
één té comén, doch is niét zééckér, wort dit tot mémorié aangétééként.’ Hylkéma citéért uit een bericht 
van de kerkeraad aan het stadsbestuur, waarin de raad erover klaagt dat ‘in dé DIRCK VAN ASSENSTEEGH een 
Menniste boeckbinder woont, in wiens huys vele Sociniaense personen nu en dan haar inganck makende 
t’samén discoursé houdén.’ 
217 Frampton, Spinoza, 2006. 
218 Felbinger, Van Koppenol, Een christelik bericht, 1660. Zie Knijff, Visser, Visser, Bibliographia Sociniana, 
2004, 83. Zié voor dé drukkér Cunradus, Van Eéghén, ‘Dé uitgévér’, 1963. 
219 Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 378. 
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natuurfilosofie en de scholastiek, die het toenmalige wetenschappelijke en filosofische denken 

beheersten. In plaats daarvan ontwierp hij een nieuwe, universele wetenschappelijke methode, 

die uit een viertal basisprincipes bestond en tot ware kennis zou leiden. Ten eerste is alleen 

hetgeen waaraan men niet kan twijfelen waar. Ten tweede moeten complexe problemen tot 

simpele onderdelen worden herleid, zodat ze intuïtief begrepen en opgelost kunnen worden. 

Deze ontleding dient ten derde systematisch en stapsgewijs te verlopen. Ten slotte moet worden 

nagegaan of elk onderdeel volledig is behandeld. Verder stelt Descartes dat drie dingen niet in 

twijfel getrokken kunnen worden: dat er iets bestaat, anders zou twijfel niet mogelijk zijn; dat de 

rede bestaat, want hierop stoelt de methode; en dat God bestaat, de instantie die ervoor zorgt 

dat we niet worden misleid. De toepassing van deze op het verstand gebaseerde methode leidt 

volgens de wijsgeer tot absoluut onbetwijfelbare kennis, in tegenstelling tot de weg van de 

zintuigen, die eenvoudig begoocheld kunnen worden. Alleen met behulp van het verstand kon de 

zintuigelijke waarneming tot ware kennis leiden. Leeuwenbergh vat die idee als volgt samen: 

‘[d]é sléutél tot dé waarhéid lag volgéns Déscartés dus niét érgéns buitén ons, maar bévond zich 

diép in ons’.220 

In 1641 publiceerde Descartes zijn opvattingen over epistemologie en metafysica in de 

Meditationes de prima philosophia. Voor zijn onderzoek maakte hij gebruik van zijn 

methodologische twijfel. Omdat zintuigen begoocheld kunnen worden sluit hij ze uit op zijn weg 

naar de ware kennis. Als uitgangspunt kiest hij de twijfel en bewijst vervolgens het bestaan van 

de oneindige, alwetende, onafhankelijke en almachtige God die niemand misleidt. Ten slotte zegt 

hij dat de zinswaarnemingen daadwerkelijk bestaan, aangezien ze afkomstig zijn van God. 

Hierbij maakt hij een verschil tussen lichaam (res extensa) en denken of geest (res cogitans). Hij 

concludeert dat alles waar is wat helder en duidelijk kan worden begrepen. Dat is de basis voor 

zijn epistemologie. In 1644 volgde Descartes synthese uit de Discours de la methode en de 

Meditationes, die hij onder de titel Principia philosophiae publiceerde. Dit werk was bedoeld als 

leerboek voor universiteiten als tegenhanger van de aristotelische leer. Déscartés’ opvattingén 

werden snel populair bij geleerden in heel West-Europa en vooral in de Republiek.221 Binnen het 

hier gestelde kader is het belangrijk om erop te wijzen dat de uitgever en boekverkoper Jan 

Rieuwertsz en de vertaler Jan Hendrik Glazemaker tot de belangrijkste verspreiders van het 

cartesianisme in de Republiek behoorden, omdat zij de revolutionaire opvattingen van Descartes 

in de volkstaal uitgaven en verspreidden.222 

In 1649 vérschéén Déscartés’ affécténléér Les passions de l’âme over de menselijke emoties en 

in 1656 gaf Rieuwertsz de Nederlandse vertaling uit, die wederom was vervaardigd door 

Glazemaker. Dit werk speelt in dit proefschrift een centrale rol in de passages over de 

hartstochten in de toneelpoëtica Naauwkeurig onderwys van Nil Volentibus Arduum.223 Volgens 

                                                             
220 Leeuwenbergh, Het noodlot, 2013, 50. 
221 De grote invloed van de wijsgeer op de zeventiende-eeuwse Nederlandse denkers is in 1954 uitvoerig 
beschreven door Thijssen-Schoute, zie: Thijssen-Schoute, Verbeek, Nederlands cartesianisme, 1989. 
222 Voor Glazemaker zie, Thijssen-Schouté, ‘Jan Héndrik Glazémakér’, 1967; Keyzer, Glazemaker, 1982; 
Akkérman, ‘Glazémakérs wijzé’, 1982; Akkérman, ‘J.H. Glazémakér’, 1984. 
223 Zie § 4 en in het bijzonder 4.3.3. 
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de cartesiaanse leer zijn emoties natuurlijk en zijn zij een onderdeel van de menselijke 

lichamelijkheid. Echter, hoe natuurlijk emoties ook mogen zijn, ze kunnen negatieve gevolgen 

hebben. Daarom hoort de mens ze met zijn wil te beheersen en soms zelfs te onderdrukken. Hier 

zien we een verband met het aristotelische ideaal van matiging van de hartstochten 

(metriopatheia) en met de stoïcijnse idee van uitbanning van de emoties (apatheia). Descartes 

gaat ervan uit dat emoties alleen gecontroleerd kunnen worden door ze te begrijpen en hun 

ontstaan te doorgronden. Descartes, en overigens ook Spinoza, bouwde met andere woorden 

voort op eerdere filosofische tradities, met name het (neo)stoïcisme. Justus Lipsius had in de 

zestiende eeuw voor een heropleving van de stoïcijnse leer in West-Europa gezorgd. Die leer 

kenmerkt zich door rationalistische denkbeelden: evenals het zeventiende-eeuwse rationalisme 

neemt het verstand bij de (neo)stoïcijnen een centrale plaats in. Zo dient de mens volgens de 

stoïci zijn emoties door middel van het verstand te beheersen. 

Tén slotté moét hiér ook Déscartés’ kennistheoretische werk Meditationes de prima 

philosophia (1641) worden genoemd, omdat ideeën daaruit later door Nederlandse denkers 

kritisch tegen het licht werden gehouden. Descartes analyseerde in dit werk de 

(on)betrouwbaarheid van de empirische waarneming en het menselijke denken met daarbij een 

bewijsvoering voor het bestaan van God als oneindig, onafhankelijk en almachtig wezen; een 

opvatting die later door Spinoza betwist werd. 

2.2.2 Baruch de Spinoza 

De op Descartes voortbouwende Spinoza (1632-1677) wordt tegenwoordig als de grootste 

filosoof van Nederlandse bodem gezien.224 Al tijdens zijn leven had hij nationale en 

internationale bekendheid verworven. Enerzijds werd hij als atheïst verguisd, anderzijds kreeg 

hij een hoogleraarspositie in Heidelberg aangeboden, waarvoor hij echter vriendelijk bedankte. 

Spinoza was bevriend met de Amsterdamse regenten en latere burgemeesters Coenraad van 

Beuningen (1622-1693), een collegiant, en Johannes Hudde (1628-1704), en met de 

natuurkundige Christiaan Huygens (1629-1695) en raadpensionaris Johan de Witt (1625-1672). 

In Den Haag kreeg hij bezoek van de Duitse wetenschapper, filosoof en diplomaat Gottfried 

Wilhelm Leibnitz (1646-1716). Ook vond er in 1673 een ontmoeting plaats in Utrecht met de 

Franse veldoverste Louis II de Bourbon, prince de Condé, op diens verzoek. Spinoza 

correspondeerde met onder anderen de Duitse filosoof Henry Oldenburg (1618-1677), tevens 

diplomaat in Engeland, en de natuurkundige en tevens filosoof Ehrenfried Walther von 

Tschirnhaus (1651-1708). 

                                                             
224 Israel, Radicale Verlichting, 2005, 181-195. Voor één uitvoérigé béschrijving van Spinoza’s lévén zié 
Nadler, Spinoza, 1999. Voor een beknopte heldere beschrijving over Spinoza en zijn werk zie 
Stéénbakkérs, ‘Bénédictus dé Spinoza’, 2002. Méér informatié ovér Spinoza is té vindén in: Méinsma, 
Spinoza, 1896. 
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Afb. 2  Portret van Spinoza uit diens Nagelate schriften (1677). Spinoza was 

bevriend met de Nil -leden Lodewijk Meyer en Johannes Bouwmeester ( UBA: O 

63-9115).  
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Baruch de Spinoza kwam waarschijnlijk na zijn excommunicatie in 1656 in contact met de 

Amsterdamse vrijgeesten. Wellicht gebeurde dit op de Leidse universiteit, waar hij in de jaren 

1657 en 1658 mogélijk ‘lossé collégés’ wijsbégéérté bézocht.225 Het staat vast dat hij zowel Van 

den Enden als Rieuwertsz persoonlijk kende en kennissen had onder de collegianten. Wie hem 

in die kring introduceerde, is echter onduidelijk, evenals zijn daadwerkelijke beweegreden om 

naar het collegiantendorpje Rijnsburg en later naar Voorburg en Den Haag te verhuizen.226 Wel 

weten we dat hij voor zijn vertrek nog niets van zijn ideeën had gepubliceerd, al moet hij er in 

die tijd al mee zijn begonnen zijn gedachten op papier te zetten.227 Uit zijn gedeeltelijk bewaard 

gebleven briefwisseling blijkt dat Spinoza de Amsterdamse vrijdenkers inspireerde en dat hij 

zijn ideeën graag met hen deelde. 

Voor zijn dood liet Spinoza slechts twee werken publiceren, de Principia philosophiae (1663) 

en de Tractatus theologico-politicus (1670). De Principia philosophiae is een gedeeltelijke 

uitwerking van het gelijknamige werk van Descartes volgens de geometrische methode van de 

Griekse wiskundige Euclides (323-283 v.Chr.) in de vorm van wiskundige bewijsvoeringen. Die 

methode zou Spinoza later ook in zijn Ethica gaan toepassen. Zijn analyse en verdieping van de 

cartesiaanse filosofische principes worden als opstap gezien naar een eigen filosofisch systeem. 

Aan dit werk zijn de Cogitata Metaphysica toegevoegd, waarin metafysische vraagstukken 

worden behandeld zoals die aan de Leidse universiteit door Adrianus Heereboort (ca. 1614-

1661) en Franco Petri Burgersdijk (1590-1635) werden onderwezen. De Principia philosophiae, 

dat al in 1664 in het Nederlands verscheen, en vertaald was door zijn vriend, de doopgsgezinde 

galenist Pieter Balling (?-1669?), is Spinoza’s enige niet-anonieme publicatie. 

De Tractatus theologico-politicus wordt beschouwd als voorbereidend betoog op Spinoza’s 

ideeën over God en de mens. In de Tractatus pleitte hij voor een scheiding van theologie en 

filosofie en voor de vrijheid om beide disciplines zonder beperkingen te kunnen beoefenen. 

Beide takken hebben hun nut, aldus Spinoza: de theologische uitleg dient leken-wijsgerigen en 

de gewone man die geen tijd of belangstelling voor wijsgerige vraagstukken heeft. Filosofische 

kennis is van nut voor geleerden en voor personen in overheidsambten. Maar ook 

geïnteresseerde amateurs konden zich erin békwamén. Nog in hét jaar van Spinoza’s ovérlijdén 

verscheen met hulp van zijn vrienden, onder wie Nil-leden Lodewijk Meyer en Johannes 

Bouwmeester, het volledige tot dan toe ongepubliceerde werk onder de titel Opera posthuma 

(1677). Hiérin vindén wé Spinoza’s vroégé méthodologisché wérk Tractatus de intellectus 

emendatione, de Ethica en de Tractatus politicus, een staatsfilosofisch traktaat waaraan hij tot 

zijn dood had gewerkt. In de negentiende eeuw dook een nieuwe tekst van Spinoza op: de Korte 

verhandeling van God, de mensch en deszelfs welstand, waarvan het Latijnse origineel niet 

bewaard is gebleven. 

                                                             
225 Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 115. 
226 Daar voorzag hij in zijn levensonderhoud door lenzen te slijpen, die gretig aftrek vonden dankzij het 
zich snel ontwikkelende natuurwetenschappelijke onderzoek. 
227 Stéénbakkérs, ‘Bénédictus dé Spinoza’, 2002. 
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De Tractatus de intellectus emendatione is Spinoza’s éérsté aanzét tot één kénnisthéorétisché 

methode. Hierin beschrijft hij dat de mens op verschillende manieren tot ware kennis kan 

komen. Spinoza waarschuwt echter voor de vertroebelende werking van empirische kennis en 

verbeelding, omdat deze de mens tot verkeerde conclusies kunnen voeren, wanneer het 

verstand niet wordt gebruikt. Om dat risico te verkleinen laat de Tractatus de intellectus 

emendatione zien hoe het verstand in het proces van kennisverwerving een krachtiger positie in 

kan nemen. In de Korte verhandeling en de Ethica is deze kennistheorie verder uitgewerkt. De 

twee laatstgenoemde werken vertonen inhoudelijk veel overeenkomsten. Ze ontwikkelen beide 

ethische principes vanuit de wereldopvatting dat God en de natuur hetzelfde zijn en dat alles 

volgens natuurwetten functioneert, ook de mens en zijn geest, die immers deel uitmaken van de 

natuur/God. De mens en de menselijke geest zijn volgens Spinoza dan ook niet vrij, maar zijn 

onderworpen aan natuurwetten, die ieders doen en laten sturen. Toch kan ieder een zekere 

vrijheid verwerven door inzicht te krijgen in de natuurlijke loop van de dingen en zodoende 

kennis verkrijgen over zijn/haar eigen functioneren. Dit inzicht staat voor Spinoza gelijk aan het 

ware geluk van de mens. Anders dan in de Korte verhandeling is aan de Ethica een affectenleer 

toegevoegd met een uiteenzetting over de menselijke onderworpenheid aan de affecten en tips 

hoe hiermee het beste kan worden omgegaan. Een ander verschil tussen de Ethica en de Korte 

verhandeling betreft de vorm: de Korte verhandeling is een doorlopend betoog. De Ethica heeft 

de vorm van een geometrische bewijsvoering, waardoor ze een sluitender en consistenter 

geheel vormt, maar tegelijkertijd veel minder toegankelijk wordt. 

In de Tractatus politicus, het onvoltooide politieke werk van Spinoza, worden drie 

staatsvormen geanalyseerd: monarchie, aristocratie en democratie.228 Ook zijn politieke theorie 

ontwikkelde Spinoza vanuit zijn wereldbeschouwing. Zo is de ideale staatsvorm volgens hem die 

vorm die voor de mensen het gunstigst is, die met andere woorden het beste aansluit bij de 

menselijke natuur. Spinoza wijst geen van de drie staatsvormen af, maar lijkt een voorkeur te 

hebben voor de democratie, al heeft hij juist dit onderdeel niet meer op papier kunnen zetten.229 

De monarchie behoeft volgens hem in ieder geval duidelijke grenzen om tirannie door de 

monarch te voorkomen. 

Noemenswaardig is verder dat Spinoza zich ook met de taalkunde heeft beziggehouden. In 

zijn nalatenschap bevond zich een onvoltooide Hebreeuwse grammatica, de Compendium 

grammatices linguae Hebraeae, waaraan hij tussen 1670 en 1675 moet hebben gewerkt. Wellicht 

onderhield hij hierover contact met Lodewijk Meyer en Johannes Bouwmeester, die in dezelfde 

tijd aan diverse grammaticaprojecten werkten, zowel binnen als buiten het kader van Nil 

Volentibus Arduum, zoals we later zullen zien. 

                                                             
228 Spinoza, D'huyvetters, Staatkundige verhandeling [2014]. 
229 Israél, ‘Inléiding’ [2014], 20-22. 
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2.2.3 Adriaan Koerbagh 

De Amsterdamse arts, jurist en filosoof Adriaan Koerbagh (1633-1669) was een van de meest 

radicale rationalistische denkers van zijn tijd, mede omdat hij zijn baanbrekende ideeën in het 

Nederlands formuleerde en zodoende een breder publiek probeerde te bereiken dan Spinoza 

met zijn Latijnse verhandelingen.230 Koerbaghs grote ideaal was de emancipatie van de gewone 

man, die volgens hem dom werd gehouden door de geestelijken met hun dogmatische 

leerstelsels, maar ook door hooggeschoolden als artsen en juristen. Voorwaarde voor die 

emancipatie was volgens hem het zelfstandige rationale denken en het doorzien van de 

heersende machtsstructuren. 

Koerbagh was afkomstig uit een vermogende familie met talrijke contacten. Na het overlijden 

van zijn vader in 1644 werd Lambert Reynst (1613-1679) aangesteld tot voogd van Adriaan en 

zijn broers en zussen, onder wie Johannes, met wie hij in de latere jaren een zeer hechte band 

had.231 Advocaat Reynst was niet alleen een neef van de gebroeders De Witt, maar ook schout en 

later burgemeester van Amsterdam. Een van de zussen trad in het huwelijk met Johannes van 

Ravestein (1618-1681), destijds een grote naam in de Amsterdamse boekverkopers- en 

uitgeverswereld.232 Adriaan en Johannes studeerden eerst in Utrecht en later in Leiden. In 1659 

promoveerde Adriaan in de geneeskunde en twee jaar later in de rechtsgeleerdheid. Terug in 

Amsterdam sympathiseerde broer Johannes, die theologie had gestudeerd, met de Amsterdamse 

collegianten, wat kritiek en achterdocht van de kerkenraad opleverde.233 

Adriaan Koerbaghs radicaliteit en onwrikbaarheid zorgden voor veel commotie bij de 

kerkenraad, die steeds weer zijn beklag deed bij de burgemeesters, met een onderzoek tegen 

Koerbagh als gevolg. Dit onderzoek was voor hem de aanleiding om Amsterdam te ontvluchten 

en zich tijdelijk onder een valse naam in de vrijstad Culemborg te vestigen. Hier werkte hij aan 

het radicale geschrift Een ligt schijnende in duystere plaatsen, dat hij voor publicatie naar een 

Utrechtse drukker bracht. Die was door de inhoud van dit werk echter zo verontrust, dat hij de 

autoriteiten inschakelde, wat ertoe leidde dat Koerbagh ondanks zijn schuilnaam en 

vermomming in 1668 in Leiden gearresteerd werd en aan Amsterdam werd uitgeleverd. Op 

twee bewijsexemplaren na werd de hele oplage van dit werk vernietigd. Er volgde een 

ketterproces waarin Koerbagh werd veroordeeld tot een forse straf: ten eerste een boete en de 

proceskosten, in totaal 6000 gulden. Veel zwaarder nog woog zijn veroordeling tot tien jaar 

opsluiting in het Rasphuis, gevolgd door tien jaar verbanning uit de provincie Holland. Tegen het 

zware leven in het tuchthuis was Koerbagh niet opgewassen; hij overleed hier al na ongeveer 

een jaar, op 36-jarige leeftijd. 

                                                             
230 Van Bungé, ‘Rationalitéit’, 2000, 148-149; Wieléma ‘Adriaan Koérbagh’, 2003. Over Koerbaghs 
achtergrond, leven en denken zie Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013. Zie ook Van Moerkerken, Adriaan 
Koerbagh, 1948; Van Bungé, ‘Introduction’, 2011. 
231 Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 19-24. 
232 In 1658 werd Van Ravestein benoemd tot stadsdrukker, wat hij tot 1675 zou blijven, en in 1661 stelden 
dé burgémééstérs hém aan als stadscourantiér. Van Ravéstéin stuurdé zijn fonds ‘in classiékén, 
wetenschappélijkén én intérnationalén koérs’. Molhuysén, Blok, NNBW, dl. 2, 1912, col. 1170. 
233 Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 145-146, 148. 
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Afb. 3 en 4  Titelpagina en twee tekstpagina’s uit Adriaan Koerbaghs Een ligt schijnende in duystere plaatsen  (1668). De drukker zette het 

drukproces halverwege stop vanwege de radicale inhoud. De niet gedrukte pagina’s zijn in handschrift toegevoegd. Op twee exe mplaren na is  

de volledige oplage vernietigd. Beide exemplaren be vinden zich in Museum Meermanno -Westreenianum (MMW :  7 D 2).  
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De zwaarte van de straf laat zien dat Koerbaghs ideeën als een ernstige bedreiging van de 

algemene orde werden gezien, hoewel het opvalt dat de kerkenraad de drijvende kracht achter 

die veroordeling was. Zij ervoeren de ideeën van Koerbagh als extreem gevaarlijk omdat hij in 

zijn werken hun en hun machtspositie expliciet aanviel.234 In de jaren vijftig en zestig speelden 

de predikanten steeds weer informatie over de broers Adriaan en Johannes Koerbagh aan de 

burgemeesters door. Ondanks alle aantijgingen traden de burgemeesters in deze zaak 

aanvankelijk zeer terughoudend op, waarschijnlijk ook vanwege de banden tussen Koerbagh en 

leden van het stadsbestuur. De burgemeesters zagen ervan af om in deze zaak zelf actie te 

ondernemen en droegen alles over aan de schout, Cornelis Witsen, met het verzoek geen 

verregaande sancties uit te voeren. Daarop nam de schout aanvankelijk alleen de exemplaren 

van Adriaan Koerbaghs omstreden woordenboek Bloemhof van allerley lieflijkheyd sonder 

verdriet geplant in beslag. Verder ondernam de schout niets.235 Dat laat zien dat er in eerste 

instantie vanuit het stadsbestuur met louter tegenzin tegen Koerbagh werd opgetreden. Adriaan 

moet met zijn opvattingen en optreden later een grens hebben overschreden die ook voor zijn 

goede contacten in het stadsbestuur niet meer te vergoelijken viel. De opvattingen van Adriaan 

en zijn broer Johannes over waarheid, geloof, politiek en religie waren te radicaal voor hun 

beschermheren.236 Koerbaghs veroordeling werd uiteindelijk mogelijk door een in 1653 

ingesteld plakkaat waarin het publiekelijk belijden en uitdragen van sociniaanse ideeën werd 

verboden. De opvattingen van Koerbagh sloten op enkele punten nauw aan bij die van de door 

de protestantse geleerden verafschuwde socinianen. Voorbeelden hiervan zijn de ontkenning 

van de goddelijk drie-eenheid en de wil het christelijke geloof te hervormen.237 

De kerkenraad verwierp twee werken van Koerbagh die allebei in 1668 waren verschenen: 

het woordenboek Een bloemhof van allerley lieflijkheyd sonder verdriet geplant en het traktaat 

Een ligt schijnende in duystere plaatsen.238 In beide werken plaatste Koerbagh zeer kritische 

kanttekeningen bij de christelijke leer, zoals die door theologen en geloofsverkondigers werd 

geïnterpreteerd en uitgedragen. In het woordenboek Bloemhof verwerkte Koerbagh zijn punten 

van kritiék op théologisché kwéstiés kort in dé vérschilléndé lémma’s. Blijkéns hét voorwoord 

wilde hij theologische, juridische en geneeskundige vaktaal en andere vreemde en voor de 

gemiddelde Nederlandstalige onbegrijpelijke woorden in gewoon Nederlands toelichten. 

Daarnaast bood het woordenboek een kritische kijk op geïnstitutionaliseerde kennis en leverde 

het nieuwe verklaringen voor allerlei vraagstukken en problemen. In een later stadium werkte 

Koerbagh zijn opvattingen nauwkeuriger uit in het traktaat Ligt, waarin hij bijvoorbeeld zekere 

kennis die door middel van het verstand is verkregen boven het geloof plaatste en hij zich tegen 

                                                             
234 Zie bijvoorbeeld Koerbagh, Wielema, A light, 2011, 218-284, 308-328. 
235 Van Moerkerken, Adriaan Koerbagh, 1948, 28. 
236 Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 105-106. 
237 Van Moerkerken, Adriaan Koerbagh, 1948, 8. 
238 Koerbagh, Een bloemhof, 1668. 
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irrationélé dogma’s kéérdé.239 Naast zijn eerder genoemde afwijzing van de drie-eenheidsleer 

was hij bijvoorbeeld van mening dat het heelal niet uit het niets kon zijn geschapen, dat Jezus 

een gewoon mens en geen godheid was, dat theologen en predikanten hun machtspositie 

misbruikten en dat er geen (bijbelse) wonderen bestaan. Tot die conclusies komt Koerbagh door 

de menselijke rede voorop te stellen. Alles wat tegen haar ingaat en niet bewezen is of bewezen 

kan worden, dient niet voor waar te worden aangenomen. Evenals Spinoza gaat ook Koerbagh 

érvan uit dat God én natuur hétzélfdé zijn. Andérs dan in Spinoza’s Ethica bewijst Koerbagh in 

Ligt dit niet door wiskundige bewijsvoeringen, maar gebruikt hij daarvoor de Bijbel als 

uitgangspunt.240 Terwijl Bloemhof in Amsterdam werd gedrukt en uitgegeven, werden bijna alle 

exemplaren van Ligt nog voor het in de handel zou komen door de autoriteiten geconfisqueerd 

en verbrand. Alleen twee exemplaren bleven bewaard om als bewijsstukken in het proces tegen 

Koerbagh te kunnen worden gebruikt.241 Dit heeft ertoe geleid dat het werk nauwelijks directe 

invloed op toenmalige denkers kon uitoefenen, anders dan het woordenboek Bloemhof, dat 

ondanks een verbod uit 1667 zeer bekend was.242 Toch is bij ook bij Ligt niet uit te sluiten dat 

het in de een of andere vorm onder Koerbaghs vrienden circuleerde. 

Evenals Descartes was Koerbagh ervan overtuigd dat er maar één waarheid bestaat, die door 

de rede gekend kan worden. Anders dan Descartes en Spinoza meende Koerbagh net als 

Lodewijk Meyer dat toepassing van de cartesiaanse methode op geloofskwesties tot het ware 

geloof zou leiden.243 De ware godsdienst is volgens die opvatting wetenschappelijk benaderbaar 

en bewijsbaar, waardoor theologie automatisch aansluiting vindt bij de nieuwe filosofie. In deze 

optiek kan de theologie nooit tegen de filosofie ingaan of boven haar uitstijgen, omdat ze anders 

in tegenspraak zou zijn met de rede, die goddelijk is. Koerbaghs activiteiten waren anders 

gezegd hervormingspogingen van het christelijke geloof.244 Hij stond geenszins atheïsme voor en 

wees zeker het geloof niet af. De reformatie had weliswaar tot nieuwe geloofsrichtingen geleid, 

maar die waren slechts weinig beter dan het onredelijke katholieke geloof, aldus Koerbagh.245 

Zijn streven naar de hervorming van het christendom sloot nauw aan bij de ideeën van de 

collegianten, die ik eerder heb beschreven. 

Koerbagh hamert voortdurend op het belang van ware kennis (weten). Hij is ervan overtuigd 

dat weten per définitié ‘bétér én saligér [is] als géloovén’ én 

                                                             
239 Voor Koerbaghs ideeën, zie Leeuwenbergh, Het noodlot, 2013, bv. 94-96, 106-107, 113-115. Voor een 
samenvatting van Ligt zie idem, 182-194. Voor de volledige tekst zie de moderne Engels-Nederlandse 
uitgave, Koerbagh, Wielema, A Light, 2011 of de hertaling Koerbagh, Wielema, Een licht, 2014. 
240 Van Bungé, ‘Introduction’, 2011, 23. 
241 Wiéléma, ‘Préfacé’, 2011, IX. 
242 Wielema, ‘Adriaan Koérbagh’, 2003, 61-80. 
243 Van Bungé, ‘Introduction, 2011, 23. Zié ook Klévér, ‘Schrift’, 1990. 
244 Van Bungé, ‘Introduction, 2011, 27. 
245 Thijssen-Schoute, Verbeek, Nederlands cartesianisme, 1989, 363. 
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dat mén niéts moét annéémén voor waér én sékér, dan ’t géén mén bégrijpt én klaar bévat […]. En 
al ’t géén mén so klaar niét én vérstaat én bégrijpt […] dat béhoéft mén niét aan té némén, maar véél 
eer te verwerpen.246 

Om dingen klaar te kunnen bevatten moet de mens zich onderzoekend opstellen en gevestigde 

(géloofs)dogma’s kritisch ondér dé loép némén. Omdat verreweg de meeste mensen niet verlicht 

zijn en vaak door de overheden onwetend worden gehouden, ontbreekt die kritische houding 

vaak. Wannéér zij ‘door ondérwijsing tot wééténschap [kénnis, TH], én door rédé tot dé 

waarhéid’ wordén gébracht kan dé ondérzoékéndé gééstdrift worden aangewakkerd, die 

noodzakelijk is om gelukkig te worden.247 Koerbagh gaat er immers van uit dat kennis 

gélukzalighéid voor dé méns bétéként én onwéténhéid ‘élléndé’ én ‘ongéluk’.248 Jézus’ doél was 

het dan ook 

het volk door onderwijs uit onweetenheid tot weetenheid, kennisse, wijsheid en verstand en rede, 
waar in het grootste geluk of eeuwig leeven bestaat, te brengen.249 

Dit was in feite ook het doel van Koerbagh en hij achtte dit ook het doel van de overheid. 

Wanneer Koerbagh kennismaakte met Franciscus van den Enden en Spinoza, hoe hun contact 

verliep en met welke frequentie zij elkaar zagen, is niet duidelijk. Dát hij beiden persoonlijk 

kende, weten we uit zijn eigen verklaringen bij de verhoren na zijn arrestatie in 1668. Lodewijk 

Meyer en Johannes Bouwmeester kenden Koerbagh persoonlijk: ze waren goed met hem 

bevriend. Na drie jaar rechtsgeleerdheid in Utrecht te hebben gestudeerd, begon Koerbagh in 

1656 te Leiden aan een studie geneeskunde. In dezelfde tijd studeerden in deze stad ook de 

latere Nil-leden Meyer en Bouwmeester, de één geneeskunde en de ander rechtsgeleerdheid.250 

Uit Koerbaghs werken blijkt geestverwantschap met rationalistische denkers als Meyer en 

Spinoza.251 Zo zijn God en de natuur ook voor Koerbagh één en hetzelfde gegeven, namelijk een 

oneindige entiteit die bestaat uit de attributen uitgebreidheid (materie, substantie) en denken 

(rede). Denken, de rede en de oneindige wijsheid van God is voor hen identiek. 

Een belangrijke overeenkomst met Meyer is Koerbaghs pleidooi voor het gebruik van de 

volkstaal in plaats van het Latijn. Beiden vonden het Latijnse onderwijs dat kinderen moesten 

doorlopen voordat ze inhoudelijk werden onderwezen, louter tijdverspilling. Ze spraken zich 

dan ook allebei uit voor inhoudelijk onderwijs in het Nederlands, de moedertaal van de 

leerlingen.252 

                                                             
246 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 98, 100. 
247 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 116-118. 
248 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 116. 
249 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 120. 
250 Bossérs, ‘Nil’, 1986, 376-377. Bouwmeester verbleef in 1655 en 1656 in Zuid-Frankrijk en Piëmont, 
maar rondde zijn studie geneeskunde in 1658 in Leiden af. Meyer studeerde in Leiden tussen 1654 en 
1660. 
251 Leeuwenburgh beschrijft concrete inhoudelijke overeenkomsten en verschillen tussen Spinoza en 
Koerbagh. Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 158-161. 
252 Over het taalpurisme van Meyer zie Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000: § 4.1. Zo pleitte de 
negentienjarige Meyer al in 1648 in het lofdicht voorafgaand aan de Logica practica-vertaling van zijn 
halfbroér A.L. Kók voor volkstalig ondérwijs, opdat ‘De jeughdt be-hoeft met ver-ghe-zóchte woorden / 
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2.3 Lodewijk Meyer 

2.3.1 Leven en contacten met radicale denkers 

In haar proefschrift over de lexicografische verdiensten van Lodewijk Meyer heeft Ike van 

Hardeveld een zeer uitvoerige levensbeschrijving van Meyer opgenomen. Bekende en tot dan 

toe veronderstelde gegevens heeft zij nauwkeurig onderzocht en geverifieerd en op veel 

plaatsen met nieuwe gegevens aangevuld. Waarschijnlijk doordat deze studie niet als 

handelseditie is verschenen, is ze onder literatuurhistorici nogal onbekend gebleven. Om die 

reden volgt hier een korte samenvatting van Meyers levensloop. Waar niet anders vermeld gaat 

mijn samenvatting terug op Van Hardevelds uitvoerige beschrijving.253 

Lodewijk Meyer werd in het najaar van 1629, ergens tussen 20 september en 17 oktober, 

geboren als zoon van welgestelde ouders, de Duitse lakenbereider Willem Janszon en de 

Groningse Maria Lodewijxsdochter.254 Op 18 oktober werd hij in de Amsterdamse Oude Kerk 

hervormd gedoopt. Op zijn studiejaren na woonde hij zijn hele leven op de Bierkade, 

tegenwoordig het gedeelte van de Oudezijds Voorburgwal tussen de Oude Kerk en de Damstraat. 

De jonge Lodewijk lijkt sterk te zijn beïnvloed door zijn dertien jaar oudere halfbroer Allard 

Lodewijk Kók (1616-1653).255 Kók had zich ten doel gesteld om kennis die gewoonlijk in het 

Latijn werd onderwezen, door vertaling voor geïnteresseerden toegankelijk te maken. Zo 

vertaalde hij onder andere schoolboeken over de logica van Franco Petri Burgersdijk256 – een 

belangrijk filosoof aan de universiteit te Leiden die zich tussen de traditionele leer van het 

aristotelisme en de scholastiek enerzijds en het nieuwe cartesianisme anderzijds bewoog –, een 

schoolboek van geleerde en hoogleraar Gerardus Vossius (1577-1649) over de beginselen van 

                                                                                                                                                                                              
Haar brein niet meêr en herssen-huis te moórden, / En over-laân ’t ghé-hueghen met een last / Waar van 
naauw vrucht ont-wijkén kan dé bast’, gécitéérd uit Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 389. Ook in zijn 
voorwoord bij de laatste bewerking van zijn Woorden-Schat uit 1669 stelt hij de belemmeringen door het 
wetenschappelijke onderwijs in een vreemde taal aan de kaak. Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 407-
408. Koerbagh zet zich eveneens in voor een sterke volkstaal en meent dat daaruit mondige burgers 
ontstaant. Hij zegt in Ligt béwust voor dé volkstaal té kiézén omdat zijn wérk ‘tot nut dés volks’ bédoéld is 
én daarméé bédoélt hij uitdrukkélijk ‘dén gantschén volké’. Koérbagh, Wiéléma, A Light, 2011, 56. Zie ook 
Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 123-133. Ook Van den Enden sprak zich nadrukkelijk uit voor 
moédértalig ondérwijs ‘mét uitsluitingh van allé oudé én vérsléétén Boék-taalén […]: Op dat allé, én ydér 
een der Borgeren, hier toe een vry gehoor, en toegangh kost gebeuren, om alzoo gereedlelijk de 
getrouwheit, mitsgaders onfeilbaarheid dier Leeraers, en onderwijzers te konnen beseffen, en verstaen, en 
waér ’t gémééné-bést, ook tén hoochstén aén géléégén zou zijn’. Volgéns Van dén Endén wordén dodé 
talen gebruikt om het volk te bedriegen, met andere woorden om het dom te houden. Als internationale 
lingua franca pleit hij voor een levende taal, zoals het Frans. Van den Enden, Klever, Vrye politijke 
stellingen, 1992, 155-156. 
253 Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 11-89. Zié bijvoorbééld ook Vérbéék, ‘Méyér’, 2002; Meinsma, 
Spinoza, 1896, 146-151. 
254 Meyer moet tussen 20 september en 18 oktober 1629, de dag van zijn doop, zijn geboren. Bij zijn 
inschrijving, op 19 séptémbér 1654 aan dé Univérsitéit Léidén wérd als lééftijd ‘annorum 24’ vérméld. 
Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 27. 
255 Voor meer informatie over Kók, zie Kók, Dibbets, Ont-werp, 1981, XIII- XXVII; Dibbéts, ‘Kóks 
Burgérsdijkvértalingén’, 1991; Van Hardévéld, Lodewijk Meijer, 2000, 14-18. 
256 Kók, Burgersdijk, Institutio logica, 1646; Kók, Burgersdijk, Kort be-ghrijp, 1646. Voor een kort overzicht 
over Burgersdijk zie Bos, Krop, Franco Petri Burgersdijk, 1990, 7. Over Burgersdijk aan de Leidse 
universiteit, waar Meyer in latere jaren ging studeren, zie Bordoli, Etica, 2001, 27-43. 
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de klassieke retorica en filosofische werken van Burgersdijk over de aristotelische 

natuurfilosofie, de fysica en de metafysica.257 Ook vertaalde Kók theologische teksten.258 Verder 

schreef hij het toneelstuk Radt van Avondtuuren dat in 1652 en 1653 zeven keer op de 

Schouwburg werd gespeeld en tevens in druk verscheen,259 en een algemene grammatica van 

het Nederlands.260 Ook Meyer toonde later interesse voor de filosofie, de taalwetenschap, de 

theologie en de literatuur. 

Vóór Lodewijk Meyer in september 1654 aan de Leidse universiteit eerst filosofie en vier jaar 

later geneeskunde ging studeren, doorliep hij het Amsterdamse Atheneum Illustre. Aan deze 

onderwijsinstellingen verwierf hij grondige kennis van de cartesiaanse ideeën dankzij een aantal 

cartesiaanse leermeesters, onder wie meester in de vrije kunsten Arnoldus Senguerd en medicus 

Franciscus de le Boëtius (1614-1672).261 Op 19 maart 1660 promoveerde Meyer tot doctor in de 

filosofie op een disputatie over de materie en haar eigenschappen.262 Eén dag later volgde zijn 

promotie in de medische wetenschappen, over het onderwerp lichaamstemperatuur 

(aangeboren warmte).263 Tijdens zijn studie te Leiden raakte hij bevriend met Johannes 

Bouwmeester, Adriaan Koerbagh en Jacob Vallan.264 Hierna vestigde Meyer zich waarschijnlijk 

als geneesheer in Amsterdam, waar hij in 1661 in de Oude Kerk met Constantia Caret (ca. 1631-

1702) zou trouwen. Het hekelende pamflet De koeckoecx-zangh van de nachtuylen van het 

collegie Nil volentibus arduum uit 1677 weet te berichten dat het geen goed huwelijk was en dat 

Meyer buitenechtelijke kinderen had.265 Aan de waarheid van dergelijke informatie uit een 

                                                             
257 Kók, Vossius, Elementa Rhetorica, 1648. 
258 Kók, Wendelinus, Ghódt-ghe-leertheidt, 1655; Kók, Zwingli, Korte en klare uytlegghing, 1644. 
259 Oey-de Vita, Geesink, Academie, 1983, 189; Kók, Radt van Avondtuuren, 1653. 
260 Kók, Ont-werp, 1649. 
261 Senguerd verving vanaf 1648 Barlaeus aan het Athenaeum Illustre die eerder dat jaar was overleden. 
Van Miert, Illuster onderwijs, 2005, 59-61. Meyer droeg in 1656 zijn vertaling W. Amezes Mergh der 
ghódtgheleerdtheidt aan hem op en prees hem in het voorwoord als meester in de vrije kunsten en 
‘oppérhoogléérmééstér’ in dé filosofié aan hét Athénaéum Illustré. Van Hardévéld, Lodewijk Meijer, 2000, 
21. Franciscus de le Boëtius was hoogleraar praktische geneeskunde te Leiden. Hij was een aanhanger van 
de theorieën van Descartes en van de Vlaamse medicus en alchemist Jan Baptista van Helmont. Boëtius 
verdedigde als een van de eersten William Harveys theorie van de bloedsomloop. Deze discussie komen 
we overigens zijdelings tegen in de komedie Fielebout (1680) van Nil. Voor Meyers relatie tot Senguerd zie 
Bordoli, Etica, 2001, 23-26. 
262 Dé titél van hét élf pagina’s télléndé proéfschrift luidt: Disputatio philosophica inauguralis, de materia 
ejusque affectionibus motu, et quiete. Voor dit proefschrift zie Bordoli, Etica, 2001, 50-59. Als promotoren 
worden de cartesiaanse hoogleraar in de wijsbegeerte Adrianus Heereboort (ca. 1614-1661) en de 
hoogleraar arabistiek en wiskunde Jacobus Golius (1596-1667) genoemd. Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 
2000, 28. Descartes had bij Golius wiskunde gestudeerd. 
263 De titel van dit événééns élf pagina’s télléndé proéfschrift was Disputatio medica inauguralis, de calido 
nativo, ejusque morbis. Naast de cartesiaan Adrianus Heereboort trad de hoogleraar geneeskunde en 
kruidenkunde Adolphus Vorstius (1597-1663) als promotor op. Voor dit proefschrift zie Bordoli, Etica, 
2001, 59-67. 
264 Lééuwénburgh gaat érvan uit dat in iédér géval Méyér én Bouwmééstér ‘dé bésté vriéndén’ van 
Koerbagh waren en dat vooral de band tussen Meyer en Koerbagh heel sterk was. Verder hoorden 
waarschijnlijk Jacob Vallaan, Abraham van Berkel en Spinoza bij die vriendenkring. Meyer, Bouwmeester 
en Vallan hadden iets in het vriendenboek van Johannes Koerbagh – broer van Adriaan – geschreven. 
Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 115, 120. 
265 [s.n.] De koeckoecx-zangh [1677], 11, 12. 
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nadrukkelijk tegen Meyer gericht pamflet kan natuurlijk worden getwijfeld, te meer omdat 

andere bronnen hieromtrent ontbreken. Toch beweerde ook de Amsterdamse arts Johannes 

Monnikhoff (1707-1787) in zijn Spinozakritiek dat Meyer en enkele andere leden van Nil 

Voléntibus Arduum één buiténéchtélijké rélatié ondérhiéldén mét ‘Nigtjé dé Flinés’, één vrouw 

van lichte zeden. Het vermoeden ontstaat dat het bij dergelijke informatie om ad hominem-

argumenten gaat, die de reputatie van de leden van Nil Volentibus Arduum en de kring rond 

Spinoza moesten aantasten. Dergelijke lasterpraat over Meyer, maar ook over andere leden van 

het genootschap en over personen uit de vriendenkring van de Amsterdamse vrijdenkers komt 

men vaker tegen in geschriften uit de Schouwburgstrijd (1669-1672) en de doktorenstrijd 

(1677). 

Zoals gezegd keerde Meyer na zijn promoties, in het voorjaar van 1660, dus waarschijnlijk 

naar Amsterdam terug. Kort daarna, eind van dat jaar of begin 1661, vertrok Spinoza naar 

Rijnsburg.266 Beiden hebben dus kennelijk nog enkele maanden in dezelfde stad gewoond. Waar 

en hoe Meyer en Spinoza elkaar hebben ontmoet, is onduidelijk, wellicht was dit al in Leiden 

gebeurd, maar dat het gebeurde staat wel vast. We weten dankzij de zoon van Jan Rieuwertsz 

dat Meyer samen met onder anderen Van den Enden en Rieuwertsz tot de naaste vrienden van 

Spinoza behoorde nadat deze uit de joodse gemeenschap was verbannen.267 Een andere 

mogelijkheid is dat ze elkaar in de boekwinkel van Rieuwertsz hebben leren kennen. Na 

Spinoza’s vértrék uit Amstérdam schrévén zé élkaar briévén.268 Hun collectieve filosofische 

interesse en vriendschap blijken niet alleen uit de overgeleverde correspondentie, maar ook uit 

hét féit dat Méyér in 1663 Spinoza’s wérk ovér Déscartés door Jan Riéuwértsz liet uitgeven en 

het van een voorwoord voorzag.269 Met de uitgave van dit werk gaat wil Meyer een steentje 

bijdragén aan dé ‘kénnis dér waarhéid’, zoals al dé titél van dit voorwoord doét vérmoédén: Den 

goedtwilligen leezer wenscht Luidewyk Meyer kennis der waarheydt. In de inleiding behandelt 

Meyer verschillende dingen. Zo prijst hij dé wijsgéér als ‘héldérblinckéndé flonkérstar van onzé 

Eéuw’ én hét bélang van Déscartés’ methodologisch voorwerk voor de nieuwe filosofie.270 Dat 

neemt niet weg dat Spinoza – die overigens niet met naam wordt genoemd – in het boek zelf 

enige kritiek op Descartes heeft en ook Meyer lijkt zich hierbij aan te sluiten. Hoe dan ook, 

Descartes’ ideeën vormen een belangrijke basis voor het nieuwe denken en die dient 

toegankelijker te worden gemaakt. Het blijkt dat die ideeën – ondanks hun grote populariteit – 

maar door weinigen helemaal worden begrepen, aldus Meyer. Dat komt ten dele door de 

sprongen in Déscartés’ wiskundige bewijsvoering, maar ook omdat velen die bewijsvoeringen 

                                                             
266 Colerus, ‘Lébénsbéschréibung’, 1998, 118, noot 30.  
267 Meinsma, Spinoza, 1896, 30, 31. Meijer, Brieven, 1897, XVIII. 
268 Slechts een deel van de brieven uit de Spinozacorrespondentie is overgeleverd, in totaal 88, waarvan 
drie brieven aan Meyer. Zie Akkerman, Briefwisseling, 1992; Meijer, Brieven, 1897; Van Hardeveld, 
Lodewijk Meijer, 2000, 50. 
269 Stéénbakkérs, ‘Méyér’, 2003. Lodéwijk Méyér, ‘Praéfatio’, 1663. Piétér Balling vérzorgdé dé 
Nédérlandsé vértaling, Méyér, Balling, ‘Dén goédtwilligén léézér’, 1664. Zowél dé Latijnsé als dé 
Nederlandse tekst verschenen bij uitgever Rieuwertsz. 
270 Méyér, Balling, ‘Dén goédtwilligén léézér’, 1664, *3r. 
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sowieso niet goed kunnén volgén. Spinoza’s uitlég mét éxtra béwijzén moét dé idééënwéréld van 

de Franse wijsgeer begrijpelijker maken. Bovendien hoopt Meyer dat het werk bijdraagt tot 

meer onderzoek naar de waarheid, het winnen van belangstellenden voor de nieuwe filosofie en 

anderen aanspoort om hieraan mee te werken.271 Het is bovendien waarschijnlijk dat Meyer 

bétrokkén was bij Spinoza’s Tractatus theologico-politicus die in 1670 samen met Meyers 

Philosophia S. Scripturae Interpres anoniem werd uitgegeven.272 

Volgéns Johannés Colérus’ béschrijving van Spinoza’s lévén uit 1705 zou ‘één zékér Médicus 

L.M. van Amstérdam’ (Lodéwijk Méyér dus) op zondag 21 fébruari 1677 aanwézig zijn géwéést 

bij het overlijden van Spinoza, die toen een zolderkamer huurde bij een huisschilder op de 

Paviljoensgracht te Den Haag. De arts zou na het overlijden niet meer naar Spinoza hebben 

omgekeken, maar met wat geld dat op tafel lag en een enigszins waardevol zakmes nog dezelfde 

avond met de trekschuit naar Amsterdam zijn vertrokken. Of dit daadwerkelijk zo heeft 

plaatsgévondén én of Méyér aan Spinoza’s stérfbéd hééft géstaan wordt in twijfél gétrokkén.273 

Wél was Méyér na Spinoza’s dood nauw bétrokkén bij dé publicatié van dé Opera posthuma, die 

nog in hetzelfde jaar door Jan Rieuwertsz werden uitgegeven. Het Latijnse voorwoord van Jarig 

Jelles vertaalde Meyer voor de Nederlandstalige uitgave – Nagelate schriften (1677).274 Meyer 

speelde met andere woorden een zeer belangrijke rol bij de verspreiding en overlevering van 

Spinoza’s filosofié. 

Van Meyers contact met Van den Enden getuigt onderstaand lofdicht dat Meyer schreef ter 

gelegenheid van de uitvoering van een Latijntalige Medea-tragedie in april 1664.275 Het stuk 

werd door leerlingen van Van den Enden opgevoerd. Meyer zwaait in zijn gedicht vooral Van 

den Endens dochters Adriana en Maria lof toe, die de rollen van respectievelijk Medea en Creüsa 

speelden: 

Zwicht Schouwburgh, zwijgh Toonneel, en al wie u 
beklimmen 

’T zij man- oft vrouwékun, ’t zij hoogh oft laagh ghéschoéydt*; 
Hier koomen kinderen, den luyren naauw ontghroeydt, 
By wien uw speelen toont, lijk bij het lijf de schimmen.* 
Als Anna’s ooghén voor Kréüsa’s ooghén ghlimmén 
Van liefdes ghloedt, oft als haar mondt van minne vloeit, 
Hoe hangt de kijker an haar mond en oogh gheboeyt! 
Maar als Cléméntia daarna Médéa’s slimmén 
En loozen trek, ghestijfdt van naar ghespook, vertoont 
En hoe, wijl Jason haar verlaat, versmaadt, en hoont, 
Zij raast, en smeekt, en vloeckt, en zich bestaat te wreeken 
Op éighén kroost, ’s mans Bruidt, én dié zé hééft gheteeldt 
Van d’ontrouw haars ghémaals; dan staat hij* als een beeldt, 
Zyn hart zwélt van haar lof, zijn tong kan ’t niét uitspréékén.* 

 
 
hoogh…gheschoeydt: verwijzing naar 
het toneelschoeisel (hoge laarzen = 
tragedie; lage schoenen = komedie) 
uit de Griekse toneelkunst, 
symbolen voor ernstig en komisch 
toneel. 
 
lijk…schimmen: zoals het lichaam 
tegenover een schim/zijn schaduw. 
 
hij: slaat térug op ‘dé kijkér’ uit vs 7. 
 
Zyn…uitspreken: hij wordt zodanig 
door hun prestatie geraakt dat hij 
door stomheid geslagen is. 

                                                             
271 Méyér, Balling, ‘Dén goédtwilligén léézér’, 1664, *5v. 
272 Stéénbakkérs, ‘Méyér’, 2003. 
273 Méijér, ‘Dr. Schullér’, 1897; Stollé-Hallmann, ‘Béricht’, 1998, 124; Walthér, Gébhardt, Spinoza, 1998, 
259-260. Een onlangs ontdekt notitieboekje uit de late zeventiende eeuw geeft geen uitsluitsel over de 
idéntitéit van dé aanwézigé arts. Stéénbakkérs, ‘La mort’, 2010. 
274 Stéénbakkérs, ‘Méyér’, 2003. 
275 Geciteerd uit Meinsma, Spinoza, 1896, 133-134. Over het opgevoerde Medea-stuk, zie § 2.1.1. 
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In hetzelfde jaar werd de Amsterdamse Schouwburg grondig verbouwd en vergroot om haar 

voor barokke stukken geschikt te maken, die van veel personages en kunst- en vliegwerk waren 

voorzien. Op 26 mei 1665 werd het theater met een allegorisch stuk van Jan Vos heropend.276 

Meyer, die een verleden als toneelauteur had, werd naast Jan Vos als een van de zes 

Schouwburgregenten aangesteld. Dat zou hij tot 1669 blijven. Het eerste toneelstuk van Meyer, 

dat gedurende zijn Leidse studententijd in 1658 en 1659 vijf keer op de Amsterdamse 

Schouwburg was opgevoerd en door Schouwburgdrukker Lescailje werd uitgegeven, was De 

looghenaar, een vertaling van Corneilles Le menteur (1643).277 Hij publiceerde in deze jaren 

twee tragedies: de Medea-vertaling Ghulde vlies (1667) met als bron de Franse versie van 

Corneille en Verloofde koninksbruidt (1668), die ten dele teruggaat op Corneilles Rodogune. 

Beide stukken kunnen door hun veelheid van handeling en personages en de sterke nadruk op 

visueel vermaak door gruwelen en vliegwerk tot de stroming van het barokke toneel worden 

gerekend, al blijkt uit de poëticale ideeën die Meyer in Verloofde koninksbruidt publiceerde al 

duidelijk zijn belangstelling voor de classicistische toneeltheorie van Pierre Corneille. 

Na het overlijden van Jan Vos in 1667 lijken er onoverkomelijke onenigheden te zijn ontstaan 

tussén dé zés Schouwburgrégéntén, mét als résultaat dat twéé ‘hoofdén’ hét collégé in 1669 

verlieten. Een van hen was Lodewijk Meyer. Zijn liefde voor de toneelkunst leefde hij voortaan 

uit in het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum, dat in hetzelfde jaar werd opgericht. Ook 

droegen hij en de overige leden hier hun kritische houding ten aanzien van het zittende 

Schouwburgbestuur uit. Toen de Schouwburg in 1672 werd gesloten, zal Meyer hier niet al te 

rouwig om zijn geweest. Toen het theater ruim vijf jaar later zijn deuren weer opende, was 

Meyer zelf opnieuw een van de zes regenten en later een van de drie Schouwburgpachters. Tot 

zijn dood in 1681 bleef hij de laatste functie vervullen. 

2.3.2 Niet-letterkundige werken 

2.3.2.1 Taalkunde 

Naast de belangstelling voor filosofie, poëzie en toneelkunst legde Meyer duidelijk een passie 

aan de dag voor de taalkunde, in het bijzonder voor de lexicologie en de grammatica. Hij was 

degene die zijn vriend Adriaan Koerbagh voor de lexicografie wist te winnen en het is denkbaar 

dat hij eveneens Spinoza inspireerde tot het schrijven van een Hebreeuwse grammatica.278 Het 

meest bekend zijn Meyers grondig bewerkte en uitgebreide herdrukken van Johan Hofmans 

Nederlandtsche woorden-schat. Dit woordenboek verscheen oorspronkelijk in 1650.279 De 

tweede druk uit 1654 betrof Meyers eerste bewerking. De uitgever van Hofmans werkje had 

Meyer de herdruk laten verzorgen. De komende vijftien jaar volgden er nog drie verbeterde en 

                                                             
276 Worp, Sterck, Schouwburg, 1920, 132. 
277 Oey-de Vita, Geesink, Academie, 1983. 
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279 Hofman, Nederlandtsche woorden-schat, 1650. 
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uitgebreide herdrukken.280 Ook na Meyers dood werd dit woordenboek in Meyers laatste 

bewerking tot circa 1780 herhaaldelijk herdrukt. Het woordenboek bood alternatieven voor 

vreemde woorden en bastaardwoorden en moest bijdragen tot een gelijkstelling van het 

Nederlands als volwaardige taal, niet alleen in het alledaagse gebruik, maar ook voor de 

wetenschappen. Op die manier wilde Meyer – evenals Koerbagh – niet alleen de Nederlandse 

taal verbeteren, maar vooral kennis toegankelijk maken voor brede lagen van de bevolking en 

op die manier het volk verheffen.281 Bijzonder is Meyers poging om een universele grammatica 

te schrijven, waarin hij de grammaticale regels wilde beschrijven die aan alle talen ten grondslag 

zouden liggen. Dit werk is echter nooit voltooid en er zijn geen fragmenten van overgeleverd.282 

Ook de Nederlandse grammatica, een project dat met behulp van de leden van Nil tot een 

omvang van 45 verhandelingen was aangegroeid, werd op drie verhandelingen na niet 

gepubliceerd en is niet bewaard gebleven.283 Wel verscheen zijn anoniem gepubliceerde 

Italiaanse Spraakkonst uit 1672, één synthésé van zévén grammatica’s van hét Italiaans.284 

2.3.2.2 Etiquette 

In de overgeleverde notulen van kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum staat vermeld dat 

Meyér op 17 novémbér 1671 ‘aan ydér lid één boékjé [gééft], génaamd Nieuwe verhandeling van 

de Welgemanierdheid, door hém vértaald’. Dongélmans vérméldt in zijn annotatiés dat hij dézé 

Nederlandse vertaling niet kon traceren en ook elders wordt de vertaling niet genoemd.285 Het 

moet hierbij gaan om het werk Nieuwe verhandeling van de welgemanierdheidt, welke in 

Vrankryk onder fraaye lieden gebruikelijk is, dat bij Joan Blaeu verscheen, met als jaartal 1672.286 

Het oorspronkelijke werk met de titel Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France, 

parmi les honnestes gens is van de hand van de Franse diplomaat Antoine de Courtin (1622-

1685). In 1671 verscheen de eerste druk anoniem in Parijs en kort daarna volgden de eerste 

herdrukken in Basel en Amsterdam bij Daniel Elzevier.287 

In 1675 zag de eerste herdruk van Meyers vertaling het licht met een enigszins gewijzigde 

titel, die niet meer naar de Franse adel, maar naar het Haagse hof verwijst: Nieuwe verhandeling 

van de hoofsche wellevendheit, en loffelyke welgemanierdheit in den Haeg aen het Hof, en voorts 

door geheel Nederland, by treffelyke lieden gebruikelijk, onderwijsende hoe men in alle voorval en 

                                                             
280 Namelijk in 1658, 1663 en 1669. Voor meer informatie over de lexicografische verdiensten van 
Lodewijk Meyer zie het proefschrift Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000. 
281 Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 128-133. 
282 Voor informatie over het project van de grammatica generalis zie Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 
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Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 80-81. 
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285 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 76. 
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287 Bos, Gruys, ‘Spiégél’, 1995, 17-18. 
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ontmoeting sich wijslijk en lieftallig sal bestieren.288 Twee jaar later volgde opnieuw een herdruk. 

Kennelijk werd dit boekje stukgelezen, want van de eerste drie drukken lijkt telkens slechts één 

exemplaar bewaard te zijn gebleven. In 1700 verscheen al de vijfde druk en tot 1769 bleven er 

(herziene) drukken en uitgaven van dit werk verschijnen.289 

In het etiquetteboekje staan de omgangsvormen aan het Franse hof centraal. Nederlanders 

die aan het Franse hof verkeerden, dienden deze omgangsvormen te kennen, maar ook voor de 

omgang binnen de Republiek konden dergelijke regels een positieve impuls betekenen.290 De 

eerste Franse versie uit 1671 en de eerste Nederlandse druk bestaan uit negentien 

hoofdstukken. De tweede Franse druk uit 1672 is uitgebreid met onder andere twee nieuwe 

hoofdstukken. Dat geldt ook voor de tweede Nederlandse druk die drie jaar later zou 

verschijnen. Théma’s dié wordén béhandéld zijn dé wélgémaniérdhéid in hét algéméén, 

tafelmanieren, het schrijven van brieven, contact met heren van een hogere komaf, zingen, het 

bezoek van een bal, enzovoorts. Qua opzet doet dit kleine handboek enigszins denken aan Nils 

poëtica Nauwkeurig onderwys: beide werken intstrueren de lezer over een bepaalde 

onderwerpen. 

2.3.2.3 Religie en theologie 

Meyers belangstelling voor theologische kwesties en zijn wetenschappelijke kijk op de Bijbel 

bleken al op jonge leeftijd. Zo zorgde hij ervoor dat De christlijke ghódt-ghe-leertheidt van de 

Duitse theoloog en filosoof Markus Friedrich Wendelin in 1655 in Amsterdam bij Johannes van 

Ravestein in het Nederlands verscheen. Het betreft hier de vertaling van zijn twee jaar daarvoor 

overleden broer Allard Lodewijk Kók. Meyer voltooide de vertaling en voorzag haar van een 

inleiding.291 Wendelin (1584-1652) had zich onder andere ten doel gesteld de theologie te 

sytematiseren. Hiervoor ontleedde hij elk dogma en definieerde het vervolgens nauwkeurig.292 

Een jaar later zag Meyers vertaling Mergh der ghódtgheleerdtheidt (Amsterdam, Abraham 

Hoopwater, 1656) het licht. Ook hier gaat het om een vertaling uit het Latijn. De bron, Medulla 

theologica, was geschreven door de gereformeerde theoloog William Ames (1576-1633). In het 

voorwoord van zijn vertaling, die hij opdraagt aan zijn voormalig leermeester Senguerd van het 

Atheneum Illustre, licht Meyer zijn vertaalmotivatie toe. Hij wil dit belangrijke boek niet alleen 

toegankelijk maken voor zijn landgenoten, maar tevens aantonen dat zeer abstracte 

onderwerpen ook in het Nederlands kunnen worden geformuleerd.293 Aangezien dit werk in een 

                                                             
288 Het enige bekende exemplaar uit 1675 is het exemplaar OK 77-31 van de UBA. Het enige bekende 
exemplaar uit 1677 heeft het signatuur OK 61-2854. 
289 Dé Man, ‘Dé étiquétté’, 1993. 
290 Zie het voorwoord in Meyer, Nieuwe verhandeling, 1672 waarin vermeld wordt dat het hier geenszins 
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291 Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 90, 163, 177, 393-394. 
292 Cuno, ‘Wéndélin’, 1896. 
293 Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 394. 
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streng gereformeerde hoek kan worden geplaatst, is het waarschijnlijk dat Meyer destijds nog 

niet de radicale ideeën aanhing, die hij later zou verkondigen. 

Tien jaar later was Meyer bezig met een religieus werk. Tijdens twee vergaderingen van Nil 

las hij voor uit zijn berijmde vertaling van Thomas à Kémpis’ Imitatio christi, naar het voorbeeld 

van de Franse versie van Corneille uit 1651.294 Dit werk was bedoeld als christelijke leidraad 

voor het leven met Jezus als voorbeeld en bevatte onder andere aanwijzingen voor de juiste 

manier om de Bijbel te lezen.295 

DE FILOSOFIE ALS UITLEGGER VAN DE HEILIGE SCHRIFT (1666) 

Het beroemdste niet literaire werk van Meyer is tegenwoordig zijn Philosophia S. Scripturae 

Interpres uit 1666, waarin hij de radicale gedachte aanhangt dat de enige juiste Bijbelexegese via 

de wetenschappelijke methode van Descartes verloopt.296 Een jaar later verscheen de 

Nederlandse vertaling onder de titel De philosophie d’uytleghster der H. Schrifture, Meyer 

vervaardigde deze waarschijnlijk zelf. Dit werk, dat anoniem verscheen en aanvankelijk aan 

Spinoza of Koerbagh werd toegeschreven, werd in 1674 verboden, tegelijk mét Spinoza’s 

Tractatus theologico-politicus, Hobbés’ Leviathan en de sociniaanse compilatie Bibliotheca 

Fratrum Polonorum. Dat Meyer de auteur was van de Philosophia S. Scripturae Interpres werd 

pas na zijn dood bekend. Spinozadeskundige Piet Steenbakkers karakteriseert Meyer als een 

originele radicale denker en diens Philosophia als radicale uitbreiding van het cartesiaanse 

programma.297 In dit werk hekelt Meyer de verdeeldheid van het christelijke geloof en de rol van 

dominees en theologen daarbij. In plaats van goed te doen, verergeren zij de situatie door de 

Bijbel verkeerd uit te leggen met alle nare gevolgen van dien. Veel theologen geloven in 

bovennatuurlijkheden en verachten daardoor het menselijke verstand (het natuurlijke licht). 

Een nieuwe benadering in de interpretatie van de Heilige Schrift kan de verdeeldheid onder de 

christenen wegnemen, aldus Meyer. De cartesiaanse methode, afkomstig uit de filosofie en niet 

uit de theologie, is volgens hem de enige geschikte manier om tot de énige ware 

Bijbelinterpretatie te komen, aangezien die methode de enige is die wiskundige zekerheden 

produceert. Evenals Descartes, Koerbagh en Spinoza gaat Meyer in dit werk uit van één enkele, 

ondeelbare waarheid. Conflicterende waarheden zijn volgens hem onmogelijk. Meyer meent dat 

de christelijke verdeeldheid tot het verleden zal behoren, zodra de juiste Bijbeluitleg is 

gevonden. Door de theologie en daarmee de theologen als onbetrouwbare Bijbelexegeten neer te 

zetten, maakt Meyer die discipline en haar beoefenaars ondergeschikt aan de wetenschap 

(filosofie) en haar beoefenaars. Net als Koerbagh ondermijnt Meyer zo de exegetische autoriteit 

van de theologen.298 

                                                             
294 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [367], [370], [509]. 
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De waarheid van de Bijbel is volgens Meyer gelijk aan de intentie van de auteur, God dus, want 

de Bijbel is Gods woord. Hier rijst echter een groot probleem: de intentie van een auteur kan 

zonder expliciete uiting van de auteur zelf niet met zekerheid worden achterhaald, omdat 

betekenistoekenning bij woorden arbitrair en contextafhankelijk is. Alleen als de cartesiaanse 

methode op de Bijbel, wordt toegepast, kan de ware zin van de tekst worden blootgelegd. Hier 

wordt duidelijk dat de taalkundige opvattingen van Meyer een onderdeel zijn van zijn overige 

filosofische opvattingen. In theologisch opzicht is van belang dat hij de schepping uit het niets en 

de wederopstanding op de Dag des oordeels verwerpt.299 Het centrale thema van de Heilige 

Schrift is voor hem niet de waarheid, maar de redding van de mens. Volgens Meyer moet de 

Bijbel mensen vooral tot nadenken stimuleren. Later zal blijken dat niet alleen de wil het 

verstand te bevorderen in Meyers literatuuropvattingen en in de toneelstukken van Nil terug te 

vinden is, maar ook zijn onorthodoxe ideeën over het christelijke geloof. 

2.4 Johannes Bouwmeester 

2.4.1 Leven en contacten met radicale denkers 

Behalve Meyer had ook het Nil-lid Johannes Bouwmeester grote belangstelling voor de nieuwe 

filosofische ideeën. Over de op 4 november 1630 geboren Bouwmeester is nog minder bekend 

dan over Meyer.300 Waar Bouwmeester geboren is, is nooit achterhaald. Zeker is dat hij in 1651 

in Leiden aan een studie filosofie begon, drie jaar voor Meyer. In 1655 ging hij blijkens de 

protocollen van de Hervormde Kerk te Amsterdam op grand tour: eerst naar Montpellier en 

vandaar vertrok hij een jaar later met het Franse leger naar Piëmont.301 Hoe lang hij daar 

verbleef en wat hij tijdens zijn grand tour deed is onbekend. Het is denkbaar dat hij zijn studie 

filosofie in het buitenland heeft afgerond en vervolgens aan een studie geneeskunde begon. In 

1658 promoveerde hij te Leiden op een medisch proefschrift over borstvliesontsteking (De 

pleuritides).302 Zijn studietijd viel voor een groot deel samen met die van Koerbagh en Meyer. 

Vier jaar later vestigde hij zich als geneesheer in Amsterdam, waar hij Maria Oortmans (1652-

1680) trouwde, een achternicht van Johan en Pieter de la Court.303 Bouwmeester was een 

aangetrouwde neef van Adriaan Koerbagh en het is niet uitgesloten dat hij betrokken was bij 

diens omstreden woordenboek Bloemhof.304 Bouwmeester en Meyer onderhielden een 

levenslange vriendschap. Beiden maakten na hun studie in Leiden deel uit van de Amsterdamse 

kring van vrijdenkers en evenals Meyer correspondeerde Bouwmeester met Spinoza.305 Ook 

                                                             
299 Zie Meyer, Shirley, Philosophy, 2005, 139-140. 
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Bouwmeester was een van de Nil-leden van het eerste uur en in 1677 werd hij, net als Meyer, 

benoemd tot Schouwburghoofd. In hetzelfde jaar was ook hij hoogstwaarschijnlijk betrokken bij 

hét pérsklaar makén van Spinoza’s Opera posthuma. Toen had hij – opnieuw evenals Meyer – al 

één zékéré réputatié als ‘gévaarlijk’ dénkér opgebouwd.306 Bouwmeester vervaardigde een 

lofdicht dat samén mét Spinoza’s wérkén wérd gépublicéérd. Hij was mogélijk ook bétrokkén bij 

dé Nédérlandsé vértalingén van Spinoza’s Korte verhandeling en Tractatus theologico-

politicus.307 In het najaar van 1680 overleed Bouwmeester, bijna één jaar voor Meyer. 

Over Bouwmeester is verder het een en ander op te maken uit een uitgebreid 

verjaardagsgedicht van 132 verzen dat Meyer in 1673 voor zijn vriend schreef.308 Bouwmeester 

wordt in het gedicht neergezet als een uitzonderlijk intelligente man en allroundgeleerde, die 

zich bezighield met scheikunde, verkenning van de natuur en onbekende landen en steden, 

bestudering van flora en fauna, geneeskunde, het menselijk lichaam, de menselijke ziel, de 

samenleving, politiek en politieke geschiedenis, astronomie en ten slotte filosofie. Dat 

Bouwmeester hier veel lof krijgt toegezwaaid, is gezien het genre van het verjaardagsdicht niet 

uitzonderlijk. De opsomming en korte beschrijvingen van de diverse kennisgebieden die 

Bouwmeesters belangstelling wegdroegen, zullen beslist niet verzonnen zijn. Het is zeer 

aannemelijk dat Bouwmeester een zeer belezen man was, die goed thuis was in de 

natuurwetenschappen, de geschiedenis en de wijsbegeerte. 

Hoewel Bouwmeester zijn grote kennis en verstandige redeneringen mondeling uitstekend 

wist te préséntérén, hoopt dé ‘ik’ in hét gédicht toch dat Bouwmeester een groter publiek zal 

kiezen door zijn ideeën in gedrukte vorm te laten circuleren. Want volgens dézé ‘ik’ zou 

Bouwmeester niet zomaar een boek hebben geschreven, maar 

een werk, dat al het werk der voorgaande eeuwen dooft, 
De Tijdgenoten met verwondring zal verstommen. 

Van Bouwmeester werden verlichtende inzichten verwacht die dwalingen en onwetendheid 

zouden verdrijven. Anders dan Spinoza en Meyer voor ogen stond, voelde Bouwmeester veel 

minder de drang om zijn ideeën op papier te zetten. Zijn vrienden betreurden dit en spoorden 

Bouwmeester aan zijn ideeën schriftelijk uit te werken, zoals blijkt uit een brief van Spinoza uit 

ongeveer 1665 en uit het verjaardagsgedicht van Meyer.309 Alhoewel Bouwmeester op grond 

van Spinoza’s én Méyérs opmérkingén in dé sécundairé litératuur als énigszins gémakzuchtig én 

onzeker wordt weggezet, blijkt een dergelijke houding niet uit zijn activiteiten binnen Nil 
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Volentibus Arduum.310 Uit de notulen en overgeleverde documenten komt hij naar voren als 

genootschapslid dat hij een belangrijke bijdrage leverde aan verschillende projecten, zo ook aan 

de toneelpoëtica Nauwkeurig onderwys.311 

2.4.2 Het leeven van Hai Ebn Yokdhan (1672) 

Het einige met zekerheid bekende filosofische werk waarin Bouwmeester een groot aandeel 

had, betreft een vertaling. Bouwmeesters persoonlijke filosofische opvattingen komen we er 

waarschijnlijk niet in tegen, maar het boekje vertoont wel een aantal opvallende 

overeenkomsten met ideeën uit de Amsterdamse kring van geleerden. 

Tijdens de Nilvergadering van 29 december 1671 werd vastgesteld dat Johannes 

Bouwmééstér één ‘zékér Arabisch boék uit hét Latyn’ zou vértalén. Eén kléiné viér maandén was 

zijn vértaling van dé ‘Historié van Hay Ebn Yokdhan’ gereed. Het boekje verscheen in 1672 

anoniem bij Jan Rieuwertsz onder de titel Het leeven van Hai Ebn Yokdhan. In het Arabisch 

beschreeven, Abu Jaaphar Ebn Tophail en uit de Latynsche oversettinge van Eduard Pocock in het 

Nederduitsch vertaald.312 Het boekje werd dus niet uitgegeven onder het vignet van Nil 

Volentibus Arduum. Wel wist men destijds al dat het uit de kring van Amsterdamse vrijdenkers 

afkomstig was. Zo dachten sommigen dat het werk door Spinoza zelf was vertaald. 

Het twaalfde-eeuwse verhaal van Ibn Tufayl, een Moor (islamitische Spanjaard), vertelt het 

leven van Hai Ebn Jokdan, die als pasgeboren baby op een verlaten eiland terechtkomt, door een 

gazelle wordt gevonden en gevoed, waardoor hij in leven blijft. Omdat hij de enige mens op het 

eiland is en niet door andermans ideeën, religie en dergelijke beïnvloed kan worden, ontwikkelt 

hij vanuit de hem omringende natuur en vooral vanuit zijn eigen verstandelijke vermogens 

inzicht in het functioneren van de wereld en in het goddelijke. Geheel zonder toedoen van 

geestelijke leiders weet Hai Ebn Jokdan de juiste kennis te vergaren en daardoor een 

deugdzaam, dat wil zeggen gelukkig leven te kunnen leiden. 

De ontdekkingen van de hoofdpersoon over God, de natuur en de mens daagden niet alleen 

de twaalfde-eeuwse culturele waarden uit, maar ook die van de zeventiende-eeuwse Republiek. 

Dit werk sloot op een aantal punten aan bij discussies uit de Amsterdamse kring van vrijdenkers 

rond Spinoza en Van den Enden, bijvoorbeeld wat betreft de ideeën over het verwerven van 

ware kennis. 
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