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Voorwoord

Vele jaren geleden nam ik mij voor om een Engelse vertaling van 
Giordano Bruno’s La cena de le ceneri te maken met een inleiding waarin 

de stoutmoedigheid zou worden benadrukt waarmee deze hoogontwikkelde 
filosoof van de Renaissance de corpernicaanse theorie aanvaardde. Maar 
terwijl ik Bruno langs de Strand naar het huis in Whitehall volgde, waar hij 
de copernicaanse theorie ten overstaan van ridders en doctoren zou uiteen-
zetten, begonnen er twijfels op te komen. Was die reis denkbeeldig en werd 
het Avondmaal eigenlijk wel aan de Franse ambassade gehouden? En was de 
copernicaanse theorie werkelijk het onderwerp van het debat of werd daarin 
op iets anders gedoeld? Het Bruno-probleem bleef daarna bij me als het wer-
kelijke middelpunt van mijn studies; er hoopten zich grote hoeveelheden 
aantekeningen en manuscript op maar de volledige betekenis ontging me. 
Er ontbrak een heel belangrijke sleutel.

Gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar zijn bepaalde geleerden bezig 
geweest de aandacht te vestigen op de betekenis van het hermetisme in de 
Italiaanse Renaissance. De fundamentele biografische studies van P.O. Kris-
teller hebben het belang en de verspreiding van Ficino’s vertaling van het 
Corpus Hermeticum aangetoond. E. Garin heeft op subtiele wijze gewezen op 
hermetische elementen in het renaissancegedachtegoed, met name in zijn 
Medioevo e Rinascimento en in essays die nu heruitgegeven worden in het boek 
La cultura filosofica del Rinascimento italiano. Hij heeft ook een groep studenten 
ertoe geïnspireerd uitvoerig onderzoek te doen naar de hermetische invloed 
op individuele schrijvers, uitgegeven als Testi umanistici su l’ermetismo. Ver-
scheidene Franse geleerden zijn zich bewust van het renaissancehermetisme. 
In Engeland heeft D.P. Walker de prisca theologia in een belangrijk artikel 
onderzocht, en Ficino’s gebruik van de hermetische Asclepius heeft hij in zijn 
boek Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella geanalyseerd. In 
dit boek komen voor het eerst nuanceverschillen in renaissancehoudingen 
tegenover magie naar buiten en wordt de invloed van het onderwerp op re-
ligieuze kwesties aangegeven.

Niemand had tot dan toe over Bruno gesproken in verband met het her-
metisme, en de mogelijkheid van zo’n verband kwam, ondanks mijn belang-
stelling voor al deze studies, een tijdlang niet in mij op. Ik wist reeds lang 
dat Bruno’s werken, in het bijzonder degene over het geheugen, vol magie 
zitten (een feit dat Lynn Thorndike niet was ontgaan in zijn History of Magic 
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and Experimental Science), maar ik besefte niet dat zijn magie met zijn filo-
sofie deel uitmaakt van een hermetische filosofie. Pas enkele jaren geleden 
begon het me heel plotseling te dagen dat het renaissancehermetisme de 
lang gezochte heel belangrijke sleutel tot Bruno vormde. De juiste sleutel 
was eindelijk gevonden; mijn vroegere Bruno-studies vielen op hun plek en 
dit boek kon redelijk snel geschreven worden.

Het is duidelijk dat het boek geen monografie over Bruno is; het poogt 
alleen te doen wat in de titel wordt gesteld, namelijk hem plaatsen in de her-
metische traditie. Voordat een definitieve herschatting van Bruno gemaakt 
kan worden, zijn andere studies noodzakelijk, met name een verklaring van 
zijn plaats in de geschiedenis van de klassieke geheugenkunst die hij trans-
formeerde in een magisch-religieuze techniek. Enkele verwijzingen naar 
Bruno’s mnemoniek in het onderhavige boek kunnen nogal vaag overkomen, 
maar ik hoop dit onderwerp verder uit te werken in een ander boek. Er is iets 
zeer belangrijks weggelaten in dit boek, namelijk de invloed op Bruno van 
Ramon Lull die ik nauwelijks heb genoemd, en ook zijn vele werken over het 
lullisme heb ik niet gebruikt. Ook hier is weer een studie van Bruno en de 
lulliaanse traditie nodig die ik op een goede dag hoop te kunnen uitbrengen. 
De drie elementen van het hermetisme, de mnemoniek en het lullisme zijn 
alle dooreengevlochten in Bruno’s complexe persoonlijkheid, geest en mis-
sie. Alle drie kennen een geschiedenis die loopt van de Middeleeuwen door 
de Renaissance tot aan de scheidslijn van Descartes en de zeventiende eeuw.

Ik ben voor het gehele boek dank verschuldigd aan de Nock-Festugière-
uitgave en Franse vertaling van het Corpus Hermeticum en aan A.-J. Festugières 
boek La Révélation d’Hermès Trismégiste. Ofschoon het renaissancehermetisme 
niet eerder op de manier is uiteengezet zoals ik in de eerste tien hoofdstukken 
tracht te doen, heb ik voor deze hoofdstukken veel te danken aan anderen, 
met name in delen van IV, VII, IX en X aan Walker; op het thema van VIII is 
gezinspeeld door Garin. Mijn kennis van Cabala is bijna geheel ontleend 
aan de werken van G.G. Scholem; ik blijf het woord zo spellen als onderdeel 
van mijn algemene plan om de oude wijsheden vanuit het standpunt van 
de Renaissance te benaderen; het is ook de wijze waarop Pico en Bruno het 
spelden. (Vert.: de spelling ‘Cabala’ voor ‘kabbala’ is in de vertaling alleen gebruikt 
als het woord voorkomt in samenhang met magie gespeld als ‘Magia’ en/of alchemie 
als ‘Alchymia’.) De negen hoofdstukken over Bruno presenteren hem als een 
variatie op de hermetisch-kabbalistische traditie. Dit is zo revolutionair dat 
ik niet veel gebruik heb kunnen maken van de enorme hoeveelheid literatuur 
over Bruno, uitgezonderd biografisch en documentair materiaal en enkele 
andere werken die worden aangegeven in de noten. Ik heb G. Aquilecchia’s 
herziene uitgave van de niet-joodse uitgave van Bruno’s Italiaanse dialogen 
gebruikt, en Aquilecchia’s uitgave van de twee pas ontdekte Latijnse werken. 
De behandeling van Campanella als een vervolg op Bruno is nieuw, hoewel 
veel dank verschuldigd is aan Walkers analyse van Campanella’s magie en 
aan de noeste arbeid van L. Firpo. In de laatste twee hoofdstukken wordt het 
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verzwakken van de hermetische invloed benadrukt door de datering van de 
Hermetica en het voortleven ervan bij esoterische schrijvers en genootschap-
pen (deze beide punten zijn kort aangeduid door Garin). De opkomst van 
het zeventiende-eeuwse denken bij Mersenne, Kepler en Descartes wordt 
geplaatst tegen de achtergrond van de hermetische traditie.

Er heeft in dit verslag onvermijdelijk enige sterke simplificatie plaatsge-
vonden van een enorm complex thema, en mijn doel om toe te werken naar 
en vervolgens te werken vanaf Giordano Bruno kan de keuze van mijn mate-
riaal hebben beïnvloed. De volledige geschiedenis van het hermetisme moet 
nog worden geschreven; de Middeleeuwen zouden erbij betrokken moeten 
worden en zij zou veel verder moeten doorgaan dan het tijdstip tot waar ik 
haar heb behandeld. Ik besef dat ik risico’s neem als ik door denkwijzen heen 
koers die zo onvertrouwd en obscuur zijn als die van de renaissancehermetici, 
en ik verwacht dan ook niet dat ik geen fouten heb gemaakt. Als dit boek de 
aandacht vestigt op een uiterst belangrijk onderwerp en anderen stimuleert 
om op dit terrein werk te verrichten, dan heeft het zijn werk gedaan.

Aangezien de ontwikkeling van het boek zo lang heeft geduurd, wil ik 
graag degenen die me hebben geholpen in chronologische volgorde bedan-
ken. Door onze gezamenlijke interesse voor Bruno heb ik Dorothea Waley 
Singer leren kennen, wier vriendelijkheid en aanmoediging een keerpunt in 
mijn leven betekende, want ze heeft me voorgesteld aan Edgar Wind, wijlen 
Fritz Saxl en Gertrud Bing, en ik begon het Warburg Institute te bezoeken, 
toen het nog aan Millbank in zijn eerste Londense vestiging gehuisvest was. 
Uiteindelijk werden het Warburg Institute en zijn bibliotheek vanwege de 
edelmoedigheid en vooruitziende blik van de leidinggevenden een deel van 
de universiteit van Londen. Tegen het einde van de oorlog nodigde Saxl me 
uit om deel uit te maken van de staf, en zo had ik vele jaren lang het voor-
deel de bibliotheek te gebruiken die door Aby Warburg was opgericht en nu 
door de Londense universiteit werd onderhouden. Deze unieke bibliotheek 
beïnvloedt al degenen die haar gebruiken door de kenmerkende rangschik-
king van de boeken die een afspiegeling is van de geest van haar oprichter. 
Ik heb ook het onschatbare voordeel genoten van de vriendschap van leden 
van de staf van het Institute. G. Bing kent mijn Bruno-studies al vele jaren, en 
steunt me voortdurend met begrip en aanmoediging. De huidige directeur 
van het Institute, Ernst Gombrich, heeft me gestimuleerd, geadviseerd en 
geholpen met het boek met zijn eindeloze geduld en vriendelijkheid. Talloos 
zijn de gesprekken geweest over onderwerpen van wederzijdse belangstelling 
met Perin Walker, nu lid van de staf van het Institute. Allemaal hebben zij 
het boek in manuscriptvorm gelezen en hebben waardevolle kritiek gele-
verd; G. Bing heeft ook de drukproeven gelezen. Men beseft nauwelijks hoe 
belangrijk vriendschap is en gesprekken met vrienden, noch hoe je ervoor 
moet bedanken. Andere oude vrienden die nu in de Verenigde Staten wonen 
zijn Charles Mitchell (verhitte discussies, vaak in stations en treinen) en Ru-
dolf Wittkower, die waardevol advies gaf op een belangrijk kritiek ogenblik. 
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G. Aquilecchia, lange tijd een mede-Bruniaan, was zo vriendelijk me enig 
onuitgegeven materiaal te laten zien. O. Kurz, J. Trapp en alle bibliothecaris-
sen van het Institute hebben hun kennis gedeeld; de staf van de fotocollectie 
is eindeloos behulpzaam geweest.

Ik heb voortdurend gebruik gemaakt van de Londense bibliotheek waar-
voor ik dank verschuldigd ben aan de staf ervan. Het is onnodig te zeggen 
hoezeer ik in het krijt sta bij de bibliotheek van het British Museum en haar 
staf.

Mijn zuster, R.W. Yates, heeft het boek in manuscriptvorm en in drukproef 
vele malen gelezen, en heeft me met onvermoeibare zorg geholpen met cor-
recties en suggesties en me ook op talloze manieren gesteund in mijn leven. 
Andere familieleden leefden nog toen mijn Bruno-studies begonnen, en ik 
denk nu tot besluit aan hen.

—Frances A. Yates
Lector in de Geschiedenis van de Renaissance

University of London
Warburg Institute
University of London
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hoofdstuk i

Hermes Trismegistus

•
De grote voorwaarts gerichte bewegingen van de Renaissance ontlenen 

alle hun kracht, hun emotionele impuls, aan het terugzien op vroeger 
tijden. De cyclische visie op de tijd als eeuwigdurende beweging vanaf oor-
spronkelijke gouden tijdperken van zuiverheid en waarheid via daaropvolgende 
koperen en ijzeren tijdperken had nog steeds de overhand en de zoektocht naar 
waarheid was dus onvermijdelijk een zoektocht naar het vroege, het oude, 
het oorspronkelijke goud waarvan de lagere metalen van het heden en het na-
bije verleden ontaarde vormen waren. De geschiedenis van de mens was geen 
evolutie vanaf primitieve dierlijke oorsprongen via een steeds toenemende 
complexiteit en vooruitgang; het verleden was altijd beter dan het heden en 
vooruitgang was de wederopbloei, wedergeboorte, de renaissance van de Oud-
heid. De klassieke humanist herwon de literatuur en de monumenten van de 
klassieke Oudheid met het gevoel terug te keren naar het zuivere goud van een 
beschaving die beter en hoogstaander was dan die van hemzelf. De religieuze 
hervormer keerde terug tot de studie van de Heilige Schrift en de vroege kerk-
vaders met het gevoel het zuivere goud van het Evangelie terug te winnen, dat 
begraven lag onder het stof van latere ontaarde vormen.

Dit zijn truïsmen, en het is ook duidelijk dat deze beide grote terugkerende 
bewegingen het niet bij het verkeerde eind hadden wat betreft het jaartal 
van de vroegere en betere periode waarop zij zich richtten. De humanist 
kende het jaartal van Cicero, kende de juiste datering van zijn gouden tijdperk 
van de klassieke literatuur; de hervormer wist, ofschoon de datering van de 
evangeliën hem niet duidelijk was, dat hij trachtte terug te keren naar de 
vroegste eeuwen van het christendom. Maar de terugkerende beweging van 
de Renaissance die in dit boek behandeld wordt, de terugkeer naar een zuiver 
gouden tijdperk van magie, was gegrondvest op een wezenlijke vergissing in 
het dateren. De werken die de renaissancemagiër inspireerden, en waarvan 
hij dacht dat ze bijzonder oud waren, waren in werkelijkheid in de tweede 
en derde eeuw n.Chr. geschreven. Hij keerde niet terug tot een Egyptische 
wijsheid, niet veel later dan de wijsheid van de Hebreeuwse aartsvaders en 
profeten, en veel vroeger dan Plato en de andere filosofen uit de Griekse 
Oudheid, die allen – daarvan was de renaissancemagiër heilig overtuigd – uit 
de heilige bron ervan gedronken hadden. Hij keert terug naar de heidense 
achtergrond van het vroege christendom, naar die religie van de wereld, sterk 
verweven met magie en oosterse invloeden, die de gnostische versie van de 
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Griekse filosofie was, en het toevluchtsoord voor vermoeide heidenen op 
zoek naar een ander antwoord op de levensvragen dan dat hun tijdgenoten, 
de vroege christenen, wisten te geven.

De Egyptische god Thoth, de schrijver van de goden en de godheid van de 
wijsheid, werd door de Grieken vereenzelvigd met hun Hermes en hij kreeg 
soms als toenaam ‘de Driewerf Grote’.1De Latijnen namen deze gelijkstelling 
van Hermes of Mercurius met Thoth over, en Cicero legt in zijn De natura 
deorum uit dat er in feite vijf Mercuriussen waren, waarvan de vijfde degene 
was die Argus doodde en vervolgens in ballingschap in Egypte vluchtte waar 
hij ‘de Egyptenaren hun wetten en letters gaf ’ en de Egyptische naam Theuth 
of Thoth aannam.2 Er ontwikkelde zich een grote hoeveelheid literatuur in 
het Grieks onder de naam Hermes Trismegistus, met als onderwerpen de 
astrologie en de occulte wetenschappen, de geheime geneeskrachtige werkin-
gen van planten en stenen en de sympathetische magie gebaseerd op kennis 
van deze werkingen, zoals het maken van talismannen voor het aantrekken 
van de krachten van de sterren, enzovoorts. Behalve deze verhandelingen 
of recepten voor het uitvoeren van astrale magie, in omloop onder de naam 
Hermes, ontwikkelde er zich ook filosofische literatuur waaraan dezelfde 
eerbiedwaardige naam gehecht werd. Het is niet bekend wanneer het herme-
tische raamwerk voor het eerst voor filosofie werd gebruikt, maar de Asclepius 
en het Corpus Hermeticum, wat de belangrijkste werken van de filosofische 
Hermetica zijn die aan ons zijn overgeleverd, moeten waarschijnlijk gedateerd 
worden tussen 100 en 300 n.Chr.3 Hoewel gegoten in een pseudo-Egyptisch 
raamwerk, denken veel geleerden dat deze werken erg weinig authentieke 
Egyptische elementen bevatten. Anderen houden rekening met enige invloed 
van inheemse Egyptische overtuigingen.4 In ieder geval is het echter zo dat ze 
niet geschreven zijn in de allergrijste Oudheid door een alwetende Egyptische 
priester, zoals men in de Renaissance geloofde, maar door diverse onbekende 
auteurs, waarschijnlijk allen Grieken.5 Bovendien bevatten ze Griekse volks-
filosofie van die tijd, een mengeling van platonisme en stoïcisme, samen met 
enige Joodse en waarschijnlijk enige Perzische invloed. Ze zijn zeer uiteenlo-
pend, maar ze stralen allemaal een sfeer van zeer sterke religiositeit uit. De 
Asclepius heeft als strekking de beschrijving van de religie van de Egyptenaren 

1 Festugière, I, pp. 67 e.v.
2 Cicero, De nat. deor., III, 22.
3 C.H., I, p.v. (voorwoord van Nock); Festugière, III, p. 1.
4 Zoals Bloomfield zegt: ‘Scholarship has veered from one extreme to the other on this question 

of the Egyptian elements in Hermeticism’ (zie M.W. Bloomfield, The Seven Deadly Sins, Michigan, 
1952, p. 342, en de verwijzigen die daar worden gegeven). Festugière houdt er nauwelijks rekening 
mee en concentreert zich bijna geheel op de Griekse invloeden in de Hermetica. Een voorzichtig 
commentaar van Bloomfield luidt als volgt: ‘These writings are chiefly the product of Egyptian 
Neoplatonists who were greatly influenced by Stoicism, Judaism, Persian theology and possibly by 
native Egyptian beliefs, as well as, of course, by Plato, especially the Timaeus. They were perhaps 
the bible of an Egyptian mystery religion, which possibly in kernel went back to the second century 
B.C.’ De mysteriecultus wordt door Festugière tegengesproken, I, pp. 81 e.v.

5 Volgens Nock en Festugière, zie C.H., loc. cit., Festugière, I, pp. 85 e.v.
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en met welke magische riten en processen de Egyptenaren de krachten van de 
kosmos aantrokken en inbrachten in de standbeelden van hun goden. Deze 
verhandeling is tot ons gekomen via de Latijnse vertaling die voorheen aan 
Apuleius van Madaura werd toegeschreven.1 De Pimander (de eerste verhan-
deling in het Corpus Hermeticum, de verzameling van vijftien hermetische 
dialogen2) biedt een verslag van de schepping van de wereld dat deels doet 
denken aan Genesis. Andere verhandelingen beschrijven het opstijgen van 
de ziel door de sferen van de planeten naar de hemelrijken erboven, of geven 
extatische beschrijvingen van een proces van wedergeboorte waarmee de 
ziel de ketenen afwerpt waarmee hij aan de stoffelijke wereld gekluisterd is 
en gevuld wordt met goddelijke krachten en deugden.

In het eerste deel van dit werk, La Révélation d’Hermès Trismégiste,3 heeft 
Festugière de geestesgesteldheid geanalyseerd van dat tijdperk, ruwweg de 
tweede eeuw na de geboorte van Christus, waarin de Asclepius en de her-
metische verhandelingen die ons bereikt hebben in het Corpus Hermeticum 
geschreven waren. Uiterlijk was die wereld verregaand georganiseerd en 
verkeerde in vrede. De pax Romana had haar hoogtepunt wat betreft effici-
entie bereikt en de gemengde bevolking van het Rijk werd bestuurd door een 
doelmatige bureaucratie. De verbindingen langs de fantastische Romeinse 
wegen waren uitstekend. De ontwikkelde klassen hadden zich de Grieks-
Romeinse cultuursoort eigengemaakt die berustte op de zeven vrije kunsten. 
De mentale en spirituele toestand van deze wereld was merkwaardig. De 
enorme intellectuele inspanning van de Griekse filosofie was uitgeput, tot 
stilstand gekomen, doodgelopen, wellicht omdat het Griekse denken nooit 
de belangrijke stap nam om zijn hypothesen experimenteel te bekrachtigen, 
een stap die pas vijftien eeuwen later gezet zou worden bij de geboorte van 
het moderne wetenschappelijke denken in de zeventiende eeuw. De wereld 
van de tweede eeuw had genoeg van de Griekse dialectiek die geen zekere 
resultaten scheen op te leveren. Platonisten, stoïcijnen en epicureërs konden 
slechts de theorieën herhalen van hun verschillende scholen zonder verdere 
vooruitgang te boeken, en de grondbeginselen van de scholen werden in grote 
lijnen vastgelegd in studieboeken, in handleidingen die de basis vormden 
van het filosofisch onderricht binnen het Keizerrijk. In zoverre zij Grieks van 
oorsprong is, behoort de filosofie van de hermetische geschriften tot deze 
gestandaardiseerde soort, met een scheutje platonisme, neoplatonisme, 
stoïcisme en de andere Griekse denkscholen.

Deze wereld van de tweede eeuw was echter intensief op zoek naar ken-
nis van de realiteit, naar een antwoord op zijn problemen die het normale 

1 De toeschrijving, die niet correct is, dateert uit de negende eeuw; zie C.H., II, p. 259; voor de 
Koptische versie zie onder, p. 409, noot 2.

2 Het is onbekend wanneer het Corpus Hermeticum voor het eerst als een verzameling bijeen 
werd gebracht, maar het was reeds in deze vorm bekend bij Psellus in de elfde eeuw; zie C.H., I, pp. 
xlviii-1 (voorwoord door Nock).

3 Festugière, I, pp. 1 e.v.
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onderwijs niet in staat was te geven. Men probeerde op andere manieren een 
antwoord te zoeken: intuïtief, mystiek, magisch. Aangezien de rede kennelijk 
gefaald had, poogde men de Nous te cultiveren, het intuïtieve vermogen in de 
mens. Er moest filosofie bij gebruikt worden, niet als oefening in dialectiek, 
maar als manier om intuïtieve kennis te verwerven van het goddelijke en over 
de betekenis van de wereld, kortom als een gnosis, waarop men voorbereid 
werd door middel van ascetische discipline en een religieuze levenswijze. 
De hermetische verhandelingen, die vaak de vorm aannemen van dialogen 
tussen meester en leerling, bereiken gewoonlijk hun hoogtepunt in een soort 
extase waarin de volgeling verlichting ontvangt en vervolgens lofliederen 
begint te zingen. Hij bereikt deze verlichting klaarblijkelijk door middel van 
contemplatie van de kosmos zoals deze weerspiegeld is in zijn eigen Nous 
of Mens die de goddelijke betekenis voor hem ontsluit en hem er spirituele 
beheersing over geeft, zoals in de bekende gnostische onthulling of ervaring 
van het opstijgen van de ziel door de sferen van de planeten om onderge-
dompeld te worden in het goddelijke. En zo wordt deze religie van de wereld 
die als onderstroom in veel Grieks gedachtegoed voorkomt, met name in het 
platonisme en stoïcisme, in het hermetisme zelfs een religie, een eredienst 
zonder tempels of liturgie, die alleen in de geest gevolgd wordt, een religieuze 
filosofie of filosofische religie die een gnosis bevat.

De mensen van de tweede eeuw waren diepgaand vervuld van het denk-
beeld (dat de Renaissance van hen overnam) dat wat oud is puur en zuiver 
is, dat de vroegste denkers dichter naast de goden wandelden dan de drukke 
rationalisten, hun opvolgers. Vandaar de sterke herleving van het pythago-
risme in dit tijdperk. Ze hadden ook de indruk dat wat afgezonderd en ver 
verwijderd is heiliger is1; vandaar hun verering van de ‘barbaren’, van Indiase 
gymnosofisten, Perzische magiërs, Chaldeeuwse astrologen, van wie zij dach-
ten dat hun benadering van kennis religieuzer was dan die van de Grieken.2 
In de smeltkroes van het Keizerrijk, waarin alle religies werden getolereerd, 
bestond er ruimschoots de gelegenheid om kennis te maken met oosterse 
culten. Maar bovenal waren het de Egyptenaren die in dit tijdperk vereerd 
werden. Egyptische tempels waren nog steeds in gebruik, en oprechte zoe-
kers naar religieuze waarheid en openbaring in de Grieks-Romeinse wereld 
maakten pelgrimstochten naar verafgelegen Egyptische tempels, in de buurt 
waarvan zij de nacht doorbrachten in de hoop in hun dromen een visioen te 
ontvangen van goddelijke mysteriën.3 De overtuiging dat Egypte de bakermat 
van alle kennis was, dat de grote Griekse filosofen het land bezocht hadden 
en gesproken hadden met Egyptische priesters, was lange tijd gangbaar ge-
weest. En zo oefende binnen de gemoedstoestand van de tweede eeuw de 
oude en mysterieuze religie van Egypte, de veronderstelde diepgaande kennis 

1 Ibid., I, pp. 14 e.v.
2 Ibid., I, pp. 19 e.v.
3 Ibid., I, pp. 46 e.v.



[ i ] hermes trismegistus

19

van haar priesters, hun ascetische levenswijze, de religieuze magie die zij 
naar men aannam beoefenden in de ondergrondse kamers van hun tempels, 
een enorme aantrekkingskracht uit. Deze pro-Egyptische stemming van de 
Grieks-Romeinse wereld is het die weerspiegeld wordt in de hermetische 
Asclepius met zijn vreemde beschrijving van de magie waarmee de Egypti-
sche priesters de standbeelden van hun goden bezielden en zijn ontroerende 
voorspelling dat de oudste Egyptische religie voorbestemd is op te houden. 
‘In dat uur,’ zo vertelt de vermeende Egyptische priester, Hermes Trisme-
gistus, aan zijn discipel Asclepius, ‘In dat uur zullen de mensen, levensmoe 
als zij zijn, de wereld niet langer beschouwen als het waardevolle voorwerp 
van hun bewondering en verering. Dit Al, dat iets goeds is, het beste dat het 
verleden, het heden en de toekomst te bieden heeft, zal het gevaar lopen te 
vergaan; men gaat het als een last beschouwen en vanaf dat moment wordt 
dit hele universum veracht en niet langer gekoesterd, dit onvergelijkelijke 
werk van God, dit schitterende bouwwerk, deze geheel goede schepping die is 
opgebouwd uit een oneindige verscheidenheid aan vormen, instrument van 
Gods wil die, zonder afgunst, zijn werk overlaadt met zijn gunsten, waarin 
in één alles verenigd is, in een harmonieuze diversiteit, alles waarvan gezien 
kan worden dat het eerbied, lof en liefde waard is.’1 En zo raakt Egypte en zijn 
magische religie vereenzelvigd met de hermetische religie van de wereld.

Dus kunnen we begrijpen hoe de inhoud van de hermetische geschriften 
de illusie van de renaissancemagiër voedde dat zij een mysterieus en kost-
baar verslag bevatte van de oudste Egyptische wijsheid, filosofie en magie. 
Hermes Trismegistus, een mythische naam die in verband gebracht werd 
met een bepaald soort gnostische filosofische onthullingen of met magische 
verhandelingen of recepten, werd in de Renaissance beschouwd als een echt 
persoon, een Egyptische priester die in de verre Oudheid geleefd had en die 
zelf al deze werken had geschreven. De stukjes Griekse filosofie die de magiër 
in deze geschriften vond, afgeleid van het enigszins verworden filosofische 
onderricht dat in de vroege eeuwen n.Chr. gangbaar was, bevestigde de over-
tuiging bij de renaissancelezer dat hij hier de bron van zuivere wijsheid in 
handen had waaraan Plato en de Grieken hun beste kennis ontleend hadden.

Deze reusachtige historische vergissing zou verbazingwekkende gevolgen 
hebben.

Het was op uitstekend gezag dat men in de Renaissance aannam dat Hermes 
Trismegistus een echt persoon was uit de verre Oudheid en de auteur van 
de hermetische geschriften, want dit was de onvoorwaardelijke overtuiging 
van vooraanstaande kerkvaders, met name Lactantius en Augustinus. Het 
was vanzelfsprekend dat het bij niemand opkwam te betwijfelen dat deze 
overweldigend gezaghebbende schrijvers gelijk hadden, en het getuigt op 
opmerkelijke wijze van de duidelijkheid en het belang van de hermetische 

1 C.H., II, p. 328
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geschriften en van het vroege en totale succes van de legende van Hermes 
Trismegistus wat betreft wie de schrijver was en hoe oud de geschriften 
waren dat Lactantius, die in de derde eeuw schreef, en Augustinus in de 
vierde, beiden de legende voetstoots aannamen.

Na Cicero geciteerd te hebben over de vijfde Mercurius als hij ‘die de letters 
en wetten aan de Egyptenaren gaf ’, zegt Lactantius in zijn Instituten vervol-
gens dat deze Egyptische Hermes ‘hoewel een mens, hij niettemin van grote 
ouderdom was en volledig vervuld van elke soort kennis, zodat hij zich door 
zijn kennis van vele onderwerpen en kunsten de naam Trismegistus verwierf. 
Hij schreef grote hoeveelheden boeken die te maken hadden met kennis van 
goddelijke zaken, waarin hij opkomt voor de grootsheid van de allerhoogste 
en enige God, en Hem noemt met dezelfde namen die wij gebruiken – God en 
Vader.’1 Met deze ‘vele boeken’ bedoelt Lactantius beslist enkele hermetische 
geschriften die aan ons zijn overgeleverd, want hij citeert verscheidene malen 
uit enkele verhandelingen van het Corpus Hermeticum en ook uit de Asclepi-
us.2 De zeer vroege datering van Hermes Trismegistus en zijn boeken door 
Lactantius kan afgeleid worden uit een opmerking in zijn De ira Dei waarin 
hij zegt dat Trismegistus veel ouder is dan Plato en Pythagoras.3

Er staan veel andere citaten uit en verwijzingen naar Hermes Trisme-
gistus in de Instituten van Lactantius. Hij dacht klaarblijkelijk dat Hermes 
een waardevolle bondgenoot was in zijn campagne om heidense wijsheid 
te gebruiken ter ondersteuning van de waarheid van het christendom. In 
het citaat hierboven wijst hij erop dat Hermes, net als de christenen, over 
God spreekt als ‘Vader’. Het is inderdaad zo dat het woord Vader voor het 
opperwezen tamelijk vaak gebruikt wordt in de hermetische geschriften. 
Nog sprekender echter was het gebruik door Hermes van de uitdrukking 
‘Zoon van God’ voor de demiurg. Om deze opmerkelijke bevestiging van de 
waarheid van het christendom te demonstreren door middel van deze zeer 
oude schrijver, citeert Lactantius, in het Grieks, een passage uit de Asclepius 
(een van de citaten waarmee fragmenten van het verloren Griekse origineel 
voor ons behouden zijn gebleven):

Hermes, in the book which is entitled The Perfect Word, made use of these 
words: ‘The Lord and creator of all things, whom we have thought right 
to call God, since He made the second God visible and sensible … Since, 
therefore, He made Him first, and alone, and one only, He appeared to 
Him beautiful, and most full of all good things; and He hallowed Him, 
and altogether loved Him as His own Son.’4

1 Lactantius, Div. Inst., I, vi; Engelse vertaling van W. Fletcher, The Works of Lactantius, Edinburgh, 
1871, I, p. 15.

2 Zie voor citaten door Lactantius uit de Hermetica, C.H., I, p. xxxviii; II, pp. 259, 276-7.
3 Lactantius, De ira Dei, XI; Fletchers vertaling, II, p. 23.
4 Lactantius, Div. Inst., IV, vi; Fletchers vertaling, I, p. 220. Lactantius citeert uit Asclepius, 8 (C.H., 

II, p. 304).
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[Vert.: Hermes gebruikte in het boek getiteld Het Volmaakte Woord de 
volgende woorden: ‘De Heer en Schepper van alle dingen, die we terecht 
God noemen, aangezien Hij de tweede God zichtbaar en bewust maakte 
… Aangezien, derhalve, Hij Hem eerste maakte, en alleen, en één alleen, 
verscheen Hij prachtig aan Hem, en vol van alle goede dingen; en Hij 
vereerde Hem, en hield totaal van Hem als Zijn eigen Zoon.’]

Het Volmaakte Woord, of Sermo Perfectus, is een correcte vertaling van de oor-
spronkelijke Griekse titel van de Asclepius1 en de passage die Lactantius in 
het Grieks aanhaalt stemt ruwweg overeen met een passage in onze Latijnse 
versie. En zo wordt de Asclepius, het werk met de vreemde beschrijving van 
hoe de Egyptenaren hun afgodsbeelden vervaardigden en de Klaagzang voor 
de Egyptische religie, geheiligd omdat er een voorspelling in staat aangaande 
de Zoon van God.

Niet alleen in de Asclepius gebruikten de hermetische schrijvers de uit-
drukking ‘Zoon van God’. Aan het begin van Pimander, het hermetische 
scheppingsverhaal, staat dat de scheppingsdaad geschiedt door een lichtend 
Woord, die de Zoon van God is.2 Bij de bespreking van de Zoon van God als 
het scheppende Woord, met citaten uit de Heilige Schrift, voert Lactantius 
heidens bewijs aan en wijst hij erop dat de Grieken over Hem spreken als de 
Logos, en ook Trismegistus. Hij dacht ongetwijfeld aan de passage over het 
scheppende Woord als de Zoon van God in de Pimander en hij voegt eraan 
toe dat ‘Trismegistus, die op de een of andere manier bijna alle waarheid 
onderzocht heeft, vaak de uitmuntendheid en grootsheid van het Woord 
beschreven heeft.’3

Inderdaad, Lactantius beschouwt Hermes Trismegistus als een van de 
belangrijkste niet-joodse zieners en profeten die de komst van het christen-
dom voorzag, omdat hij het had over de Zoon van God en over het Woord. In 
drie passages van de Instituten citeert hij Trismegistus, waarbij de Sibillen op 
de komst van Christus wijzen.4 Lactantius zegt nergens iets ten nadele van 
Hermes Trismegistus. Hij is altijd de oudste en wijste schrijver. De teneur 
van zijn boeken is in overeenstemming met het christendom en doordat 
hij de Zoon van God noemt, kan hij als niet-joodse profeet bij de Sibillen 
geplaatst worden. In algemene passages veroordeelt Lactantius het vereren 
van beeltenissen en hij vindt tevens dat de demonen die door de magiërs 

1 Zie C.H., II, pp. 276-7.
2 Zie beneden, p. 33.
3 Lactantius, Div. Inst., IV, xi; Fletchers vertaling, I, p. 226.
4 Lactantius, Div. Inst., I, vi; IV; vi; VIII, xviii; Fletchers vertaling, I, p. 14-19; 220-2; 468-9. De Sibil-

lijnse Orakels zelf waren net zomin uit de Oudheid als de Hermetica. Vervalste sibillijnse voorspel-
lingen van joodse oorsprong verschenen op een of ander onzeker tijdstip, en werden later bewerkt 
door de christenen. Het is moeilijk te onderscheiden wat van joodse en wat van christelijke oorsprong 
is in de Oracula Sibyllina. Zie M.J. Lagrange, Le judaïsme avant Jésus-Christ, Parijs, 1931, pp. 505-11; A. 
Puech, Histoire de la littérature grecque chrétienne, Parijs, 1928, II, pp. 603-15; en de voetnoot van G. 
Bardy in Ouevres de Saint Augustin, Desclée de Brouwer, dl. 36, 1960, pp. 755-9.
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worden gebruikt boosaardige gevallen engelen zijn.1 Deze zaken worden door 
hem echter nooit in verband gebracht met Trismegistus, die altijd ten tonele 
verschijnt als een eerbiedwaardige autoriteit op het gebied van goddelijke 
waarheden. Het is geen wonder dat Lactantius een geliefde kerkvader werd 
bij de renaissancemagiër die christen wenste te blijven.

Augustinus was echter een probleem voor de renaissancemagiër die christen 
wenste te blijven, want Augustinus schrijft in de De Civitate Dei een scherpe 
veroordeling van wat ‘Hermes de Egyptenaar, genaamd Trismegistus’ schreef 
over afgodsbeelden, dat wil zeggen van de passage in de Asclepius, die hij 
uitvoerig aanhaalt, over hoe de Egyptenaren in hun magische religie de stand-
beelden van hun goden leven inbliezen door middel van magische middelen, 
door er geesten in te brengen.2 Augustinus gebruikt geen Griekse tekst van 
de Asclepius, zoals Lactantius had gedaan, maar dezelfde Latijnse vertaling 
die wij hebben en die daarom ten minste al uit de vierde eeuw moet stam-
men.3 Zoals eerder vermeld werd deze vertaling gewoonlijk toegeschreven 
aan Apuleius van Madaura.

De context waarbinnen Augustinus zijn aanval op de afgodspassage in 
de Asclepius plaatst is belangrijk. Hij valt magie in het algemeen aan en in 
het bijzonder de visies op geesten of daemones die Apuleius van Madaura 
erop nahoudt.4

Apuleius van Madaura is een opmerkelijk voorbeeld van een van degenen 
die, hoogopgeleid als zij waren in de algemene cultuur van de Grieks-Romein-
se wereld, genoeg kregen van het oudbakken onderricht van de scholen, en 
die op zoek gingen naar verlossing in het occulte gebied, en met name in het 
Egyptische occulte gebied. Apuleius werd geboren in ongeveer 123 n.Chr. en 
genoot zijn onderricht in Carthago en Athene. Later reisde hij naar Egypte 
waar hij verwikkeld raakte in een rechtszaak waarin hij beschuldigd werd van 
magie. Hij is beroemd vanwege zijn prachtige roman, algemeen bekend als 
De Gouden Ezel (Asinus aureus),5 waarin de held door heksen in een ezel wordt 
veranderd, en na veel lijden van zijn dierlijke vorm wordt terugveranderd in 
zijn menselijke vorm na een gelukzalig visioen te hebben ontvangen van de 
godin Isis, dat hij krijgt op een verlaten strand waar hij in wanhoop naartoe 
gezworven is. Uiteindelijk wordt hij een priester van Isis in een Egyptische 
tempel. De hele stemming van deze roman, met zijn moraal (want de dierlijke 
vorm is een straf voor een overtreding), zijn extatische inwijding of verlich-
ting, zijn Egyptische kleuring, lijkt op de stemming van de hermetische 
geschriften. Hoewel Apuleius niet de vertaler van de Asclepius was, zou dat 
werk hem zeker hebben aangesproken.

1 Lactantius, Div. Inst., II, xv.
2 Augustinus, De civ. Dei, VIII, xxiii-xxvi. Hij citeert uit Asclepius, 23, 24, 37; zie C.H., II, pp. 325 e.v.
3 C.H., II, p. 259.
4 De civ. Dei, VIII, xiii-xxii.
5 Dit is de titel van de zestiende-eeuwse vertaling van William Adlington.
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Augustinus noemt Apuleius een platonist en hij valt hem aan vanwege 
zijn visies op luchtgeesten of daemones die hij bemiddelaars tussen goden 
en mensen noemt in zijn werk over de ‘demon’ van Socrates. Augustinus 
beschouwt dit als zondig, niet omdat hij niet in luchtgeesten of demonen 
gelooft, maar omdat hij ze boze geesten of duivels vindt. Vervolgens valt hij 
Hermes Trismegistus aan omdat hij de Egyptenaren prijst vanwege de magie 
waarmee zij dergelijke geesten of demonen inbrachten in de standbeelden 
van hun goden, waarmee de standbeelden tot leven gebracht werden, of 
goden werden. Hierbij haalt hij letterlijk de passage in de Asclepius over het 
maken van goden aan. Dan bespreekt hij de voorspelling dat er een einde zal 
komen aan de Egyptische religie, en de klaagzang erover die hij interpreteert 
als een voorspelling van het einde van de afgoderij door de komst van het 
christendom. Ook hier is Hermes Trismegistus dus een profeet van de komst 
van het christendom, maar de eer hiervoor wordt hem ontnomen door de 
verklaring van Augustinus dat hij deze voorkennis van de toekomst gekregen 
had van de demonen die hij vereerde.

Hermes kondigt deze zaken aan als medeplichtige van de duivel, waar-
bij hij de aanwezigheid van de christelijke naam verzwijgt, en toch op 
droevige wijze voorspelt dat hieruit al het idolate bijgeloof zou voort-
komen: want Hermes was een van degenen die (zoals de apostel zegt), 
‘Terwijl ze God kenden Hem niet als God verheerlijkten, noch dankbaar 
waren, maar die ijdel werden in hun verbeelding, en hun dwaze hart 
was vervuld van duisternis …’1

En toch, gaat Augustinus verder, ‘zegt deze Hermes veel waarheidsgetrouwe 
dingen over God’, hoewel hij in zijn bewondering voor de Egyptische afgoderij 
blind was en zijn voorspelling over het voorbijgaan ervan van de duivel had 
gekregen. Als contrast haalt hij een echte profeet aan, zoals Jesaja, die zei, 
‘De afgoden van Egypte zullen verwijderd worden in Zijn aanwezigheid, en 
het hart van Egypte zal in haar midden smelten.’2

Augustinus zegt helemaal niets over het feit dat Hermes de ‘Zoon van 
God’ noemt, en de manier waarop hij het onderwerp behandeld is wellicht 
ten dele een reactie op de verheerlijking van Hermes als niet-joods profeet 
door Lactantius.

De mening van Augustinus over Hermes vormt vanzelfsprekend een 
probleem voor de vele vrome bewonderaars van de hermetische geschriften 
in de Renaissance. Zij konden een aantal richtingen kiezen. Een ervan was 
aannemen dat de passage over de afgoderij in de Asclepius een inlassing 
was die in de Latijnse vertaling was geplaatst door de magiër Apuleius, en 

1 De civ. Dei, VIII, xxiii, aangehaald in de Engelse vertaling van John Healey. Het citaat is uit 
Romeinen, I, xxi.

2 Jesaja, XIX, i.
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die niet in het verloren Griekse origineel van Hermes stond. Deze richting 
werd door verscheidene hermetici in de zestiende eeuw gekozen, zoals 
we later zullen zien.1 Maar voor de renaissancemagiër was de magie in de 
Asclepius het aantrekkelijkste deel van de hermetische geschriften. Hoe 
moest een christelijke magiër om Augustinus heen komen? Marsilio Ficino 
deed dit door Augustinus’ veroordeling aan te halen, en vervolgens, hoewel 
omzichtig, te negeren door toch magie te beoefenen. Giordano Bruno zou 
de stoutmoedigere richting kiezen door vol te houden dat de magische 
Egyptische religie niet alleen de oudste van de wereld was maar ook de 
enige ware religie, die zowel het jodendom als het christendom hadden 
verdoezeld en bezoedeld.

Er zit nog een passage over Hermes Trismegistus in De Civitate Dei die 
sterk afwijkt van degene over de Egyptische idolatrie en in een heel andere 
context staat. Augustinus bekrachtigt de uitzonderlijke ouderdom van de 
Hebreeuwse taal en dat de Hebreeuwse profeten en aartsvaders van ver vóór 
de niet-joodse filosofen zijn, en de wijsheid van de aartsvaders van vóór de 
Egyptische wijsheid.

En wat was hun [de Egyptische] prachtige wijsheid, meent u? Waarlijk 
niets meer dan astronomie en dergelijke andere wetenschappen waar-
mee eerder het verstand werd geoefend dan dat de kennis erdoor werd 
verhoogd. Want wat betreft zedenleer, deze kwam pas op in de tijd van 
Trismegistus, die lang voor de wijzen en filosofen van Griekenland 
kwam, maar na Abraham, Izaäk, Jacob, Jozef, en ook Mozes. Want toen 
Mozes werd geboren, leefde Atlas, de broer van Prometheus, een groot 
astronoom, en hij was grootvader van moederszijde van de oudere Mer-
curius, die de vader van deze Trismegistus verwekte.2

Augustinus bevestigt op deze wijze met het grote gewicht van zijn gezag de 
uitzonderlijke ouderdom van Hermes Trismegistus, die ‘lang voor de wijzen 
en filosofen van Griekenland’ bestond. En door hem deze merkwaardige af-
stamming te verlenen, waarbij hij drie generaties later dan als tijdgenoot van 
Mozes wordt gedateerd, wierp Augustinus een vraag op die veel besproken 
zou worden met betrekking tot de relatieve datering van Mozes en Hermes. 
Kwam Hermes iets later dan Mozes, maar toch veel vroeger dan de Grieken, 
zoals Augustinus zei? Was hij tijdgenoot van Mozes, of vroeger dan Mozes? 
Al deze visies werden er door de latere hermetici en magiërs op na gehouden. 
De behoefte om hem te dateren in relatie tot Mozes werd gestimuleerd door 
de overeenkomsten met Genesis die elke lezer van de hermetische Pimander 
wel moeten opvallen.

Van andere vroege christelijke schrijvers kunnen we meer over Hermes 

1 Zie hieronder, pp. 163, 165-6.
2 De civ. Dei, XVIII, xxiix; geciteerd in John Healeys vertaling.
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Trismegistus te weten komen,1 met name van Clemens van Alexandrië, die 
in zijn opmerkelijke beschrijving van de processie van de Egyptische pries-
ters zegt dat de zanger vooraan in de processie twee muziek- en liedboeken 
droeg van Hermes, en dat de horoscooptrekker vier boeken van Hermes over 
de sterren droeg. In de loop van deze beschrijving beweert Clemens dat er 
tweeënveertig boeken zijn geschreven door Hermes Trismegistus, waarvan 
er zesendertig de hele filosofie van de Egyptenaren bevatten en de andere zes 
over geneeskunde gaan.2 Het is zeer waarschijnlijk dat Clemens alle Hermetica 
kende die aan ons zijn overgeleverd,3 maar de renaissancelezer geloofde dat 
het Corpus Hermeticum en de Asclepius kostbare restanten waren uit die grote 
gewijde bibliotheek waarover Clemens het heeft.

In ongeveer 1460 werd een Grieks manuscript vanuit Macedonië naar Flo-
rence gebracht door een monnik, een van die vele agenten die door Cosimo 
de’ Medici in dienst waren genomen om manuscripten voor hem te verga-
ren. Het behelsde een duplicaat van het Corpus Hermeticum, niet een geheel 
compleet duplicaat, want het bestond uit slechts veertien van de vijftien 
verhandelingen van de verzameling, waarbij de laatste ontbrak.4 Hoewel de 
manuscripten van Plato in afwachting van vertaling al samengevoegd waren, 
gaf Cosimo aan Ficino de opdracht om deze terzijde te leggen en meteen het 
werk van Hermes Trismegistus te vertalen, alvorens van start te gaan met de 
Griekse filosofen. Ficino zelf vertelt dit aan ons in de opdracht aan Lorenzo de’ 
Medici bij de commentaren van Plotinus, waarin hij de impuls beschrijft die 
aan de Griekse studies wordt gegeven door de komst van Gemistus Pletho en 
andere Byzantijnse geleerden naar het Concilie van Florence, en hoe hij zelf 
de opdracht van Cosimo had gekregen om de schatten van de Griekse filosofie 
te vertalen die nu naar het Westen aan het komen waren vanuit Byzantium. 
Cosimo, zegt hij, had hem de werken van Plato overhandigd ter vertaling. 
Maar in het jaar 1463 kreeg Ficino van Cosimo te horen dat hij eerst Hermes 
moest vertalen, en wel onmiddellijk, en daarna met Plato moest verdergaan: 
‘mihi Mercurium primo Termaximum, mox Platonem mandavit interpre-
tandum’.5 Ficino maakte de vertaling in een paar maanden toen Cosimo, die 
in 1464 stierf, nog leefde. Toen begon hij aan Plato.6

1 Zie de verzameling Testimonia in Scott, Vol. I.
2 Clemens van Alexandrië, Stromata, VI, iv, xxxv-xxxviii. Vgl. Festugiere, I, pp. 75 e.v.
3 Clemens noemt de hermetische geschriften niet, waaruit Scott concludeert (I, pp. 87-90) dat 

hij ze ofwel niet kende, of dat ze niet van een zeer vroeg tijdstip waren.
4 Het manuscript waarvan Ficino deze vertaling maakte bevindt zich in de Biblioteca Lauren-

ziana (Laurentianus, LXXI 33 (A) ). Zie Kristeller, Studies, p. 223; het elfde hoofdstuk van dit boek is 
een heruitgave in herziene vorm van een artikel dat Kristeller voor het eerst in 1938 uitgaf en dat de 
baanberekende studie was van Ficino’s vertaling van het Corpus Hermeticum. Alle studenten van het 
hermetisme in de Renaissance hebben zeer veel te danken aan Kristellers werk.

5 Opdracht door Ficino aan Lorenzo de’ Medici van zijn epitome en commentaren op Plotinus; 
Ficino, p. 1537.

6 ‘Mercurium paucis mensibus eo uiuente (verwijzend naar Cosimo) peregi. Platonem tune etiam 
sum aggressus’; Ficino, loc. cit. Vgl. Kristeller, Sudies, p. 223; A. Marcel, Marsile Ficin, Parijs, 1958, pp. 255 e.v.
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We hebben hier te maken met een uitzonderlijke situatie. De complete 
werken van Plato liggen te wachten, en ze moeten blijven wachten terwijl 
Ficino snel Hermes vertaalt, waarschijnlijk omdat Cosimo hem wil lezen 
voor hij sterft. Dit getuigt toch wel van de mysterieuze reputatie van de 
Driewerf Grote! Cosimo en Ficino wisten van de kerkvaders dat Hermes 
Trismegistus ver voor Plato kwam. Ze kenden ook de Latijnse Asclepius die 
de interesse opwekte om zich te verdiepen in nog meer oude Egyptische 
wijsheid die kwam vanuit dezelfde zuivere bron.1 Egypte kwam voor Grie-
kenland; Hermes leefde vroeger dan Plato. Het respect in de Renaissance 
voor wat oud, oorspronkelijk en ver weg was, en daarmee het dichtst bij de 
goddelijke waarheid, vereiste dat het Corpus Hermeticum voor Plato’s Repu-
bliek of Symposium vertaald werd, en dus was dit eigenlijk de eerste vertaling 
die Ficino maakte.

Ficino gaf zijn vertaling als titel Pimander, wat in feite de titel van alleen 
de eerste verhandeling in het Corpus Hermeticum is, maar die hij uitbreidde 
en liet slaan op het hele Corpus, of liever gezegd de eerste veertien delen, 
aangezien het vijftiende ontbrak in zijn manuscript. Hij droeg de vertaling 
op aan Cosimo, en deze opdracht, of argumentum zoals hij hem noemt, ont-
hult de geestesgesteldheid, de houding van diep ontzag en verwondering, 
waarin hij deze schitterende openbaring van oude Egyptische wijsheid 
benaderd had.

In die tijd waarin Mozes werd geboren floreerde Atlas de astroloog, 
broer van Prometheus de natuurkundige en oom van moederszijde 
van de oudere Mercurius, wiens neef Mercurius Trismegistus was.2

En zo begint het argumentum met een enigszins verdraaide versie van de 
augustijnse genealogie van Hermes, waarmee hij in de zeer verre Oudheid 
geplaatst wordt, en bijna in een mozaïsche context.

Augustinus heeft over Mercurius geschreven, vervolgt Ficino, zo ook 
Cicero en Lactantius. Hij herhaalt de informatie van Cicero dat Mercurius 
‘wetten en letters gaf ’ aan de Egyptenaren, waaraan hij toevoegt dat hij 
de stad genaamd Hermopolis stichtte. Hij was een Egyptische priester, de 
wijste van allemaal, oppermachtig als filosoof vanwege zijn enorme kennis, 
als priester vanwege de heiligheid van zijn leven en de beoefening van de 

1 Om dit enthousiasme te kunnen begrijpen is een studie van het hermetisme in de Middeleeuwen 
en in de Renaissance voor Ficino noodzakelijk. Zie voor enkele aanwijzingen omtrent de invloed van 
de Asclepius in de Middeleeuwen, C.H. II, pp. 267-75. Interesse voor het hermetisme (voornamelijk 
gebaseerd op Asclepius en op de pseudo-hermetische Liber Hermetis Mercurii Triplicis de VI rerum 
principiis) is een van de kenmerken van de twaalfde-eeuwse Renaissance. Zie voor de invloed van 
deze werken op Hugo van Sint-Victor, de Didascalicon, vertaald door Jerome Taylor, Columbia, 1961, 
introductie pp. 19 e.v. en noten.

Veel van de magische, alchemistische en astrologische geschriften die in omloop zijn onder de 
naam Hermes waren natuurlijk in de Middeleeuwen bekend, zie hieronder, pp. 48-9.

2 Argumentum voor Ficino’s Pimander (Ficino, p. 1836).
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goddelijke erediensten, en koninklijke goddelijkheid waardig als uitvoerder 
van de wet, waardoor hij terecht Termaximus genoemd wordt, de Driewerf 
Grote.1

Hij wordt de eerste auteur van de theologie genoemd: hij werd opge-
volgd door Orpheus, die op de tweede plaats kwam onder de theologen 
uit de Oudheid: Aglaophemus, die in de heilige leer van Orpheus was 
ingewijd, werd in de theologie opgevolgd door Pythagoras, wiens leer-
ling Philolaus was, de leraar van onze Goddelijke Plato. Vandaar dat er 
één oude theologie is (prisca theologia) … wier oorsprong bij Mercurius 
ligt en die haar hoogtepunt bij de Goddelijke Plato bereikt.2

In dit voorwoord bij de Pimander geeft Ficino voor de eerste keer zijn genealo-
gie van de wijsheid, waarbij hij niet hoofdzakelijk uitging van de zienswijze 
van Gemistus Pletho, die Trismegistus niet noemt, maar van die van de kerk-
vaders, met name Augustinus, Lactantius en Clemens. Hij zou de genealogie 
van de wijsheid later vele malen herhalen, waarbij Hermes Trismegistus altijd 
ofwel de eerste plaats inneemt, of de tweede na Zoroaster (die de favoriet van 
Pletho was als eerste priscus theologus), of samen met Zoroaster als eerste 
wordt geplaatst.3 De genealogie van de prisca theologia laat op overtuigende 
wijze het uitzonderlijk grote belang zien dat Ficino toekent aan Hermes als 
de fons et origo van een wijsheidstraditie die in een ononderbroken keten tot 
Plato liep. Er zijn nog veel meer aanwijzingen in Ficino’s werken te vinden 
voor zijn onvoorwaardelijke geloof in de vooraanstaande plaats en het grote 
belang van Hermes. Deze opvatting maakte indruk op een vroege biograaf 
van de Florentijnse filosoof die zegt dat ‘hij (Ficino) er vast van overtuigd was 
dat de filosofie van Plato zijn oorsprong vond bij die van Mercurius, wiens 
leer dichter bij die van Orpheus leek te staan en in bepaalde opzichten ook 
dichter bij onze eigen theologie (dat wil zeggen het christendom) dan die 
van Pythagoras.’4

1 Deze verklaring van de betekenis van ‘Driewerf Grote’ wordt in de Middeleeuwen gevonden; 
zie hieronder, pp. 57.

2 Ficino, loc. cit.
3 In de Theologia Platonica geeft Ficino de genealogie als (1) Zoroaster, (2) Mercurius Trismegis-

tus, (3) Orpheus, (4) Aglaophemus, (5) Pythagoras, (6) Plato (Ficino, p. 386). In het voorwoord bij 
de Plotiunus-commentaren zegt Ficino dat goddelijke theologie gelijktijdig bij Zoroaster onder de 
Perzen en bij Mercurius onder de Egyptenaren begon; gaat dan verder met Orpheus, Aglaophemus, 
Pythagoras, Plato (Ibid., p. 1537).

Deze gelijkstelling van Zoroaster met Hermes brengt Ficino’s genealogie enigszins in overeen-
stemming met die van Gemistus Pletho, volgens wie de oudste bron van wijsheid Zoroaster is, na 
wie hij een verschillende reeks tussenpersonen plaatst dan degene die door Ficino worden gegeven, 
maar uiteindelijk net als Ficino uitkomt bij Pythagoras en Plato. Zie de passages die zijn aangehaald 
uit Pletho’s commentaar op de Laws en uit zijn antwoord tot Scholarios in F. Masai, Pléthon et le 
Platonisme de Mistra, Parijs, 1956, pp. 136, 138.

Zie voor een waardevolle studie van Ficino’s genealogieën der wijsheid D.P. Walker, ‘The Prisca 
Theologia in France’, J.W.C.I., 1954 (XVII), pp. 204-59.

4 Vita di Ficino, uitgegeven vanuit een manuscript van circa 1591 in Marcel, op. cit., p. 716.
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Mercurius schreef vele boeken die verband hielden met de kennis van god-
delijke zaken, vervolgt Ficino in zijn voorwoord bij de Pimander, waarin hij 
esoterische mysteriën onthult. Het is ook niet alleen als filosoof dat hij zich 
tot ons richt maar soms als een profeet die tot ons zingt over de toekomst. 
Hij voorzag het instorten van de vroege religie en de geboorte van een nieuw 
geloof, alsmede de komst van Christus. Augustinus betwijfelt of hij dit niet 
wist uit de sterren of de onthullingen van demonen, maar Lactantius aarzelt 
niet hem bij de Sibillen en de profeten te plaatsen.1

Deze opmerkingen (die we geparafraseerd en niet volledig vertaald hebben 
uit het argumentum) getuigen van de moeite die Ficino zich getroost om de 
veroordeling door Augustinus van zijn held vanwege de Egyptische afgoderij 
in de Asclepius te vermijden, wat hij doet door de gunstige visie van Lactantius 
te benadrukken. Vervolgens zegt hij dat van de vele werken die Mercurius 
schreef er voornamelijk twee goddelijk zijn, hetgene genaamd Asclepius, 
dat Apuleius de platonist in het Latijn vertaald had, en hetgene genaamd 
Pimander (dat wil zeggen het Corpus Hermeticum), dat uit Macedonië naar Italië 
gebracht is en dat hijzelf in opdracht van Cosimo nu in het Latijn vertaald 
heeft. Hij gelooft dat het eerst in het Egyptisch was geschreven en in het 
Grieks is vertaald om aan de Grieken de Egyptische mysteriën te onthullen.

Het argumentum eindigt in een extatische sfeer die de gnostische inwij-
dingen weerspiegelt waarmee de Hermetica zich bezighouden. In dit werk, 
gelooft Ficino, schijnt een goddelijk licht van verlichting. Het leert ons hoe 
we, terwijl we de misleidingen van de zintuigen en de wolken van de fantasie 
ontstijgen, onze geest op de Goddelijke Geest moeten richten, zoals de maan 
zich op de zon richt, zodat Pimander, dat wil zeggen de Goddelijke Geest, 
onze geest kan binnenstromen en wij ons kunnen bezinnen op de orde van 
alle dingen zoals ze in God bestaan.

In de introductie bij zijn editie van de Hermetica beschreef Scott de opvat-
ting van Ficino over deze werken als volgt:

Ficino’s theorie over de relatie tussen Hermes Trismegistus en de Griek-
se filosofen was gedeeltelijk gebaseerd op gegevens die door vroege 
christelijke schrijvers waren geleverd, in ’t bijzonder door Lactantius 
en Augustinus, en ten dele op de aanwijzingen in het Corpus Hermeti-
cum en de Latijnse Asclepius zelf van Pseudo-Apuleius. Hij zag … dat de 
overeenkomst tussen de hermetische doctrines en die van Plato zo sterk 
was, dat dit wel moest duiden op enig historisch verband. Hij ging er 
echter van uit dat de auteur van de Hermetica iemand was die omstreeks 
de tijd van Mozes leefde, waarmee hij de ware relatie en gedachte op 
z’n kop zette dat Plato zijn theologie via Pythagoras had ontleend aan 
Trismegistus. En zijn visie werd ten minste in grote lijnen aangenomen 

1 In zijn werk over de christelijke religie (De Christ. relig., XXV) plaatst Ficino Hermes bij de Sibil-
len als met hen getuigend van de komst van Christus (Ficino, p. 29).
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door allen die zich met het onderwerp bezighielden tot aan het einde 
van de zestiende eeuw.1

Dit is zonder twijfel een feit, een feit dat alle studenten van het renaissancis-
tische neoplatonisme dat door Ficino’s vertalingen en werken wordt ingeluid, 
in gedachten zouden moeten houden. Er is niet voldoende onderzocht wat 
het effect op Ficino was van zijn met ontzag vervulde benadering van de Her-
metica als de prisca theologia, de zuivere bron van verlichting die uitstroomt 
van de Goddelijke Mens, die hem zou leiden tot de oorspronkelijke kern van 
het platonisme als een gnosis die ontleend was aan de Egyptische wijsheid.

Tijdgenoten deelden Ficino’s inschatting dat de hermetische geschriften 
van uitermate groot belang waren, want, zoals P.O. Kristeller opmerkte, zijn 
Pimander kende een enorme verbreiding.2 Er bestaat een zeer groot aantal 
manuscripten van, meer dan van enig ander werk van Ficino. Het werk werd 
voor het eerst in 1471 gedrukt en beleefde zestien uitgaven tot het eind van 
de zestiende eeuw, degene die verschenen bij de andere werken niet meege-
rekend. Een Italiaanse vertaling ervan door Tommaso Benci werd in 1548 in 
Florence gedrukt. In 1505 bracht Lefèvre d’Etaples Ficino’s Pimander en de 
vertaling van de Asclepius door Pseudo-Apuleius samen in een boek onder. De 
bibliografie van de uitgaven, vertalingen, verzamelingen en commentaren 
op de hermetische geschriften in de zestiende eeuw is lang en ingewikkeld,3 
hetgeen getuigt van de diepgaande en geestdriftige interesse die door Hermes 
Trismegistus werd gewekt gedurende de gehele Renaissance.

Het verbod van de middeleeuwse kerk op magie had haar teruggedrongen 
tot in donkere hoeken en gaten, waar de magiër zijn verfoeide kunst in het 
geheim beoefende. Respectabele mensen huurden hem soms stiekem in en 
men had alom ontzag voor hem. Maar hij genoot beslist geen openlijke be-
wondering als religieus filosoof. De renaissancemagie, die een hervormde en 
wetenschappelijke magie was, en die altijd ontkende iets te maken te hebben 
met de oude onwetende, kwade of zwarte magie, was vaak een toevoegsel van 
een eerbiedwaardige renaissancefilosoof. Deze nieuwe status van de magie 
was ongetwijfeld voornamelijk het gevolg van de grote toevloed aan litera-
tuur die binnenkwam vanuit Byzantium, waarvan zoveel afkomstig was uit 
die vroege eeuwen na Christus waarin de heersende filosofieën doorspekt 
waren met occultisme. De geleerde en ijverige lezer van auteurs als Jam-
blichus, Porphyrius of zelfs Plotinus kon magie niet langer beschouwen als 
het vak van onwetende en minderwaardige personen. En de genealogie van 
de wijsheid uit de Oudheid, die Ficino zo sterk gepropageerd had, was ook 
bevorderlijk voor een wederopbloei van de magie, want zo vele prisci theologi 

1 Scott, I, p. 31. Het einde van de zestiende eeuw is een te vroege tijd om het ten einde raken van 
deze illusie te plaatsen; zie hieronder, hoofdstuk XXI.

2 Kristeller, Studies, pp. 223 e.v.; Supll. Fic. I, pp. Ivii-Iviii, cxxix-cxxxi.
3 Scott, I, pp. 31 e.v., en zie verder hieronder, hoofdstuk X.
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waren prisci magi, en de literatuur die hun aanspraken ondersteunde was in 
feite ook afkomstig uit de occultistische vroege eeuwen n.Chr. Aan de zeer 
oude Zoroaster, die soms met Hermes van plaats verwisselt als de eerste in de 
keten van wijsheid, werden de Chaldeeuwse Orakels toegeschreven, wat geen, 
zoals men veronderstelde, documenten van uitermate hoge ouderdom waren, 
maar die dateerden uit de tweede eeuw n.Chr.1 De bezweringsmagie die zou 
zijn onderwezen door Orpheus, die als tweede komt in de keten van de prisci 
theologi, was gegrondvest op de orfische liederen, waarvan de meeste uit de 
tweede of derde eeuw n.Chr. stammen.2 En dus was Hermes Trismegistus 
niet de enige uitzonderlijk oude theoloog of magiër wiens heilige literatuur 
zeer verkeerd gedateerd werd.

Niettemin is Hermes Trismegistus waarschijnlijk de belangrijkste figuur 
in de heropbloei van de magie in de Renaissance. Egypte werd van oudsher in 
verband gebracht met de meest duistere en krachtige magie, en nu werden 
er geschriften van een Egyptische priester onthuld die een uitzonderlijke 
vroomheid tentoonspreidden, waarmee de hoge achting voor hem werd be-
vestigd die de christelijke kerkvader, Lactantius, betoond had, en die door de 
hoogste autoriteiten als de bron van Plato werd beschouwd. Het is nagenoeg 
zeker dat door de ontdekking van het Corpus Hermeticum de diepe religiositeit 
van Hermes aan het licht kwam en hij zo nauw in verband bracht werd met 
de heersende platoonse filosofie, waarmee zijn Asclepius gerehabiliteerd werd 
die door Augustinus veroordeeld was omdat het werk kwade demonische 
magie zou bevatten. De bijzonder verheven positie die Hermes Trismegistus 
toebedeeld kreeg in dit nieuwe tijdperk, herstelde Egypte en zijn wijsheid in 
ere, en daarmee de magie waarmee die wijsheid verbonden werd.

1 Pletho was heilig overtuigd van de uitzonderlijke ouderdom van deze Orakels (zie Masai, op. cit., 
pp. 136, 137, 375, etc.) die volgens hem de vroege bron van Zoroastrische wijsheid zijn, die uiteindelijk 
uitmondt in Plato. Dit correspondeert precies met Ficino’s houding tegenover de Hermetica. Het 
was niet moeilijk voor Ficino om de wateren van deze twee oerbronnen te mengen, want ze waren 
ruwweg even oud en gelijk qua sfeer. Over de Hermetica zegt Nock, ‘Comme les Oracles Chaldaïques, 
ouvrage du temps de Marc Aurèle, ils nous révèlent une manière de penser, ou plutôt une manière 
d’user de la pensée, analogue à une sorte de procédé magique…’ (C.H., I, p. vii).

De Chaldeeuwse Orakels waren door W. Kroll geredigeerd, De oraculis chaldaicis in Breslauer Philolog. 
Abhandl., VII (1894), pp. 1-76.

2 Over de Orphica in de Renaissance, zie D.P. Walker, ‘Orpheus the Theologian and the Renaissance 
Platonists’, J.W.C.I., 1953 (XVI), pp. 100-20.
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hoofdstuk ii

Ficino’s Pimander en de Asclepius

•
In dit hoofdstuk zal ik beknopte verslagen geven van de inhoud van 

vier uitgekozen verhandelingen uit het Corpus Hermeticum. Deze zijn ge-
kozen uit alleen die veertien verhandelingen die Ficino vertaald heeft en 
waaraan hij de algemene titel Pimander gaf. Ik zal de belangrijkere punten 
uit Ficino’s commentaren op deze werken aangeven, waarmee ik zal pogen 
zijn met ontzag vervulde bewondering aan te tonen voor de inzichten in de 
mozaïsche en zelfs christelijke waarheden die volgens hem aan de oudste 
Egyptische auteur op geheimzinnige wijze waren onthuld. Tot slot zal er 
een beknopt verslag gegeven worden van de inhoud van de Asclepius. Op 
deze wijze hoop ik de lezer een indruk te kunnen voorschotelen van de twee 
werken die Ficino in zijn argumentum voorafgaand aan de Pimander met elkaar 
verbindt als de twee ‘goddelijke boeken’ van Hermes Trismegistus, namelijk 
het boek ‘Over de Macht en Wijsheid van God’ (de veertien verhandelingen 
van zijn Pimander) en het boek ‘Over de Goddelijke Wil’ (de Asclepius). Het 
is volgens mij noodzakelijk als we de renaissanceopvatting over de magie 
in de Asclepius willen begrijpen, om dat werk te lezen in de context van de 
buitengewone vroomheid en kennis van goddelijke zaken die in de Pimander 
kennelijk geopenbaard werden.

De lezer wiens interesse wellicht gewekt is voor het ware karakter van 
deze boeken als documenten voor heidense gnostiek in de vroege eeuwen 
n.Chr., wijs ik hierbij op de enorme boekdelen van Festugière over La Révé-
lation d’Hermès Trismégiste waarin hij hun filosofische bronnen uitputtend 
behandeld en op briljante wijze de maatschappelijke en religieuze sfeer van 
hun tijd reconstrueert.1 De schrijvers zouden enkele Hebreeuwse bronnen 
gebruikt kunnen hebben,2 alsmede de Grieks-Romeinse filosofie van die tijd, 
en, met het oog op hun werkelijke tijdstip van na Christus, zouden ze iets over 
het christendom vernomen kunnen hebben en over de ‘Zoon van God’ van de 

1 Het is onnodig te zeggen dat de werken van Reitzenstein, met name zijn Poimandres (Leipzig, 
1904) nog steeds essentieel zijn voor dit onderwerp. W. Scotts voorwoorden en kritische apparatuur 
in deze uitgave van de Hermetica zijn geraadpleegd alsmede de voorwoorden en aantekeningen in 
de Nock-Festugière uitgave. Andere nuttige werken zijn A.D. Nock, Conversion, Oxford, 1933; C.H. 
Dodd, The Bible and the Greeks, Londen, 1935; R. Mc. L. Wilson, The Gnostic Problem, Londen, 1958.

2 Men is het er algemeen over eens dat de eerste verhandeling van het Corpus Hermeticum, de 
Pimander, enkele joodse elementen bevat maar de meningen verschillen wat betreft hoeveel de schrij-
vers verschuldigd zijn aan het gehelleniseerde judaïsme.
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christenen.1 Maar voor de doelstellingen in dit hoofdstuk zijn de kritische en 
historische problemen van de hermetische literatuur niet van belang, want 
ze waren volkomen onbekend aan Ficino en zijn lezers, en we gaan proberen 
deze documenten op denkbeeldige wijze te benaderen, op dezelfde wijze als 
Ficino en de hele Renaissance na hem ze benaderde: als openbaringen van 
zeer oude Egyptische wijsheid door een schrijver die lang voor Plato leefde 
en nog langer voor Christus. Om deze illusie in stand te houden zal ik de vijf 
verhandelingen die hier onderzocht worden ‘Egyptische’ titels geven, en ik 
zal het auteurschap ervan aldoor toeschrijven aan ‘Hermes Trismegistus’. 
Want het lijkt mij, dat alleen door met enige sympathie de enorme illusie 
aangaande hun grote ouderdom en het Egyptische karakter te betreden, je 
kunt hopen de reusachtige uitwerking te beseffen die deze werken hadden 
op de renaissancelezer.

Voor we echter in de grote Egyptische illusie duiken, is het noodzakelijk 
enige kritische kanttekeningen te plaatsen.

Deze geschriften zijn in feite van de hand van verschillende onbekende au-
teurs en ze zijn ongetwijfeld op zeer uiteenlopende tijdstippen geschreven. 
Zelfs de individuele verhandelingen zijn vaak samenstellingen, opgebouwd 
uit verschillende traktaten die tot een geheel zijn samengevoegd. De inhoud 
ervan is daarom zeer divers, en vaak tegenstrijdig. Er kan geen echt samen-
hangend systeem uit afgeleid worden. Ook zijn ze niet bedoeld een systeem 
van een verstandelijk uitgedachte filosofie te vormen. Het zijn verslagen van 
individuele zielen op zoek naar openbaringen, intuïtieve inzichten in het god-
delijke, persoonlijke verlossing, gnosis, zonder de hulp van een persoonlijke 
God of Verlosser, maar door middel van een religieuze benadering van het 
universum. Het is deze religieuze benadering, het feit dat deze documenten 
religieuze ervaringen zijn, die de Hermetica tot een eenheid maken die zij als 
denkstelsel totaal niet bezitten.

Het kosmologische raamwerk dat erin als vanzelfsprekend wordt aangeno-
men, is altijd astrologisch van aard, zelfs waar dit niet expliciet aangegeven 
wordt. De stoffelijke wereld staat onder de heerschappij van de sterren en 
van de zeven planeten, de ‘Zeven Bestuurders’. De natuurwetten waarbinnen 
de religieuze gnosticus leeft zijn de astrologische wetten, en zij vormen de 
omlijsting van zijn religieuze ervaring.

Er bestaat echter een fundamenteel verschil van opvatting over de door 
de sterren beheerste wereld onder de verschillende auteurs van de Hermetica. 
Festugière heeft deze geschriften ingedeeld als behorende tot twee soorten 
gnosis, te weten de pessimistische gnosis of de optimistische gnosis.2 Vol-

1 De meeste geleerden zijn van mening dat er erg weinig tot misschien wel geen christelijke 
invloed in de Hermetica aanwezig is. Dodd, die de joodse invloed benadrukt, gelooft dat ‘features of 
the Hermetica in which Christian influence might be suspected, can be accounted for by Hellenistic-
Jewish ideas which lie behind both the Hermetica and the New Testament’ (op. cit., p. xv, noot).

2 Festugière, I, p. 84; II, pp. x-xi (indeling van de individuele Hermetica als optimistisch of pes-
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gens de pessimistische (of dualistische) gnosticus is de stoffelijke wereld 
die sterk bezwangerd is met de dodelijke invloed van de sterren, inherent 
slecht. Men dient eraan te ontsnappen door middel van een ascetische le-
venswijze waarin elk contact met materie zo veel mogelijk vermeden wordt, 
tot de verlichte ziel opstijgt door de sferen van de planeten, waarbij de kwade 
invloeden afgestoten worden naarmate hij hoger komt, naar zijn ware thuis 
in de onstoffelijke goddelijke wereld. Volgens de optimistische gnosticus is 
de materie bezwangerd met het goddelijke, en leeft en beweegt de aarde met 
goddelijk leven, de sterren zijn levende goddelijke dieren, de zon brandt met 
goddelijke kracht, er is geen enkel deel van de natuur dat niet goed is, want 
alle zijn delen van God.

De volgende verslagen van de inhoud van de vijf uitgekozen hermetische 
geschriften zijn ten dele analyse en ten dele rechtstreeks citaat.1 Ik heb veel 
weggelaten en soms de volgorde enigszins veranderd. Er staan veel vaagheden 
en herhalingen in deze werken, en ik heb geprobeerd de kern zo beknopt 
mogelijk weer te geven.

(1) De Egyptische Genesis. Pimander. (Corpus Hermeticum I2; gedeeltelijk op-
timistische en ten dele dualistische gnosis.)

Pimander, de Nous, of goddelijke Mens, verschijnt aan Trismegistus op 
het moment dat zijn zintuigen vrijwel uitgeschakeld zijn zoals tijdens een 
diepe slaap. Trismegistus uit zijn verlangen de aard der dingen en God te 
leren kennen.

De aanblik van Pimander wijzigt zich en Trismegistus ziet een onbegrensd 
visioen dat uit louter licht bestaat. Dan verschijnt er een soort donkerte of 
duisternis, waaruit een soort vuur tevoorschijn komt waarin een onbeschrij-
felijk geluid hoorbaar is. Het klinkt als een fel gekreun, terwijl er vanuit het 
licht een heilig Woord voortkomt, en een onvervalst vuur springt vanuit 
het vochtige gebied op naar het verhevene, en de lucht, die licht is, volgt de 
vurige adem. ‘Dat Licht,’ zegt Pimander, ‘ben ik zelf, Nous, uw God … en het 
stralende Woord dat voortkomt uit de Nous is de Zoon van God.’

Trismegistus ziet dan binnen in hemzelf, in zijn eigen Nous of Mens, het 
licht en een ontelbaar aantal Krachten, een onbeperkte wereld en het vuur 
gehuld in een almachtige kracht. Hij vraagt Pimander: ‘Waaraan danken de 
elementen van de natuur toch hun bestaan?’ En Pimander antwoordt: ‘Aan 
de Wil van God, die in haarzelf het Woord ontving … En de Nous-God, het 
leven en het licht, bracht een tweede Nous-Demiurg voort, die als de god van 
het vuur en de adem de Bestuurders modelleerde, zeven in getal, die met hun 

simistisch in noot bij p. xi).
1 Ze dragen het kernmerk van précis, met enig rechtsreeks citaat, en de lezer is gewaarschuwd ze 

niet als complete vertalingen te gebruiken. Bij het maken ervan heb ik Festugières Franse vertaling 
en Ficino’s Latijnse vertaling voor me gehad. Helaas is het niet mogelijk Scotts Engelse vertaling te 
gebruiken aangezien hij te vrij met de tekst is omgegaan.

2 C.H., I, pp. 7-19; Ficino, pp. 1837-9.
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cirkelgang de waarneembare wereld omsluiten.’ Het Woord verenigde zich 
met de Nous-Demiurg, beide van dezelfde substantie, en de Nous-Demiurg 
beweegt samen met het Woord de Zeven Bestuurders waarvan de hele lagere 
elementenwereld afhankelijk is.

Nadat het Nous-Demiurg-Woord van vuur en adem de Zeven Bestuurders 
gevormd had en ze in beweging had gezet, volgt in het verslag van Tris-
megistus de schepping van de Mens, hetgeen de rechtstreekse daad van de 
Nous-Vader is.

‘Nu bracht de Nous, Vader van alle wezens, die het leven en het licht is, 
een Mens voort gelijk aan hemzelf, die hij liefhad als zijn eigen kind. Want 
de Mens was mooi, een herschepping van de beeltenis van de Vader: want 
God beminde inderdaad zijn eigen vorm en hij droeg alles wat hij gemaakt 
had aan hem over. Toen hij nu de schepping zag die de Demiurg in het vuur 
gevormd had, wenste de Mens ook een werk voort te brengen, en hij kreeg 
hiervoor toestemming van de Vader. Nadat hij op deze wijze de demiurgische 
sfeer had betreden, waarin hij de volledige macht had, zag de Mens de werken 
van zijn broeder, en kregen de Bestuurders hem lief, en ieder van hen gaf hem 
een stuk van hun eigen macht. Toen, nadat hij hun essentie had leren kennen 
en mocht deelnemen in hun aard, wilde hij de omgrenzingen van de sferen 
doorbreken en de macht van Hem die over het vuur regeert, leren kennen.

De Mens, die de volledige macht had over de wereld der stervelingen en 
de dieren, leunde voorover door het samenstel van de sferen heen nadat hij 
door hun omhulsel was heen gebroken, en liet aan de Natuur beneden de 
prachtige vorm van God zien. Toen hij zag dat hij de onuitputtelijke schoon-
heid en alle energie van de Bestuurders in zich had, verbonden met de vorm 
van God, glimlachte de Natuur liefdevol, want ze had die schitterend mooie 
vorm van de Mens in het water weerspiegeld gezien en zijn schaduw op de 
aarde. En hij, nadat hij deze vorm, die was als de zijne, in de natuur had ge-
zien, weerspiegeld in het water, hield hij van haar en wilde bij haar wonen. 
Op hetzelfde moment dat hij dit wenste geschiedde het en verbleef hij in de 
redeloze vorm. Toen omhelsde de Natuur, die haar geliefde nu had ontvangen, 
hem en ze waren verenigd, want het liefdesvuur brandde in hen.’

De Mens die een sterfelijk lichaam had aangenomen om met de Natuur 
samen te kunnen leven, heeft als enig aards wezen een dubbele natuur, ster-
felijk vanwege zijn lichaam, onsterfelijk in zijn essentie als Mens. Ofschoon 
hij in feite onsterfelijk is en macht bezit over alle dingen, heeft hij tevens 
door zijn lichaam de staat van sterfelijkheid en wordt hij beheerst door het 
Lot en is hij de slaaf van het samenstel der sferen. ‘Nu,’ zegt Pimander, ‘zal 
ik u een mysterie onthullen dat tot nu toe verborgen is geweest. De Natuur 
bracht, nu zij in liefde verenigd was met de Mens, een verbazingwekkend 
wonder voort. De Mens had, zoals ik eerder zei, in zich het wezen van de 
congregatie van de Zeven, bestaande uit vuur en adem. De Natuur bracht uit 
haar verbinding met de Mens zeven mensen voort die overeenstemden met 
de afzonderlijke essenties van de Zeven Bestuurders, die tegelijk mannelijk 
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en vrouwelijk waren en die opstegen naar de hemel.’ De generatie van de 
eerste zeven mensen was op de volgende manier gemaakt. Vrouwelijk was 
de aarde, water het generatieve element; het vuur bracht alles tot rijpheid, 
en van de ether kreeg de Natuur haar levensadem, en zij bracht de lichamen 
voort met de gestalte van de Mens. Wat betreft de Mens, van licht en leven 
dat hij was geweest veranderde hij tot ziel en intellect, waarbij het leven de 
ziel werd en het licht het intellect. En alles in de waarneembare wereld bleef 
in deze staat tot het einde van een periode.

Aan het einde van deze periode, vervolgt Pimander, werd de verbinding 
tussen alle dingen verbroken door de wil van God. De Mens en alle dieren 
die tot dan toe tegelijk mannelijk en vrouwelijk waren geweest, werden in 
twee geslachten gescheiden en God sprak de woorden ‘Gaat heen en verme-
nigvuldigt u.’ Toen stelde de Voorzienigheid, door middel van de beschik-
king en het samenstel der sferen, de geboorten in, en alle levende dingen 
vermenigvuldigden zich, elk volgens zijn eigen soort.

Pimander geeft Trismegistus advies over hoe hij zich in het leven dient 
te gedragen met het oog op het mysterie dat aan hem is onthuld. Hij moet 
zichzelf leren kennen, want ‘hij die zichzelf kent gaat naar zichzelf toe’, dat 
wil zeggen naar zijn ware aard. ‘U bent het leven en het licht, net als God de 
Vader door wie de Mens geboren werd. Als u zichzelf daarom leert kennen 
als gemaakt van leven en licht … zult u tot het leven terugkeren.’ Alleen de 
mens die een intellect heeft (niet alle mensen hebben dit) kan zichzelf daarom 
leren kennen. En Trismegistus moet een puur en heilig leven leiden en de 
Vader gunstig tegenover hem stemmen door kinderlijke liefde en het uiten 
van zegeningen en het zingen van liederen.

Trismegistus bedankt Pimander voor het onthullen van alle dingen aan 
hem, maar wil ook weten over de ‘hemelreis’. Pimander legt uit dat bij de 
dood het sterfelijke lichaam in zijn fysieke elementen ontbindt, maar dat 
de spirituele mens omhooggaat door het samenstel der sferen, waarbij hij 
in elke sfeer een deel van zijn sterfelijke natuur achterlaat en het kwaad dat 
deze bevat. Dan, als hij helemaal ontdaan is van alles waarmee de sferen 
hem bestempeld hadden, treedt hij de ‘achtvoudige’ natuur binnen, hoort 
de Krachten liederen tot God zingen en wordt in contact gebracht met de 
Krachten.

Trismegistus wordt nu door Pimander weggestuurd, ‘na voorzien te zijn 
van de krachten en instructies te hebben ontvangen over de aard van het 
Al en het opperste visioen.’ Hij begint tegen de mensen te preken waarbij 
hij er bij hen op aandringt hun fouten op te geven en deel te nemen aan de 
onsterfelijkheid.

En Trismegistus ‘graveerde in zichzelf de weldaad van Pimander’.1

1 ‘Ego autem Pimandri beneficium inscripsi penetralibus animi …’ (Ficino’s vertaling, Ficino, 
p. 1839).
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Ficino is in zijn commentaar op deze verhandeling zeer sterk getroffen door 
de opmerkelijke overeenkomsten met het boek Genesis. ‘Hier zien we hoe 
Mercurius de mozaïsche mysteriën behandelt,’ begint hij, en vervolgens trekt 
hij voor de hand liggende vergelijkingen. Mozes zag duisternis boven peilloze 
diepte en Gods Geest zwevend boven de wateren. Mercurius ziet duisternis 
en het Woord van God dat de vochtige natuur verwarmt. Mozes kondigde de 
schepping aan door het machtige Woord van God. Mercurius verklaart zelfs 
dat het stralende Woord, dat alle dingen verlicht, de Zoon van God is. En, 
als het mogelijk is aan een mens die geboren is voor de Menswording der-
gelijke kennis toe te schrijven, hij zag de Zoon geboren worden uit de Vader 
en de Geest voortkomen uit de Vader en de Zoon. Hij zag de schepping tot 
stand komen door het Goddelijke Woord en de mens gemaakt worden naar 
het beeld van God, en vervolgens zijn val vanuit de verstandelijk kenbare 
sfeer het lichaam in. Hij gebruikt zelfs dezelfde woorden als Mozes bij het 
beschrijven van Gods bevel aan de soorten om zich te vermenigvuldigen en 
te vermeerderen. Dan instrueert hij ons hoe we weer kunnen opstijgen naar 
die verstandelijk kenbare en onsterfelijke natuur van waaruit we verworden 
zijn. Mozes was de wetgever van de Hebreeërs, Mercurius van de Egyptenaren, 
en hij geeft heilige adviezen aan zijn kudde over hoe te leven, waarbij hij de 
Vader van allen looft met liederen en dankbetuigingen en nadenkt over het 
leven en het licht.1

Zoals getoond wordt in de bovenstaande samenvatting van het commen-
taar op de Pimander was het bovenal dat wat volgens hem overeenkomsten 
met Mozes waren (niet zozeer Plato) in dit werk wat een diepe indruk maakte 
op Ficino. Dit is de reden, moet hij gedacht hebben, dat de kerkvaders er zo’n 
punt van gemaakt hebben om Trismegistus te dateren in relatie tot Mozes, 
omdat hij een Egyptische Mozes leek te zijn. Ficino ging door met het over-
peinzen van deze wonderen in latere jaren; in zijn Theologia Platonica stond 
hij zichzelf zelfs toe om zich af te vragen of Hermes Trismegistus eigenlijk 
niet Mozes was. Na het in dat werk te hebben gehad over het scheppings-
verhaal in de Timeaus, voegt hij toe: ‘Trismegistus Mercurius onderwijst 
duidelijker zo’n oorsprong van de wording van de wereld. We hoeven ons 
ook niet te verbazen dat deze man zo veel wist, als deze Mercurius dezelfde 
man als Mozes was, zoals de historicus Artapanus met vele vermoedens 
aangeeft.’2

En Trismegistus is zelfs beter dan Mozes omdat hij lang voor de Mens-
wording zag dat het scheppende Woord de Zoon van God was. ‘Ille (Mozes) 
potenti verbo domini cunta creata nunciat, his (Mercurius) verbum illud 
lucens, quod omnia illuminet … filium Dei esse asseverat …’ Waarschijnlijk 
denkt Ficino hierbij aan een vergelijking met het begin van het Evangelie 

1 Ficino, loc. cit.
2 Theologia Platonica, VIII, I, (Ficino, p. 400). Ficino heeft deze informatie over Artapanus waar-

schijnlijk van Eusebius gekregen, De praeparatione evangelicae, IX, 27, 6. Artapanus was een gehel-
leniseerde jood; zie Festugière, I, pp. 70, 384.



[ ii ] ficino’s ‘pimander’ en de ‘asclepius’

37

van Johannes. Terwijl Ficino haastig de Pimander voor Cosimo vertaalde, 
zal hij beseft hebben hoezeer Lactantius het bij het rechte eind had toen 
hij zei dat Trismegistus ‘op de een of andere manier bijna alle waarheden 
onderzocht’ en ‘vaak de uitmuntendheid en de Grootsheid van het Woord 
beschreef ’ door het ‘Zoon van God’ te noemen, niet alleen in de Pimander, 
maar ook in de Asclepius.

En zo wordt de auteur van de Egyptische Genesis omgeven door een geur 
van heiligheid. Hij lijkt zo sterk op Mozes, die het christendom voorspelt 
en die een godvruchtige levenswijze onderricht in liefdevolle toewijding 
aan God de Vader.

Niettemin ligt het zeer voor de hand, zoals Ficino opvallend genoeg nalaat 
op te merken, dat er sterke en zeer uiteenlopende verschillen zijn tussen de 
mozaïsche Genesis en de Egyptische Genesis. Ze verschillen met name in het 
verslag over de natuur van de Mens en de aard van zijn Val.

Het is waar dat in de mozaïsche Genesis, net als in de Egyptische Genesis 
gezegd wordt dat de Mens naar de beeltenis van God gemaakt werd en de 
heerschappij over alle schepselen kreeg, maar er wordt nooit in de mozaïsche 
Genesis gezegd dat dit betekende dat Adam als goddelijk wezen, in het bezit 
van goddelijke scheppingskracht, geschapen werd. Zelfs niet toen Adam met 
God in de Hof van Eden liep voor de Val, wordt dit van hem gezegd. Toen 
Adam, verleid door Eva en de slang, van de Boom der Kennis wilde eten en 
als God wilde worden, was dit de zonde van ongehoorzaamheid, bestraft met 
de verbanning uit de Hof van Eden. Maar in de Egyptische Genesis wenst de 
pasgeschapen Mens, die de pasgeschapen Zeven Bestuurders (de planeten) 
ziet van wie alle dingen afhankelijk zijn, te scheppen, ook zoiets te maken. 
Bovendien wordt dit niet als een zonde van ongehoorzaamheid opgevat.1 Hij 
wordt toegelaten tot de kring van de Zeven Bestuurders die hem liefhebben 
en hem hun krachten schenken. Deze Egyptische Adam is meer dan mense-
lijk; hij is goddelijk en behoort tot het ras van de sterdemonen, de goddelijk 
geschapen bestuurders van de lagere wereld. Er werd zelfs van hem beweerd 
dat hij ‘broeder’ van de Demiurg – Zoon van God was, de ‘tweede God’ die 
de sterren beweegt.

Het is waar dat hij ten val komt, maar zijn val is eigenlijk een daad van 
kracht van zijn kant. Hij kan naar beneden leunen door het samenstel van de 
sferen, hun omhulsels openscheuren en afdalen om zichzelf aan de Natuur te 
tonen. Hij doet dit uit eigen vrije wil gedreven door de liefde van de prachtige 
Natuur die hij zelf heeft helpen scheppen en onderhouden, door middel van 

1 Festugière denkt dat ofschoon het verlangen van de mens om te scheppen geen fout was, aan-
gezien hij daartoe toestemming had gekregen van de Vader, zijn binnenkomst direct daarna in de 
demiurgische sfeer van de Zeven Bestuurders toch al een straf was, een begin van zijn val in de 
materie (Révélation, III, pp. 87 e.v.). Dodds uitleg (op.cit. p. 153) is hetzelfde. Beide schrijvers bena-
drukken het verschil tussen de hermetische mens en de Mozaïsche mens, waarbij de ene goddelijk 
geschapen is, de andere uit het stof der aarde. De val van de hermetische mens lijkt meer op de val 
van Lucifer dan de val van Adam.
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zijn aandeel in de natuur van de Zeven Bestuurders. Hij werd ertoe aangezet 
dit te doen door de liefde voor zijn eigen beeltenis, weerspiegeld in het aan-
gezicht van de Natuur (net zoals God de Mens liefheeft en in hem zijn eigen 
prachtige beeld ziet). En de Natuur herkent zijn kracht, de krachten van de 
Zeven Bestuurders in hem, en wordt met hem in liefde verenigd.

Het is waar dat dit een Val is die verlies veroorzaakt, dat de Mens door af 
te dalen naar de Natuur en een sterfelijk lichaam aan te nemen dit sterfelijke 
lichaam, zijn sterfelijke deel, onder de heerschappij van de sterren stelt, 
en hij wordt wellicht gestraft door de scheiding in twee geslachten (na de 
merkwaardige episode van de zeven geslachtsloze mensen die door de Mens 
en de Natuur waren voortgebracht). Maar het sterfelijke deel van de mens 
blijft goddelijk en scheppend. Hij bestaat niet uit een menselijke ziel en een 
lichaam, maar uit een goddelijke, scheppende, onsterfelijke essentie en een 
lichaam. En deze goddelijkheid, deze macht, vindt hij terug in het visioen 
van de goddelijke Mens, dat net als zijn eigen goddelijke Mens is, hem ge-
toond door Pimander. Pimander verlaat Trismegistus nadat hij ‘bekleed is 
met krachten en onderwezen in de aard van het Al en het opperste visioen’.

Kortom, de Egyptische Genesis vertelt het verhaal van de schepping en de 
val van een goddelijke mens, een mens die nauw verwant is aan de sterdemo-
nen wat betreft zijn oorsprong, de Mens als Magiër. De Egyptische Genesis 
komt goed overeen met die vermaarde uitbarsting in de Asclepius over de 
mens als het magnum miraculum (waarmee Pico della Mirandola zijn Oratie 
over de Waardigheid van de Mens zou openen):

Wat is de Mens toch een groot wonder, Asclepius, een schepsel dat 
eerbied en ontzag inboezemt. Want hij verandert zijn aard in die van 
een god alsof hij zelf een god was; hij is vertrouwd met het ras der de-
monen, wetend dat hij dezelfde oorsprong heeft; hij veracht dat deel 
van zijn aard dat slechts menselijk is, want hij heeft zijn hoop gericht 
op de goddelijkheid van het andere deel.1

(2) Egyptische Wedergeboorte. The Secret Discourse on the Mountain of Hermes 
Trismegistus to his Son Tat. (Vert.: De Geheime Uiteenzetting op de Berg van Hermes 
Trismegistus aan zijn Zoon Tat.) (Corpus Hermeticum, XIII;2 dualistische gnosis.)

Tat vraagt zijn vader, Trismegistus, hem te onderrichten in de leer van 
de wedergeboorte, want hij heeft zijn geest gehard tegen de illusie van de 
wereld en hij is klaar voor de laatste inwijding. Trismegistus vertelt hem dat 
de herboren mens uit geestelijke wijsheid in stilte geboren wordt, en het 
zaad is het Waarlijk Goede, in hem gezaaid door de Wil van God. De mens 
die op deze wijze opnieuw geboren wordt ‘zal god zijn, de zoon van God, al-
les in alles, opgebouwd uit alle machten.’ Trismegistus had de ervaring van 

1 Zie hieronder, p. 44-5.
2 C.H., II, pp. 200-09; Ficino, pp. 1854-6.
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de wedergeboorte zelf ondergaan. Met toenemende opwinding smeekt Tat 
hem deze aan hem door te geven. ‘Wie voert het werk van de wedergeboorte 
uit?’ vraagt hij, en het antwoord is: ‘De Zoon van God, een mens als alle an-
dere mensen, door de wil van God.’ Tat vraagt wat waarheid is, en hij krijgt 
te horen dat het is ‘datgene wat niet vervuild kan worden, wat geen grens 
heeft, geen kleur, geen vorm, bewegingsloos is, naakt, stralend, wat alleen 
maar door zichzelf begrepen kan worden, het onveranderbare Goede, het 
Onstoffelijke.’ Zij kan niet met de zintuigen worden waargenomen en kan 
alleen gekend worden door de gevolgen van haar kracht en energie, hetgeen 
vooropstelt dat iemand in staat moet zijn de geboorte in God te begrijpen. 
‘Ben ik hiertoe niet in staat, Vader?’ roept Tat, en het antwoord luidt dat hij 
het naar zichzelf toe moet trekken en dan zal het tot stand gebracht worden; 
zet de werking van de zintuigen stil en de goddelijkheid zal in hem gebo-
ren worden; hij moet zichzelf zuiveren van de ‘redeloze kwellingen van de 
materie’. Vreselijk en talrijk zijn deze ‘kwellingen’, en de belangrijkste ervan 
zijn twaalf in getal, te weten Onwetendheid, Droefheid, Onbeheerstheid, 
Genotzucht, Onrechtvaardigheid, Begerigheid, Bedrog, Afgunst, Oplich-
terij, Boosheid, Onbesuisdheid, Kwaadaardigheid. Dit zijn de kwellingen 
die, doordat hij opgesloten zit in het lichaam, de innerlijke mens dwingen 
te lijden wegens de zintuigen.

Nu ondergaat Tat, gehuld in een religieuze stilte, het werk van de we-
dergeboorte, en de Krachten van God dalen neer in hem en verdrijven de 
kwellingen. Kennis komt in de plaats van Onwetendheid; Vreugde verdrijft 
Droefheid; Beheersing Onbeheerstheid; Weerstand Genotzucht; Rechtvaar-
digheid Onrechtvaardigheid; Vrijgevigheid Begerigheid; Waarheid Bedrog. 
Met de komst van de Waarheid daalt het Goede in, vergezeld van het Leven 
en het Licht, en alle resterende kwellingen worden uitgedreven. Het Tiental 
Krachten heeft het Twaalftal Kwellingen tenietgedaan.

Als deze wedergeboorte voltooid is, leidt Trismegistus Tat uit de ‘tent’ 
(vertaald met tabernaculum door Ficino) waaronder hij zich had bevonden 
en die opgebouwd was uit de cirkel van de dierenriem. Zoals Festugière uit-
legt komen de twaalf ondeugden of ‘kwellingen’ van de twaalf tekens van 
de dierenriem, die Tat onderdrukten toen hij nog stoffelijk was en onder de 
invloed van de materie stond. Festugière vergelijkt dit met de hemelreis door 
de sferen in de Pimander, waar zeven ondeugden voorkomen bij de planeten, 
waarvan de inwijdeling afstand doet op zijn pad omhoog.1 De kwellingen van 
de materie zijn dus eigenlijk de invloeden van de sterren, die, in de ervaring 
van de wedergeboorte, vervangen worden door de Deugden die Goddelijke 
Krachten zijn die de ziel bevrijden van het stoffelijke gewicht van de hemel 
en zijn invloeden. De Krachten zijn Een in het Woord, en de ziel die op deze 

1 Festugière, III, pp. 90, 154, 156, etc. Zie ook de waardevolle bespreking van deze verhandeling, 
en van het verband van de ondeugden met de dierenriem en de planeten, in M.W. Bloomfield, The 
Seven Deadly Sins, Michigan, 1952, pp. 48, e.v.
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wijze herboren wordt, wordt zelf het Woord en een Zoon van God.1

Trismegistus heeft aan Tat de ervaring die hij zelf had beleefd doorgege-
ven, en de Krachten zingen in Tat het Loflied van de Wedergeboorte. ‘Laat 
de hele natuur luisteren naar dit gezang … Ik zal over de Heer der Schep-
ping, het Al, de Ene zingen. Open u, o hemelen, winden houd uw adem in, 
laat de onsterfelijke kring van God luisteren naar mijn woord … Krachten 
die zich in mij bevinden zing tot de Ene, het Al … Ik dank U, Vader, energie 
van de Krachten; Ik dank U, God, kracht van mijn energieën … Dit is wat 
de Krachten in mij roepen … Dit is wat de mens die aan u toebehoort roept 
door het vuur, door de lucht, door de aarde, door het water, door de adem, 
door al uw schepselen …’

In zijn commentaar op deze verhandeling2 vergelijkt Ficino het uitdrijven 
van de ultores en de vervanging ervan door de Potestates Dei met de christe-
lijke ervaring van de wedergeboorte van Christus, het Woord en de Zoon van 
God. In feite, zoals Festugière opmerkt,3 lijkt deze gnostische ervaring iets 
als een geschenk van genade te zijn waarmee de predestinatie van de sterren 
wordt tenietgedaan.

Ik voeg hierbij een tabel van de Kwellingen en Krachten toe, zoals vertaald 
in het Latijn door Ficino. Hij vertaalde Onbeheerstheid met Onstandvastig-
heid en, in de tekst van de vertaling, vergat hij Begeerte waarvoor hij Luxuria 
geeft in de lijst met Kwellingen in zijn commentaar. Aangezien hij geen lijst 
geeft van de Krachten in het commentaar, hebben we geen tegendeel voor zijn 
Luxuria, wat natuurlijk Castitas zou moeten zijn (of, als het woord Weerstand 
uit de tekst vertaald was, Fortitudo).

Kwellingen Krachten
Ignorantia Cognitio Dei
Tristitia Gaudium
Inconstantia Constantia
Cupiditas Continentia
Luxuria Castitas? Fortitudo?
Injustitia Justitia
Deceptio Veritas
Invidia Bonum
Fraus Lumen
Ira Vita
Temeritas 
Malitia

1 Zie m.b.t. de Krachten, Festugière, III, pp. 153 e.v.
2 Ficino, p. 1856.
3 Festugière, IV, p. 253.
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Het is waarschijnlijk dat dit Evangelie volgens Hermes Trismegistus veel 
betekende voor Ficino, die uiterst bang was voor de sterren. Net als de schep-
ping door het Woord in Pimander, kan hij de indruk hebben gekregen dat 
het in overeenstemming was met Johannes. ‘In Hem was het leven; en het 
leven was het licht van de mensen’, en aan allen die Hem ontvingen ‘gaf Hij 
de kracht om zonen van God te worden.’1

(3) Egyptische Reflectie van het Universum in de Geest. The Mind to Hermes. 
(Vert.: De Geest (spreekt) tot Hermes.) (Corpus Hermeticum XI2; optimistische 
gnosis.)

(De mens zou van het begin tot het einde tot Hermes spreken.)
De Eeuwigheid is de Kracht van God, en het werk van de Eeuwigheid is 

de wereld, die geen begin heeft, maar voortdurend in wording is door de 
werkzaamheid van de Eeuwigheid. Daarom zal niets dat zich in de wereld 
bevindt ooit vergaan of vernietigd worden, want de Eeuwigheid is onver-
gankelijk.

En dit gehele grootse lichaam van de wereld is een ziel, vervuld van geest 
en van God, die het vanbinnen en vanbuiten vult en het Al bezielt.

Denk door mij (dat wil zeggen door de mens) na over de wereld, en zie hoe 
mooi hij is. Zie de hiërarchie van de zeven hemelen en hun rangorde. Zie dat 
alle dingen vervuld zijn van licht. Zie de aarde op haar plaats midden in het 
Al, de grote verzorgster die alle aardse schepselen voedt. Alles is vervuld van 
ziel, en alle wezens zijn in beweging. Wie heeft deze dingen geschapen? De 
Ene God, want God is Een. Je ziet dat de wereld altijd een is, de zon, een, de 
maan, een, de goddelijke werkzaamheid, een; ook God is Een. En aangezien 
alles leeft, is het leven ook een. En God is zeker een. Het is door de werkzaam-
heid van God dat alle dingen tot leven komen. De dood is niet de vernietiging 
van de samengevoegde elementen in een lichaam, maar het verbreken van 
hun eenheid. De verandering wordt dood genoemd omdat het lichaam ont-
bonden wordt, maar ik openbaar aan jou, Hermes, dat de schepsels die op 
deze wijze ontbonden worden, slechts getransformeerd worden.

Alle wezens zijn in God maar ze zijn niet aan een bepaalde plek gebonden, 
want ze worden niet zo op aarde gezet met het onstoffelijke vermogen God 
te vertegenwoordigen. Beoordeel dit vanuit je eigen ervaring. Beveel je ziel 
in India te zijn, de oceaan over te steken; het zal binnen een tel geschieden. 
Beveel haar naar de hemel omhoog te vliegen. Zij zal geen vleugels nodig heb-
ben; niets kan haar tegenhouden. En als je door het gewelf van het universum 
heen wilt breken en wilt overpeinzen wat er zich voorbij bevindt – als er al 
iets voorbij de wereld is – kun je dat doen.

Zie wat een kracht, wat een snelheid je bezit. Het is zo dat je je een denk-
beeld van God moet vormen; al wat is, heeft hij in zichzelf als gedachten, 

1 Johannes, I, iv, xii.
2 C.H., I, pp. 147-57; Ficino, pp. 1850-52.
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de wereld, hijzelf, het Al. Daarom kun je, als je jezelf niet gelijk maakt aan 
God, God niet begrijpen: want het gelijke is niet begrijpelijk dan voor het 
gelijke. Laat jezelf uitgroeien tot een onmetelijke grootsheid, bevrijd je met 
één sprong van je lichaam; verhef je boven alle tijd, word Eeuwigheid; dan 
zul je God begrijpen. Geloof dat niets onmogelijk is voor jou, bedenk dat je 
onsterfelijk bent en in staat alles te begrijpen, alle kunsten, alle wetenschap-
pen, de aard van elk levend ding. Klim hoger dan de hoogste hoogte; daal af 
naar de laagste diepte. Trek alle gewaarwordingen van alles wat geschapen 
is in jezelf, vuur en water, droog en nat, en stel je voor dat je overal bent, op 
aarde, in de zee, in de lucht, dat je nog niet bent geboren, in de moederschoot, 
adolescent, oud, dood, voorbij de dood. Als je in gedachten alle dingen te-
gelijk omhelst, tijden, plaatsen, substanties, kwaliteiten, kwantiteiten, dan 
kun je God begrijpen.

Zeg niet langer dat God onzichtbaar is. Spreek niet zo, want wat is er ma-
nifester dan God. Hij heeft alles geschapen opdat jij Hem kunt zien door de 
schepsels. Want dat is de wonderbaarlijke kracht van God, zichzelf te laten 
zien door de schepsels. Want niets is onzichtbaar, zelfs niet iets geestelijks. 
Je geest maakt zichzelf kenbaar door het denken, God door het scheppen.

Ficino’s commentaar op deze verhandeling is slechts een kort résumé.
Het zal de lezer opgevallen zijn dat de visie op de wereld waarop deze 

Egyptische openbaring gebaseerd is (een echte optimistische gnosis) fun-
damenteel verschilt van de voorafgaande openbaring (gebaseerd op een pes-
simistische gnosis). In de onthulling van Hermes aan Tat was materie slecht 
en bestond het werk van de wedergeboorte uit het ontsnappen uit de macht 
ervan door de bezieling van de ziel met de goddelijke Krachten of Deugden. 
Hier is de wereld goed, want hij is vervuld van God. De gnosis bestaat in het 
overpeinzen van de wereld in de geest, want zo zullen we God leren kennen 
die hem heeft gemaakt.

Ook in de pessimistische gnosis, beschreven in de wedergeboorte van 
Tat, werd de wereld echter weerspiegeld in zijn geest. Na zijn wedergeboorte 
riep hij tot God door de schepselen, en werd Eeuwigheid, de Aion, net als 
hier. Het principe van de wereldweerspiegeling in de geest behoort dus tot 
twee soorten gnosis, maar met een verschillende nadruk. In de ene wordt 
de leerling bevrijd door middel van zijn visioen van kwade krachten in de 
materie en zit een sterk moreel element. In de andere zit het visoen van God 
in de natuur, een soort pantheïsme; de stoffelijke wereld is vervuld van het 
goddelijke, en in de gnosis gaat het erom hem volledig te begrijpen, zoals 
hij is, en hem vast te houden in de geest.

Bij de renaissance-enthousiasteling, die geloofde dat alles het werk van 
één mens was, de oudste Egyptenaar, Hermes Trismegistus, zullen deze 
onderscheidingen onduidelijk geworden zijn.
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(4) De Egyptische Filosofie van de Mens en van de Natuur: De beweging van 
de Aarde.

Hermes Trismegistus to Tat on the Common Intellect. (Vert.: Hermes Trismegis-
tus tot Tat over het Verstand.) (Corpus Hermeticum XII1; optimistische gnosis.)

De geest, Tat, komt voort uit het wezen van God zelf. In de mens is deze geest 
God; en dus zijn sommige mensen goden en ligt hun menselijkheid zeer dicht 
bij het goddelijke. Als de mens niet door de geest geleid wordt, vervalt hij tot 
een staat lager dan die van hemzelf, te weten een dierlijke staat. Alle mensen 
zijn onderworpen aan het lot, maar degenen die het woord bezitten, in wie 
de geest het gezag voert, zijn er niet op dezelfde manier aan onderworpen. 
Gods twee giften aan de verstandelijk begaafde mens zijn gelijkwaardig aan 
onsterfelijkheid. Als de mens hiervan op de juiste wijze gebruik maakt, ver-
schilt hij op geen enkele manier van de onsterfelijken.

Ook de wereld is een god, een beeltenis van een grotere god. Verenigd 
met hem en met behoud van de orde en wil van de Vader vormt hij de to-
taliteit van het leven. Erin bevindt zich niets tijdens de gehele duur van de 
cyclische terugkeer volgens de wil van de Vader, dat niet levend is. De Vader 
heeft bepaald dat de wereld blijft leven zolang zijn samenhang behouden 
blijft; vandaar dat de wereld wel god moet zijn. Hoe is het dan mogelijk dat 
in datgene wat god is, wat de beeltenis van het Al is, er dode dingen zouden 
zijn? Want dood is verderf en verderf is vernietiging, en het is onmogelijk 
dat iets goddelijks vernietigd kan worden.

Sterven de levende schepsels in de wereld dan niet, Vader, hoewel ze deel 
uitmaken van de wereld?

Stil, mijn kind, want je bent misleid door de benaming van het verschijn-
sel. Levende wezens sterven niet, maar, aangezien ze samengestelde lichamen 
zijn, ontbinden zij zich; dit is geen dood maar de ontbinding van het meng-
sel. Als ze ontbonden zijn is dit niet om teloor te gaan, maar om vernieuwd 
te worden. Wat is eigenlijk de energie van het leven? Is dit niet beweging? 
Bestaat er iets in de wereld wat onbeweeglijk is? Niets.

Maar de aarde dan, lijkt zij dan niet onbeweeglijk?
Nee. Integendeel, als enige wezen is zij zowel onderhevig aan een grote 

hoeveelheid bewegingen als stabiel. Het zou belachelijk zijn te veronderstel-
len dat deze verzorgster van alle schepsels onbeweeglijk is, zij die alle dingen 
baart, want zonder beweging is het onmogelijk om te baren. Alles in de wereld 
is zonder uitzondering in beweging, en datgene wat in beweging is, is ook 
in leven. Denk eens na over de prachtige ordening van de wereld en zie dat 
zij levend is, en dat alle materie vol leven is.

Zit God dan, Vader, in de materie?
Waar zou materie geplaatst moeten worden als zij gescheiden van God 

bestond? Zou zij geen verwarde massa zijn, tenzij zij aan het werk gezet 

1 C.H., I, pp. 174-83; Ficino, pp. 1852-4.
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werd? En als zij aan het werk gezet wordt, door wie wordt dit dan gedaan? 
De energieën die erin werkzaam zijn, zijn delen van God. Of je nu spreekt van 
materie of lichamen of substantie, weet dat deze dingen energieën van God 
zijn, van God die het Al is. In het Al bestaat niets wat niet God is. Aanbid dit 
Woord, mijn kind, en creëer er een eredienst voor.

Ook ditmaal is Ficino’s commentaar weinig meer dan een résumé.
In dit stuk wordt weer de ‘Egyptische’ filosofie van de optimistische gnosis 

gegeven, en wordt veel herhaald wat ook in de andere verhandelingen staat. 
Het fundamentele geloofspunt dat de mens vanwege zijn geest goddelijk is, 
en dat de gnosis bestaat in het worden, of het opnieuw worden van een god 
teneinde God te zien, komt duidelijk naar voren.

De nadruk van de ‘Egyptische’ natuurkunde (optimistische gnosis) op het 
goddelijke, het eeuwige en het leven van de wereld en van materie wordt ook 
krachtig herhaald. In deze goddelijke en levende wereld kan niets sterven en 
beweegt alles, met inbegrip van de aarde.

Deze filosofie, waarin de goddelijke mens door zijn goddelijke verstand 
deelneemt aan de geest die in de gehele levende wereld met goddelijke ei-
genschappen bezield is, is de ideale filosofie voor de Mens als Magiër, zoals 
in de Asclepius getoond zal worden.

(5) Egyptische Religie. De Asclepius1 of Het Volmaakte Woord (dat dit de cor-
recte titel is, was bekend uit Lactantius die het werk Sermo Perfectus noemt; 
optimistische gnosis).

Hermes Trismegistus, Asclepius, Tat en Ammon komen bijeen in een 
Egyptische tempel. Er werden geen anderen toegelaten, want het zou oneer-
biedig zijn om aan het grote publiek een leer te onthullen die volledig vervuld 
was van goddelijke grootsheid. Toen de hartstocht van de vier mannen en de 
aanwezigheid van God de heilige plaats gevuld hadden, begon de goddelijke 
liefde (divinus cupido)2 te spreken door de mond van Hermes.

Alles daalt neer uit de hemel, vanuit de Ene die het Al is, door tussenkomst 
van de hemel. Let hier zorgvuldig op, met het volle gebruik van je goddelijke 
verstand, want de leer van de goddelijkheid is als een woeste stroom die met 
hevige onstuimigheid vanuit de hoogten naar beneden komt. Vanuit de he-
mellichamen worden er in de hele wereld aanhoudend dampen gestuurd, via 
de zielen van alle soorten en van alle individuen van het ene naar het andere 
uiteinde van de natuur. De materie is door God klaargemaakt om alle vormen 
te ontvangen; en de natuur, die haar stempel drukt op de vormen door middel 
van de vier elementen, verbindt de reeks schepsels met de hemel.

Alle soorten reproduceren hun individuen, of dit nu demonen, mensen, 
vogels, dieren, of wat dan ook zijn. De individuen in het menselijke ras zijn 

1 C.H., I, pp. 296-355.
2 Ibid., p. 297.
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divers; nadat ze vanuit de hoogte zijn neergedaald, waar ze omgingen met 
het ras der demonen, leggen ze verbindingen met alle andere soorten. Deze 
mens is nabij de goden die, dankzij de geest die hem met de goden verbindt, 
zich met hen heeft verenigd met een religie die door de hemel ingegeven is.

En dus, Asclepius, is de mens een magnum miraculum, een schepsel dat 
eerbied en hulde waardig is. Want hij gaat de natuur van een god binnen alsof 
hijzelf een god was; hij staat op vertrouwde voet met het ras der demonen, 
wetende dat hij dezelfde oorsprong heeft; hij veracht dat deel van zijn na-
tuur dat alleen maar menselijk is, want hij heeft zijn hoop gevestigd op de 
goddelijkheid van het andere deel.1

De mens is met de goden verenigd door wat hij van het goddelijke bezit, 
zijn geest; alle andere schepsels zijn met hem verbonden door het hemelse 
plan en hij maakt ze aan zich vast met knopen van liefde. Deze vereniging 
van goden met mensen is niet bestemd voor alle mensen maar alleen voor 
degenen die het verstandelijke vermogen bezitten. En zo is de mens als enige 
van alle schepsels dubbel, waarbij een deel als God is, en het andere uit de 
elementen is gevormd. De reden dat de mens tot deze dubbele natuur werd 
veroordeeld, is de volgende.

Toen God de tweede god had geschapen, vond hij hem prachtig en hij 
hield van hem als de vrucht van zijn goddelijkheid2 (‘als zijn Zoon’ volgens 
Lactantius, die dit beschouwt als een van de passages waarin Hermes het 
christendom voorspelt).3 Maar er moest nog een ander wezen zijn dat kon 
nadenken over wat God gemaakt had en dus schiep hij de mens. Toen hij zag 
dat de mens niet alle dingen kon reguleren tenzij hij een stoffelijk omhulsel 
kreeg, gaf hij hem een lichaam. En zo werd de mens gevormd vanuit een 
dubbele oorsprong, zodat hij hemelse dingen kon bewonderen en aanbidden 
en tevens kon zorgen voor aardse dingen en ze beheren.

De ziel van de goden is helemaal geest, maar dit geldt alleen voor de ho-
gere goden, want er zijn vele goden, sommige verstandelijk kenbaar, andere 
waarneembaar.

De voornaamste goden zijn de volgende (ik voeg hier twee passages over 
de belangrijkste goden samen).

De Heerser van de Hemel is Jupiter; en hoewel hij de bemiddelaar van de 
hemel is, schenkt hij het leven aan alle schepsels. (Mogelijk heeft een vroe-
gere verklaring dat het de adem of spiritus is die het leven in alle wezens in 
de wereld behoudt, te maken met dit oppergezag van Jupiter, als god van de 
Lucht.) Jupiter neemt een plaats in tussen de hemel en de aarde.

De Zon, of het Licht, want het is door de zonnecyclus als tussenschakel dat 
het licht naar alles wordt verspreid. De Zon verlicht de andere sterren niet 
zozeer door de kracht van zijn licht, maar door zijn goddelijkheid en heilig-

1 Ibid., pp. 301-2.
2 Ibid., pp. 304-5.
3 Zie boven, p. 20.
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heid. Hij moet als de tweede god worden beschouwd. De wereld leeft en alle 
dingen erin zijn levend en het is de zon die regeert over alle levende dingen.

Als volgende in de rangorde van de goden komen de Zesendertig, die de 
Horoscopen genoemd worden,1 dat wil zeggen sterren die op dezelfde plaats 
gefixeerd zijn en die als leider een god genaamd Pantomorf of Omniform 
hebben, die de specifieke vormen aan het individu van elke soort oplegt. 
Geen enkele individuele vorm kan precies hetzelfde als een andere geboren 
worden; deze vormen veranderen net zo vaak per uur als er momenten zijn 
binnen de cyclus, in het binnenste waarvan de grote god Omniform huist. 
(Deze zesendertig goden zijn de decanen, of verdelingen van tien graden 
waarin de 360 graden van de cirkel van de dierenriem verdeeld zijn.2 Merk 
op dat in het Egyptische theologische stelsel dat hier gegeven wordt de zon 
en de dierenriem en zijn decanen van zeer groot belang zijn.)

Tot slot komen in de lijst van goden de zeven sferen die als heerser Fortuna 
of het Lot hebben. De Lucht is het instrument of orgaan van deze goden.

Nu ik gesproken heb over de gemeenschap waarin goden en mensen ver-
enigd zijn, moet je, Asclepius, de macht en kracht van de mens kennen. Net 
zoals de Heer en Vader de schepper van de hemelgoden is, zo is de mens de 
auteur van de goden die huizen in de tempels. Niet alleen ontvangt hij het 
leven, maar hij geeft het ook op zijn beurt. Niet alleen gaat hij voorwaarts 
naar God, maar hij maakt goden.

Bedoel je de standbeelden, Trismegistus?
Ja, de standbeelden, Asclepius. Het zijn bezielde standbeelden vol sensus 

en spiritus die veel tot stand kunnen brengen, de toekomst voorspellen, en 
mensen ziek kunnen maken en hen weer genezen.3

(Ik voeg hierbij een latere passage toe over de door de mens gemaakte 
goden.)

Wat we hier gezegd hebben over de mens is fantastisch, maar het meest 
fantastische van alles is dat hij de natuur van de goden heeft kunnen ont-
dekken en deze heeft weten te reproduceren. Onze eerste voorouders heb-
ben de kunst van het maken van goden uitgevonden. Ze vermengden een 
deugd, ontleend aan de stoffelijke natuur, met de stof van de standbeelden, 
en ‘aangezien ze niet daadwerkelijk zielen konden scheppen, brachten ze 
deze, nadat ze de zielen of demonen of engelen hadden opgeroepen, in hun 
beelden door middel van heilige en goddelijke riten, zodat de beelden de 
kracht bezaten om goed en kwaad te doen.’ Deze aardse of door de mens 
gemaakte goden komen voort uit een samenvoeging van kruiden, stenen 
en aromaten die in zichzelf een occulte deugd of goddelijke bekwaamheid 
hebben. En als men hen tracht te behagen met talloze offers, liederen, lof-
gezangen, lieflijke concerten die de harmonie van de hemel in herinnering 

1 C.H., II, p. 319.
2 Over de decanen, zie hieronder, pp. 54-6.
3 C.H., II, pp. 325-6.
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roepen, dan is dit opdat het hemelse element dat in het beeld is ingebracht 
door het herhaaldelijk uitvoeren van de hemelse riten, vreugdevol zijn lange 
verblijf onder de mensen mag ondersteunen. Dit is de manier waarop de 
mens goden maakt.1 Hermes voegt voorbeelden van dergelijke goden toe: 
de verering van Asclepius, van zijn eigen voorvader, Hermes, en van Isis 
(hetgeen de verering van standbeelden van deze godheden impliceert), en 
hij vermeldt hier ook de Egyptische verering van dieren.

(Nu kom ik terug op een eerder deel van de Asclepius.)
Toch is de religie van Egypte, en haar wijze en ware verering van het god-

delijke Al in Een, voorbestemd te verdwijnen.

de klaagzang2 (of de apocalyps)

Er zal een tijd aanbreken waarin men zal zien dat de Egyptenaren vergeefs 
de godheid vereerd hebben met een vrome geest en toegewijde diensten. Al 
hun heilige godsdienstbeoefening zal ondoeltreffend worden. De goden, die 
de aarde verlaten, zullen terugkeren naar de hemel; ze zullen Egypte in de 
steek laten; dit land dat eens de thuisplaats van de religie was, zal beroofd 
worden van zijn goden en berooid achterblijven. Vreemdelingen zullen dit 
land bevolken, en niet alleen zullen de godsdienstige riten niet langer in acht 
worden genomen, maar, wat veel pijnlijker is, er zal in zogenaamde wetten 
worden vastgelegd dat op straffe van veroordelingen allen af moeten zien van 
elke godsdienstbeoefening of verering van de goden. Dan zal dit zeer heilige 
land, de thuisplaats van heiligdommen en tempels, bezaaid zijn met graf-
tombes en de doden. O Egypte, Egypte, er zullen van uw religie slechts fabels 
overblijven, en uw kinderen zullen ze later niet geloven; er zal niets blijven 
bestaan dan woorden die op stenen gegraveerd zijn om verslag te doen van 
uw vrome daden. De Scyth of de Indiër of een andere soortgelijke barbaarse 
buur zal zich in Egypte vestigen. Want ziedaar, de godheid gaat terug naar 
de hemel. En de mensen, in de steek gelaten, zullen allemaal sterven, en dan, 
zonder god noch mens, zal Egypte slechts een woestijn zijn …

Waarom huil je, Asclepius? Egypte zal nog ergere dingen dan dit te verdu-
ren krijgen; ze zal vervuild raken door nog ernstigere misdaden. Zij, tot nu toe 
uiterst heilig, die de goden zo liefhad, het enige land op aarde waar de goden 
hun thuisplaats maakten in ruil voor haar toewijding, zij die de mensen hei-
ligheid en vroomheid leerde, zal het voorbeeld zijn van de afschuwelijkste 
wreedheid. In dat uur zullen de mensen, levensmoe als zij zijn, de wereld 
niet langer beschouwen als iets wat hun bewondering een eerbied waardig 
is. Dit Al, dat iets heel goeds is, het beste dat het verleden, het heden en de 
toekomst te bieden hebben, zal het gevaar lopen te sterven; de mensen zullen 

1 Ibid., pp. 347-9.
2 Ibid., pp. 326 e.v.
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het als een last beschouwen, en vanaf die tijd zullen zij dit gehele universum 
verachten en niet langer koesteren, dit onvergelijkelijke werk van God, dit 
glorieuze bouwwerk, deze goede schepping die bestaat uit een oneindige 
verscheidenheid aan vormen, het instrument van de wil van God, die, zonder 
afgunst, heel zijn werk overlaadt met zijn gunsten, waarin in een geheel, in 
een harmonieuze verscheidenheid, alles is samengevoegd waarvan duidelijk 
is dat het eerbied, lof en liefde waard is. Want de duisternis zal de voorkeur 
boven het licht krijgen; men zal het beter vinden om te sterven dan te leven; 
niemand zal zijn ogen naar de hemel richten; de vrome mens zal als gek 
worden beschouwd, de zondaar als wijs; de waanzinnigen zullen als dapper 
worden beschouwd, de ergste misdadiger als een goed mens. De ziel en alle 
overtuigingen die ermee samenhangen, volgens welke de ziel inherent on-
sterfelijk is of onsterfelijkheid kan verkrijgen zoals ik je heb geleerd – hierom 
zal gelachen worden en het zal als onzin worden afgedaan. En geloof me, het 
zal wettelijk als een halsmisdaad worden beschouwd om jezelf over te geven 
aan de religie van de geest. Er zal een nieuw soort gerechtigheid geschapen 
worden en nieuwe wetten. Niets heiligs, niets vrooms, niets wat de hemel 
en de goden die daar wonen waard is, zal nog langer besproken worden of 
zal geloofwaardigheid in de ziel vinden.

De goden zullen zich van de mensen afscheiden, een betreurenswaardige 
scheiding. Alleen de kwade engelen zullen achterblijven die zich met de 
mensen zullen vermengen en hen met geweld zullen dwingen – armzalige 
schepsels – deel te nemen aan alle excessen van misdadige brutaliteit, zoals 
oorlog, struikroverij, bedriegerijen, en aan alles wat tegen de natuur van 
de ziel ingaat. Dan zal de aarde haar evenwicht verliezen, de zee zal niet 
langer bevaarbaar zijn, de hemel niet langer vol sterren, de sterren zul-
len stil komen te staan in hun hemelbanen. Elke goddelijke stem zal het 
zwijgen opgelegd worden. De vruchten der aarde zullen beschimmelen, 
de bodem zal niet langer vruchtbaar zijn, de lucht zelf zal vervuld zijn van 
een akelige traagheid.

Zo zal de oude dag van de wereld eruitzien, ongodsdienstigheid, wanorde, 
verwarring van alle materie. Wanneer al deze dingen geschied zijn, Asclepius, 
dan zal de Heer en Vader, de god met het hoogste gezag en de demiurg van de 
Ene God, nadat hij deze gebruiken en opzettelijke misdaden in ogenschouw 
heeft genomen, met zijn wil, die de goddelijke wil is, pogen de weg naar on-
deugden en algehele corruptie te versperren en de dwalingen recht te zetten. 
Hij zal alle boosaardigheid vernietigen, ofwel door deze uit te wissen in een 
zondvloed of te verteren in het vuur, of door haar te vernietigen met besmet-
telijke ziekten die in vele plaatsen verspreid worden. Dan zal hij de wereld 
zijn schoonheid van het begin teruggeven, zodat deze wereld weer eerbied 
en bewondering waard is, opdat ook God, schepper en hersteller van dit 
grootse werk, verheerlijkt mag worden door de mensen die dan zullen leven 
met onophoudelijke lofgezangen en zegeningen. Zo zal de wedergeboorte 
van de wereld eruitzien; een vernieuwing van alle goede dingen, een heilig 
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en zeer plechtig herstel van de Natuur zelf, met geweld opgelegd in de loop 
van de tijd … door de wil van God.

We hebben geen commentaar van Ficino op de Asclepius, want van het com-
mentaar dat verondersteld wordt van hem te zijn dat bij de Asclepius is af-
gedrukt in zijn verzamelde werken is nu bekend dat het niet van de hand 
van Ficino is, maar van Lefèvre d’Etaples.1 In dat commentaar uit Lefèvre 
d’Etaples zijn sterke afkeuring over de passage van het ‘god-maken’.2 Deze 
afkeuring kan nu volledig worden losgekoppeld van Ficino, aangezien hij 
dit commentaar niet heeft geschreven.

De beste leidraad tot wat Ficino dacht van de Asclepius is dus het argumen-
tum dat voorafgaat aan zijn vertaling van het Corpus Hermeticum, door hem 
Pimander genoemd, waarin hij zegt dat van de vele werken van Hermes Tris-
megistus er twee ‘goddelijk’ zijn: het ene over de Goddelijke Wil, het andere 
over de Macht en Wijsheid van God. Het eerste van deze heet de Asclepius, 
de tweede Pimander.3

Daarom is de Asclepius voor Ficino een ‘goddelijk’ werk dat nauw samen-
hangt met het andere ‘goddelijke’ werk van deze zeer heilige en oude Egyp-
tenaar, de Pimander, over de Macht en Wijsheid van God.

Het doel dat ik in dit hoofdstuk had met het bij elkaar brengen van verslagen 
van vier werken in het Corpus Hermeticum met een verslag van de Ascle-
pius, was aan te geven hoe, wat volgens Ficino en zijn lezers de mozaïsche 
vroomheid van de Egyptische Genesis was en de christelijke vroomheid 
van de Egyptische wedergeboorte, de Egyptische religie van de Asclepius 
in hun ogen zou hebben gerehabiliteerd. Ze zullen hebben opgemerkt dat 
een groot deel van dezelfde religie en de algemene visie van werken in het 
Corpus Hermeticum in de Asclepius wordt herhaald. Dus zal dit laatstge-
noemde werk de openbaring van de religieuze verering hebben geleken die 
gepaard ging aan de ‘religie van de geest’, of religie van de geest in relatie 
tot de wereld, die deze heilige Egyptenaar zowel in verscheidene passa-
ges in het Corpus Hermeticum als in de Asclepius met vooruitziende blik in 

1 In 1505 publiceerde Lefèvre d’Etaples in Parijs Ficino’s Pimander samen met de Asclepius met 
commentaren van hemzelf. De twee werken werden daarna vaak samen uitgegeven en kwamen uit-
eindelijk samen terecht in de verzamelde uitgaven van Ficino’s werken, waarin niet wordt vermeld 
dat de commentaren op de Asclepius niet van Ficino maar van Lefèvre d’Etaples zijn. In de uitgave van 
Ficino’s Opera bijvoorbeeld, waaruit alle citaten in dit boek komen, wordt Ficino’s Pimander met zijn 
commentaren (Ficino, pp. 1836-57) direct gevolgd (pp. 1858-72) door de Asclepius met commentaren 
waarvan de onoplettende lezer vanzelfsprekend aanneemt dat ze ook van Ficino zijn. P.O. Kristeller 
corrigeerde als eerste deze vergissing in Suppl. Fic., I, pp. cxxx e.v.; zie ook Kristeller, Studies, pp. 223 e.v.

2 Zie Ficino, pp. 1866-7, 1870, voor commentaren op de Asclepius (die eigenlijk van Lefèvre d’Etaples 
zijn) waarin de Egyptische afgoderij en magische praktijken die in dat werk worden beschreven, 
worden veroordeeld. Vgl. D.P. Walker, ‘The Prisca Theologia in France’, J.W.C.I., 1954 (XVII), p. 238.

3 ‘E multis denique Mercurii libris, duo sunt diuine praecipue, unus de Voluntate diuina, alter 
de Potestate, & sapienta Dei. Ille Asclepius, hic Pimander inscribitur.’ Ficino’s argumentum voor 
zijn Pimander (Ficino, p. 1836).
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verband bracht met de ‘Zoon van God’. In het licht van het pas ontdekte 
Corpus en zijn vertaling in Ficino’s grif gelezen Pimander zal het geleken 
hebben alsof Augustinus het bij het verkeerde eind had om de Klaagzang, 
ofschoon ingegeven door duivels, uit te leggen als een echte voorspelling 
van de komst van het christendom om de Egyptische afgoderij af te schaf-
fen. Het tegendeel is waar; het werk dat Lactantius de Sermo Perfectus had 
genoemd bevatte de laatste inwijding in de religieuze eredienst die door 
de heilige Hermes werd beoefend.

En die godsverering bracht de beoefening van astrale magie met zich mee. 
De standbeelden in de tempels, de ‘aardse goden’, werd leven ingeblazen 
doordat men kennis had van de occulte eigenschappen van substanties, door 
deze te ordenen in overeenstemming met de beginselen van sympathetische 
magie, en door het leven van de hemelgoden in hen te trekken door middel 
van aanroepingen. En dus werd het een wettig gebruik voor een filosoof, 
zelfs een devoot gebruik dat verband hield met zijn religie, om ‘het leven van 
de hemel naar beneden te trekken’ door middel van sympathetische astrale 
magie, zoals Ficino meedeelde in zijn werk over magie, de De vita coelitus 
comparanda.

De rehabilitatie van de Asclepius, door de ontdekking van het Corpus Her-
meticum, is naar mijn mening een van de belangrijkste factoren die geleid 
hebben tot de wederopbloei van de magie in de Renaissance. En dit kan al-
leen begrepen worden als we de Asclepius in de context van Ficino’s Pimander 
lezen, en de vrome interpretaties ervan in zijn commentaar.

De houding ten opzichte van de beroemde Klaagzang van de Asclepius zou 
ook veranderen. Dit ontroerende en prachtige stuk pro-Egyptische retoriek 
is doordrongen van een morele verontwaardiging die doet denken aan He-
breeuwse profetie, waardoor de auteur best wel eens beïnvloed zou kunnen 
zijn. Het voorbijgaan van de heilige Egyptische religie wordt vereenzelvigd 
met het uiteenvallen van de morele wet, en het uiteindelijke herstel ervan 
met het herstel van deugdzaamheid. Het verval van de ‘religie van de we-
reld’ bracht het verval van ethiek met zich mee en totale morele verwarring. 
Vandaar dat de godvruchtige goede mens zijn hoop moest vestigen op de 
beloofde wederkomst ervan, en de Klaagzang kon er nu heel anders uit gaan 
zien dan hoe Augustinus hem zag, kon op een gebod gaan lijken om het in 
verval geraakte christendom te bezielen met iets van de Egyptische geest 
van vroomheid en deugdzaamheid.

Het eerste wat de kerkganger of de toerist opvalt die de kathedraal van Siena 
binnengaat, is het portret van Hermes Trismegistus op het beroemde vloer-
mozaïek (zie titelblad). Aan weerszijden van Hermes staan twee Sibillen die 
hun voorspellingen van de komst van het christendom vasthouden, en achter 
deze twee zijn de overige tien gerangschikt, allen met hun voorspellingen. 
Het is duidelijk dat Trismegistus met de Sibillen hier staat, zoals in Lac-
tantius, als de grote niet-joodse profeet van het christendom. De inscriptie 
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onder zijn voeten dateert de eerbiedwaardige figuur zelfs nog vroeger dan 
Augustinus of Lactantius gedaan hadden, want hij wordt beschreven als 
‘Hermes Mercurius Contemporaneous Moyse’. Een oosters uitziende figuur 
met een tulband die wellicht bedoeld is als ‘tijdgenoot’ van Mozes staat in 
eerbiedige houding, bijna buigend, ter rechterzijde van Hermes; en achter 
deze figuur bevindt zich een ernstig personage dat misschien bedoeld is om 
een of andere vrome Egyptische deelnemer aan de hermetische dialogen voor 
te stellen, bijvoorbeeld Asclepius, of Tat.

De linkerhand van Hermes rust op een tablet, ondersteund door sfinxen, 
waarop de volgende inscriptie staat:

deus omnium creator
secum deum fecit
visibilem et hunc

fecit primum et solum
qou oblectatus est

valde amavit proprium
filium qiu appellatur

sanctum verbum

Zoals Scott opmerkte1 is deze inscriptie een verkorte Latijnse vertaling van de 
passage in de Asclepius zoals Lactantius die geciteerd heeft uit het Grieks, en 
die deze kerkvader zo sterk benadrukte vanwege de vermelding van de ‘Zoon 
van God’. ‘De Heer en Schepper van alle dingen, die we God mogen noemen, 
daar hij de tweede God zichtbaar en waarneembaar maakte …. Daar hij hem 
derhalve de eerste maakte, en alleen, en een alleen, vond hij hem prachtig en 
helemaal vervuld van goede zaken; en hij begroette hem en hield van hem als 
zijn eigen Zoon.’2 Alle punten in de inscriptie zijn hier te vinden, behalve de 
laatste ‘qui appellatur Sanctum Verbum’, waarmee de andere voorspelling 
van Hermes wordt ingebracht over het Woord als de Zoon van God – waar 
ook op gewezen is door Lactantius – aan het begin van de Pimander.3

De smekende Mozes (als deze figuur inderdaad Mozes voorstelt) houdt 
een boek vast dat ook door Hermes wordt vastgehouden. Op dit boek staat 
geschreven:

suscipite o licteras et leges egiptii

‘Aanvaard letters en wetten, Egyptenaren’. Deze zin is duidelijk afkomstig uit 
Cicero’s beschrijving, die Lactantius aanhaalt, van Hermes Trismegistus als 

1 Scott, I, p. 32.
2 Lactantius, Div. Inst., IV, vi; Fletchers Engelse vertaling, I, p. 221; C.H., II, pp. 304-5; zie hierbo-

ven, p. 20.
3 C.H., I, p. 8; Ficino, p. 1837. Lactantius, Div. Inst., IV, viii, ix; Fletchers Engelse vertaling, I, p. 

224, 226.
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degene die de Egyptenaren hun letters en wetten gaf (Aegyptiis leges et litteras 
tradidisse).1 De zin is echter aanzienlijk gewijzigd in de inscriptie.

aanvaard uw letters en wetten, egyptenaren

lijkt een smeekbede van de wetgever van de Hebreeërs te betekenen (als de 
smekende figuur Mozes is) aan de wetgever van de Egyptenaren om de Egyp-
tische godvruchtigheid en deugdzaamheid nieuw leven in te blazen.

Het mozaïek van Hermes Trismegistus en de Sibillen werd in de jaren 1480 
geplaatst in de Dom van Siena.2 De voorstelling van Hermes in dit christelijke 
bouwwerk, zo opvallend tentoongesteld bij de ingang en die hem zo’n verhe-
ven spirituele positie geeft, is geen op zichzelf staand plaatselijk fenomeen, 
maar een symbool van hoe de Italiaanse Renaissance hem beschouwde en 
een profetie van wat zijn uitzonderlijke loopbaan zou worden in de zestiende 
eeuw en tot diep in de zeventiende eeuw in heel Europa.

1 Cicero, De nat. deor., III, 22; aangehaald door Lactantius, Div. Inst., I, vi (Fletchers Engelse ver-
taling, I, p. 15). Het citaat uit Cicero staat in een passage waarin Lactantius Hermes bij de Sibillen 
plaatst, dus zou dit gesuggereerd kunnen zijn aan de ontwerper van het mozaïek door Lactantius, 
niet rechtstreeks door Cicero.

2 Zie R.H. Cust, The Pavement Masters of Siena, Londen, 1901, pp. 23, 31. Hermes was bekend als 
een niet-joodse profeet in de Middeleeuwen en dit is niet de vroegste voorstelling van hem met de 
Sibillen, maar het is de eerste waarop hij in zijn volle renaissanceglorie te zien is.
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hoofdstuk iii

Hermes Trismegistus en magie

•
De hermetische literatuur splitst zich in twee takken. Aan de ene 

kant zijn er de filosofische verhandelingen, zoals die in het Corpus Herme-
ticum en in de Asclepius, waaraan enkele andere voorbeelden van deze literatuur 
kunnen worden toegevoegd, met name de fragmenten die in de anthologie 
van passages zijn bewaard die is samengesteld door Stobaeus.1 Aan de andere 
kant is er de astrologische, alchemistische en magische literatuur, waarvan 
veel ook onder de naam Hermes Trismegistus in omloop was. Deze twee tak-
ken kunnen niet geheel van elkaar gescheiden worden gehouden.2 Niet alleen 
staat er in de Asclepius een feitelijke beschrijving van magische praktijken in 
de lovende verwijzing naar de methoden waarmee de Egyptenaren ‘goden 
maakten’, maar ook zelfs de meest verheven en mystieke filosofische herme-
tische verhandelingen gaan, zoals we hebben gezien, uit van een astrologisch 
patroon in de kosmos. Gnosticisme en magie gaan samen. De pessimistische 
gnosticus moet de magische wachtwoorden en tekens kennen waarmee hij 
zich kan ontdoen van de kwade stoffelijke kracht van de sterren in zijn op-
waartse reis door de sferen. De optimistische gnosticus vreest niet door middel 
van sympathetische magie, toverspreuken en talismannen die krachten van 
het universum naar beneden te halen die volgens hem goed zijn.

De methoden van de sympathetische magie3 gaan uit van die aanhoudende 
uitwasemingen van invloeden die vanaf de sterren op de aarde uitgestort 
werden waarover de auteur van de Asclepius spreekt. Men geloofde dat deze 
uitwasemingen en invloeden in banen geleid en benut konden worden door 
iemand met de vereiste kennis. Elk voorwerp in de stoffelijke wereld zat vol 
met occulte overeenstemmingen die erop uitstroomden vanaf de ster waarvan 
het afhankelijk was. Degene die bijvoorbeeld de kracht van de planeet Venus 
wilde bemachtigen, moest weten welke planten tot Venus behoorden, welke 
stenen en metalen, welke dieren, en alleen deze gebruiken als hij zich tot Venus 
richtte. Hij moest de beelden van Venus kennen en weten hoe hij deze moest 

1 Tekst van de Stobaeus-fragmenten, met Franse vertaling, in C.H., dl. III en IV.
2 Scott probeerde een dergelijke scheiding te maken, door de filosofische Hermetica te behandelen 

als heel verschillend van, en oneindig superieur aan, de ‘massa’s rommel’ in omloop onder de Hermes 
(Scott, I, p. 1). Festugière, aan de andere kant, wijdt het eerste deel van zijn Révélation aan ‘L’Astrologie 
et les Sciences Occultes’ waarin hij de magische en astrologische teksten behandelt als de noodza-
kelijke voorbereiding op de studie van de filosofische Hermetica. Vgl. ook Thorndike, I, pp. 287 e.v.

3 Zie voor een goede samenvatting van het onderwerp, Festugière, I, pp. 89 e.v.
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graveren op talismannen die gemaakt waren van de juiste Venus-materialen en 
op het juiste astrologische tijdstip. In dergelijke beelden zou de geest of kracht 
van de ster zijn vastgelegd en worden bewaard of opgeslagen voor gebruik. 
Niet alleen aan de planeten was een ingewikkelde pseudo-wetenschap van 
occulte overeenstemmingen en beeldenmakerij verbonden, maar de twaalf 
tekens van de dierenriem hadden elk hun planten, dieren, beelden, enzovoorts, 
en dat hadden zelfs alle sterrenbeelden en sterren van de hemel. Want het Al 
was Een, verenigd door een oneindig ingewikkeld systeem van onderlinge 
relaties. De magiër was iemand die wist hoe hij tot dit systeem toegang kon 
verkrijgen en hoe hij het kon gebruiken door zijn kennis van de schakels van 
de ketens van invloeden die verticaal van bovenaf neerdaalden, en door voor 
zichzelf een keten van omhooggaande schakels te scheppen door het juiste 
gebruik van de occulte overeenstemmingen in aardse zaken, van hemelse 
beelden, van aanroepingen en namen, en dergelijke. De methoden en de kos-
mologische achtergrond waarvan hij uitgaat zijn dezelfde, of de magiër deze 
krachten nu benut om te pogen concrete materiële voordelen voor zichzelf 
te behalen of dat hij ze op religieuze wijze gebruikt, zoals in de hiëratische 
magie die in de Asclepius wordt beschreven, om inzicht te verkrijgen in de 
goddelijke krachten in de natuur en hem te helpen bij zijn verering ervan.

In de hellenistische astrologie die de achtergrond vormt van de filosofische 
Hermetica was een Egyptisch element opgenomen, namelijk de zesendertig 
decanen, ofwel zesendertig goden die heersten over de onderverdelingen van 
tien van de 360 graden van de kringloop van de dierenriem.1 Dat vreemde 
volk, de Egyptenaren, had de tijd vergoddelijkt, niet slechts in de abstracte 
betekenis maar ook in de concrete betekenis dat elk ogenblik van de dag 
en de nacht zijn god had die gunstig gestemd moest worden naarmate de 
ogenblikken verstreken. De decanen, zoals men ze ging noemen in helle-
nistische tijden, waren in feite siderische tijdgoden die waren opgenomen 
in de Chaldeeuwse astrologie en aangesloten bij de dierenriem. Ze hadden 
allemaal een beeld, dat verschilt in de verschillende lijsten die ervan bestaan. 
Deze lijsten met de krachtige beeltenissen van de decanen waren afkomstig 
uit de archieven van de Egyptische tempels. De decanen hadden uiteenlo-
pende aspecten. Ze hadden een vastomlijnde astrologische betekenis, als 
‘horoscopen’ die aan het hoofd stonden van de levensvormen die binnen de 
tijdsperioden geboren werden waarover zij de leiding hadden. Ze werden op 
een lijn gesteld met de planeten die zich in hun domein bevonden, en met 
de tekens van de dierenriem, waarbij bij elk teken drie decanen hoorden 
die de drie ‘gezichten’ ervan vormden. Maar ze waren ook goden, krachtige 
Egyptische goden – en deze kant van hen werd nooit vergeten – die hun een 

1 Zie over de decanen, Festugière, I, pp. 115 e.v.; Bouché-Leclerq, L’Astrologie grecque, Parijs, 1899, 
pp. 215 e.v.; F. Boll, Sphaera, Leipzig, 1903, pp. 15 e.v., 176 e.v.; O. Neugebauer, The Exact Sciences in 
Antiquity (Princeton, 1952), Harper Torchbook Reprint, 1962, pp. 81. e.v.; De specialistische studie 
van de decaanbeelden is die van W. Gundel, Dekane und Dekansternbilder, Studien der Bibliothek 
Warburg, XIX, 1936.
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geheimzinnige belangrijkheid gaven. De verheven plaats die de auteur van de 
Asclepius toekent aan de ‘Zesendertig Horoscopen’ op deze godenlijst is een 
onvervalst Egyptisch aspect van dat werk, en in een van de fragmenten van 
Stobaeus vernemen we, binnen het vertrouwde raamwerk van een gesprek 
tussen Hermes en zijn zoon Tat, dat de Zesendertig van groot belang zijn.

We have said, my child, that there is a body which envelops the whole 
ensemble of the world: you should represent it to yourself as a circular 
figure, for thus is the All.
 I represent to myself such a figure, as you say, O father.
 Represent now to yourself that, below the circle of this body, are 
ranged the thirty-six decans, in the middle between the universal circle 
and the circle of the zodiac, separating these two circles, and, as it were 
sustaining the circle of the All and circumscribing the zodiac, moving 
along the zodiac with the planets, and having the same force as the 
movement of the All, alternatively with the Seven … Pay attention to 
this: since the decans command over the planets and we are under the 
domination of the seven, do you not see how there comes to us a certain 
influence of the decans, whether through the children of the decans, 
or through the intermediary of the planets?1

[Vert.: We hebben gezegd, mijn kind, dat er een lichaam is dat het ge-
hele samenstel van de wereld omhult: je moet het je voorstellen als een 
cirkelvormige figuur, want zo is het Al.
 Ik stel mezelf een dergelijke figuur voor, zoals u aangeeft, o Vader.
 Stel jezelf nu voor dat er onder de cirkel van dit lichaam zesendertig 
decanen zijn gerangschikt, in het midden tussen de wereldomvattende 
cirkel en de cirkel van de dierenriem, die deze twee cirkels scheiden 
en als het ware de cirkel van het Al in stand houden en de dierenriem 
omcirkelen, langs de dierenriem met de planeten bewegen, en dezelfde 
kracht als de beweging van het Al hebben, afwisselend met de Zeven 
… Let hierop: aangezien de decanen de zeggenschap over de planeten 
voeren en wij onder de heerschappij van de Zeven staan, zie je dan niet 
in dat er een zekere invloed van de decanen tot ons komt, ofwel via de 
kinderen van de decanen of via de bemiddelaars van de planeten?]

De decanen verschijnen hier als machtige goddelijke of demonische krach-
ten, dicht bij de cirkel van het Al, en boven de kringlopen van de dierenriem 
en de planeten, waarbij zij ofwel rechtstreeks via hun kinderen of zonen, 
de demonen, ofwel via tussenkomst van de planeten inwerken op dingen.

1 C.H., III, pp. 34, 36 (Stobaeus Excerpt, VI). In de noten bij deze passage (ibid. p. L) legt Festugière 
de kinderen of zonen van de decanen uit als demonen. Vgl. ook Révélation, I, pp. 118-20; Scott, III, p. 
374 (waar een diagram wordt gegeven ter illustratie van het feit dat, volgens deze passage, de decanen 
buiten en boven de cirkel van de dierenriem staan).
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En zo horen de filosofische Hermetica in hetzelfde gedachtekader thuis als 
de praktische Hermetica, de verhandelingen over astrologie of alchemie, de 
lijsten met planten, dieren, stenen en dergelijke, ingedeeld volgens hun oc-
culte overeenstemmingen met de sterren, de lijsten van beeltenissen van de 
planeten, tekens, decanen, met instructies over hoe er magische talismannen 
van gemaakt kunnen worden. De volgende voorbeelden zijn er slechts enkele 
uit de zeer uitgebreide en complexe literatuur die aan Hermes Trismegistus 
wordt toegeschreven. Er is een verhandeling die naar verluidt van de hand 
van Hermes is die gaat over de namen en krachten van de twaalf tekens van 
de dierenriem;1 andere over welke planten bij de tekens en de planeten horen;2 
een boek van Hermes Trismegistus aan Ammon de Egyptenaar waarin be-
schreven wordt hoe ziekten behandeld moeten worden die veroorzaakt zijn 
door slechte invloeden van de sterren, door verbindingen te leggen met de 
methoden van de sympathetische magie en talismannen om ofwel meer 
goede kracht van de ster aan te trekken die het ongemak veroorzaakt heeft, 
of invloeden van een andere ster erbij te halen.3

De naam Hermes Trismegistus lijkt bijzonder sterk verbonden te zijn 
geweest met de lijsten van de decaanbeelden. De Liber Hermetis Trismegisti,4 
een verhandeling over astrologie en astrologische magie die onlangs aan het 
licht is gebracht, begint met de decanen, en het Liber Sacer,5 of het heilige 
boek, van Hermes is een lijst met decaanbeelden en met stenen en planten 
in overeenstemming met elk decaan, met instructies over hoe de beelden op 
de juiste steen gegraveerd moeten worden, die samen met de verwante plant 
in een ring bevestigd moet worden. In het laatste geval dient de drager van 
de ring af te zien van het gebruik van alle voedsel dat niet in overeenstem-
ming met de decaan is.

Kortom, Hermes Trismegistus is een buitengewoon belangrijke naam 
in dit soort literatuur die zich bezighoudt met occulte afstemmingen en 
talismannen. Opnieuw, in zijn hoedanigheid als Hermes-Thoth, de uitvinder 
van de taal, van woorden die verbinden en losmaken, speelt hij een rol in de 
magie,6 en enkele magische gebeden en aanroepingen die aan hem worden 
toegeschreven zijn net als die in het Corpus Hermeticum.

De naam Hermes Trismegistus was in de Middeleeuwen bekend en werd 
in verband gebracht met alchemie en magie, vooral met magische beelden of 
talismannen.7 In de Middeleeuwen vreesde men alle aspecten van de decanen 
die men kende en die gezien werden als gevaarlijke demonen. Enkele van de 

1 Zie Thorndike, I, p. 291; Festugière, I, pp. 111-12.
2 Thorndike, loc. cit.; Festugière, ibid., pp. 143 e.v.
3 Zie Thorndike, I, p. 291; Festugière, I, pp. 130-1.
4 Festugière, I, pp. 112 e.v.; The Liber Hermetis werd door Gundel ontdekt en door hem uitgegeven 

in 1936.
5 Festugière, I, pp. 139 e.v.
6 Ibid., pp 283 e.v.
7 Thorndike, II, pp. 214 e.v.; Festugière, I, pp 105 e.v.
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boeken die van Hermes zouden zijn werden sterk gecensureerd door Albertus 
Magnus omdat ze diabolische magie zouden bevatten.1 De censuur van de 
demonenverering in de Asclepius door Augustinus (waarmee hij wellicht met 
name de verering van de decanen bedoeld heeft) drukte zwaar op dat werk. 
Middeleeuwse schrijvers met interesse voor de natuurwetenschap spreken 
echter met respect over hem. In de ogen van Roger Bacon was hij de ‘Vader 
der Filosofen’,2 en hij krijgt soms een genealogie waarin hij nog ouder is dan 
Ficino of de ontwerper van het mozaïek van Siena dachten. In het voorwoord 
bij een twaalfde-eeuwse vertaling van een alchemistisch werk wordt gesteld 
dat er drie Hermessen waren, namelijk Henoch, Noach en de koning, filosoof 
en profeet die in Egypte na de Zondvloed regeerde en Hermes Triplex werd 
genoemd. Dezelfde genealogie van ‘Hermes Mercurius Triplex’ wordt in een 
dertiende-eeuwse verhandeling over astrologie vermeld, en dezelfde ver-
klaring wordt gegeven van waarom hij ‘drievoudig’ wordt genoemd.3 U zult 
zich herinneren dat Ficino in zijn argumentum voorafgaand aan de Pimander 
een soortgelijke verklaring geeft van ‘Trismegistus’, die zou verwijzen naar 
Hermes in zijn drievoudige hoedanigheid van priester, filosoof en koning 
of wetgever. In de middeleeuwse genealogie wordt Hermes Triplex echter 
voor Mozes geplaatst, in de tijd van Noach.

Er bestaat een uitzonderlijk uitvoerige verhandeling over sympathetische 
en astrale magie met gedetailleerde verwijzingen naar talismannen, die in 
omloop is onder de naam Picatrix. Ofschoon het auteurschap van Picatrix niet 
aan Hermes Trismegistus wordt toegeschreven, wordt hij in het werk vaak 
met grote eerbied genoemd en het is belangrijk omdat het een van Ficino’s 
gezaghebbende informatiebronnen op het gebied van talismannen en sym-
pathetische magie geweest kan zijn.

Zoals vele van de magische werken die zijn toegeschreven aan Hermes 
en die in de westerse Middeleeuwen en de Renaissance terechtkwamen, was 
de Picatrix oorspronkelijk in het Arabisch geschreven,4 waarschijnlijk in de 
twaalfde eeuw. Er bestond een sterke invloed van de hermetische en gnos-

1 In zijn Speculum astronomiae; zie Albertus Magnus, Opera, ed. Borgnet, X, p. 641; en vgl. Thorn-
dike, II, p. 220. Albertus Magnus is een van de middeleeuwse schrijvers die wellicht de Latijnse 
Asclepius kenden (zie C.H., II, pp. 268-9).

2 Thorndike, II, p. 219.
3 Ibid., pp. 215, 222. Dit zijn wellicht echo’s van het twaalfde-eeuwse pseudo-hermetische Liber 

Hermetis Mercurii de VI rerum principiis, dat door Th. Silverstein is gepubliceerd in Archives d’histoire 
doctrinale et litteraire du Moyen Age, 1955 (22), pp 217-302. Zie hierboven over de invloed van dit werk, 
p. 26, noot 1.

4 De Arabische tekst van Picatrix, ed. H. Ritter, is uitgegeven in Studien der Bibliothek Warburg, 
dl. XII, 1933. Een Duitse vertaling van H. Ritter en M. Plessner van de Arabische tekst is uitgegeven 
in Studies of the Warburg Institute, University of London, dl. 27, 1962; een samenvatting in het Engels 
van de inhoud van de Arabische tekst wordt in dit deel gegeven. Zie, naast deze uitgaven, over de 
Picatrix, H. Ritter, Picatrix, ein arabisches Handbuch hellenistischer Magie, in Vorträge der Bibliothek 
Warburg, 1922; Thorndike, II, pp 813 e.v.; Festugière, I, pp. 389, 397 (in de appendix over Arabische 
hermetische literatuur door Louis Massignon); Garin, Cultura, pp. 159 e.v.
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tische literatuur op de Arabische wereld en met name onder de Arabieren 
van Harran. De talismanmagie werd door deze Arabieren beoefend, en de 
invloed ervan kwam via de Sabianen die helemaal opgingen in het herme-
tisme, in zowel de filosofische als religieuze, alsook de magische aspecten 
ervan. Picatrix is van de hand van een Arabische schrijver die onder sterke 
Sabiaanse, dat wil zeggen hermetische, invloed stond, en hij geeft zijn lijsten 
met magische beelden, zijn praktische adviezen over magische procedures in 
een gedetailleerde filosofische setting, waarbij de uiteengezette filosofie in 
veel opzichten gelijk is aan degene die we in enkele verhandelingen van het 
Corpus Hermeticum en in de Asclepius vinden. Ficino en zijn vrienden zouden 
in de Picatrix veel denkbeelden en filisofisch-religieuze gevoelens kunnen 
herkennen die door de opzienbarende auteur van Pimander worden uitge-
drukt, de Egyptische Mozes en de profeet van het christendom. Hier is deze 
filosofie echter in een context van praktische magie geplaatst, dat wil zeggen 
hoe talismannen gemaakt moeten worden, hoe de invloeden van de sterren 
aangetrokken kunnen worden door middel van ketens van verbindingen en 
overeenstemmingen met de bovenwereld.

De Latijnse vertaling van Picatrix1 is korter dan de Arabische tekst; in de 
proloog wordt vermeld dat het werk uit het Arabisch in het Spaans is vertaald 
op bevel van Alfonso de Wijze, maar deze Spaanse vertaling is niet behouden 
gebleven. De Latijnse Picatrix circuleerde beslist behoorlijk in de Italiaanse 
Renaissance.2 Er bevond zich een exemplaar van Picatrix in de bibliotheek 
van Pico della Mirandola.3 Ludovico Lazzarelli,4 een zeer vurig hermeticus 
en tijdgenoot van Pico, kende het werk. Giovanni Francesco Pico, een neef 
van de grote Pico, legt enige kennis erover aan de dag in een werk dat na de 
dood van zijn oom werd geschreven.5 Symphorien Champier, die een nieuwe 
uitgave van de Hermetica redigeerde maar die erop gebrand was het christe-
lijke hermetisme los te koppelen van de magie van de Asclepius, laat zich (in 
1514) afkeurend uit over Picatrix en beschuldigt Petrus van Abano ervan er 
dingen uit overgenomen te hebben.6 Van de populariteit van dit studieboek 
over magie getuigt het feit dat Rabelais er een van zijn pijlen op richtte toen 
hij sprak van ‘le reuerend pere en Diable Picatris, recteur de la faculté dia-
bologique’.7 De geheimzinnige wijze waarop een dergelijk boek circuleerde 

1 Van deze Latijnse vertaling is er nog geen uitgave. Maar het is de Latijnse vertaling die in de 
Renaissance werd gebruikt, niet het Arabische origineel, en, aangezien zij enigszins verschilt van 
het Arabische origineel, moet zij door studenten van renaissanceschrijvers worden gebruikt.

Het manuscript van de Latijnse Picatrix dat ik heb gebruikt is Sloane, 1305. Hoewel een zeven-
tiende-eeuws manuscript stemt het nauw overeen met vroegere manuscripten (zie Thorndike, II, p. 
822) en het heeft als voordeel dat het in een helder en leesbaar handschrift is geschreven.

2 E. Garin, Medioevo e Rinascimento, Florence, 1954, pp. 175 e.v.; Cultura, pp. 159 e.v.
3 P. Kibre, The Library of Pico della Mirandola, New York, 1936, p. 263; vgl. Garin, Cultura, p. 159.
4 Zie Ludovico Lazzarelli, ‘Testi scelti’, ed. M. Brini, in Test. uman., p. 75.
5 G.F. Pico, Opera, Bazel, 1572-3, II, p. 482; vgl. Thorndike, VI, p. 468.
6 In zijn kritiek op de fouten van Abano; vgl. Thorndike, II, p. 814; V, pp. 119, 122.
7 Pantagruel, III, 23; geciteerd door Thorndike, II, p. 814.
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wordt door Agrippa D’Aubigné beschreven in een brief van tussen 1572 en 
1575, waarin hij zegt dat koning Hendrik III van Frankrijk enkele magische 
werken uit Spanje had ingevoerd die hij mocht zien, na veel moeilijkheden 
en niet zonder plechtig te zweren dat hij ze niet zou overschrijven; daaronder 
bevonden zich ‘les commantaires de Dom Jouan Picatrix de Tollede’.1

Er bestaan dus behoorlijk wat aanwijzingen dat de Picatrix, ofschoon hij 
nooit werd gedrukt, in de vijftiende en zestiende eeuw een aanzienlijke op-
lage in manuscriptvorm genoot. Aangezien er geen manuscript van voor de 
vijftiende eeuw van bestaat,2 is het mogelijk dat het werk in dezelfde eeuw in 
omloop begon te komen als die waarin Hermes Trismegistus zijn apotheose 
bereikte.

De Picatrix opent met godvruchtige gebeden en beloften om diepe ge-
heimen te ontsluieren. Want kennis is het beste geschenk van God aan de 
mens, te weten wat de oorsprong en het beginsel van alle dingen is. De 
oerwaarheid is niet een lichaam, maar het is Een, Een Waarheid, Een Een-
heid. Alle dingen komen eruit voort en zij ontvangen erdoor waarheid en 
eenheid in de eeuwigdurende beweging van opbouw en verval. Er bestaat 
een hiërarchie van dingen, en lagere dingen worden verhoogd tot hogere 
dingen; en hogere dingen worden verlaagd tot lagere dingen. De mens is een 
kleine wereld die de grote wereld van de kosmos weerspiegelt, maar door 
middel van zijn intellect kan de wijze mens zichzelf verhogen tot boven de 
zeven hemelen.

Uit dit korte voorbeeld van de filosofie van Picatrix kan worden afgeleid 
dat de magiër zich baseert op een gnosis, een inzicht in de aard van het Al.

De orde van de natuur wordt in twee passages verder uiteengezet.3 God of 
de prima materia is zonder vorm. Uit de vormloze onstoffelijke Ene ontstaat 
de reeks van

Intellectus of mens
Spiritus
Materia, of stoffelijke aard, de elementen en de elementata.

Spiritus daalt van boven naar beneden af en verblijft op de plaats waar hij 
gevangen wordt (ubi captus est). Of, zoals in een ander hoofdstuk gesteld 
wordt,4 ‘de deugden van de hogere lichamen zijn de vorm en kracht van de 
lagere, en de vorm van de lagere is gemaakt van een stof die verwant is aan 
de deugden van de hogere; en ze zijn als het ware met elkaar verbonden, 
omdat hun fysieke materie (of aardse dingen) en hun spirituele materie (of 
de sterren) één stof zijn.’ De hele kunst van de magie bestaat dus uit het 
bemachtigen en leiden van de instroming van spiritus in materia.

1 Agrippa d’Aubigné, Oeuvres complètes, ed. E. Réaume en F. de Caussade, Parijs, 1873, I, p. 435.
2 Zie over de manuscripten, Thorndike II, pp. 822-4.
3 Picatrix, Lib. I, cap. 7, en Lib. IV, cap. 1 (Sloane 1305, ev. 21 verso e.v.; e.v. 95 recto e.v.).
4 Picatrix, Lib. II, cap. 12 (Sloane 1305, ev. 52 recto e.v.).
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De belangrijkste manier om dit te doen is door middel van het maken van 
talismannen, beelden van de sterren gegraveerd op de juiste materialen, op 
de aangewezen tijdstippen, in de juiste geestesgesteldheid, enzovoorts. Het 
hele eerste van de twee lange en ingewikkelde boeken van Picatrix is gewijd 
aan deze uiterst moeilijke kunst waarvoor diepgaande kennis van de astro-
nomie, wiskunde, muziek, metafysica en eigenlijk zelfs bijna alles vereist is, 
want het inbrengen van spiritus in talismannen is een lastig karwei waarin 
men slechts kan slagen als men een vastberaden filosoof is.

Er worden lijsten van beelden die geschikt zijn om voor talismannen te 
gebruiken gegeven. Hieronder volgen enkele voorbeelden van de lijsten van 
de planeetbeelden.1

Twee beelden van Saturnus.
 ‘De gedaante van een man met een kraaiengezicht en kraaienpoot, 
gezeten op een troon met in zijn rechterhand een speer en in zijn linker 
een lans of een pijl.’
 ‘De gedaante van een man die op een draak staat, gekleed in het zwart 
en met een sikkel in zijn rechterhand en een speer in zijn linker.’

Twee beelden van Jupiter.
 ‘De gedaante van een man gezeten op een adelaar, gekleed in een 
gewaad met adelaars onder zijn voeten …’
 ‘De gedaante van een man met een leeuwengezicht en vogelpoten, 
met eronder een zevenkoppige draak; hij houdt een pijl in zijn rechter-
hand …’

Een beeld van Mars.
 ‘De gedaante van een man, gekroond, met een opgeheven zwaard in 
zijn rechterhand.’

Een beeld van Sol.
 ‘De gedaante van een koning gezeten op een troon, met een kroon 
op zijn hoofd en onder zijn voeten de figuur (magisch symbool) van de 
zon.’

Een beeld van Venus.
 ‘De gedaante van een vrouw met los haar die op een hertenbok rijdt, 
met in haar rechterhand een appel en in haar linker bloemen; ze is ge-
kleed in een wit gewaad.’

Een beeld van Mercurius.
 ‘De gedaante van een man met een haan op zijn hoofd, op een troon, 

1 De planeetbeelden zijn opgesomd in Lib. II, cap. 10 (Sloane 1305, ev. 43 recto e.v.).
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met voeten als die van een adelaar, met vuur in de palm van zijn linker-
hand en onder zijn voeten dit teken (een magisch symbool).’

Een beeld van Luna.
 ‘De gedaante van een vrouw met een mooi gezicht op een draak, 
met hoorns op haar hoofd, met twee slangen om zich heen gedraaid 
… Een slang is rond elk van haar armen gedraaid, en boven haar hoofd 
bevindt zich een draak en een andere draak onder haar voeten; elk van 
deze draken heeft zeven koppen.’

Zoals we aan deze voorbeelden kunnen zien houden de magische beelden 
van de planeten gewoonlijk op herkenbare wijze verband met de klassieke 
vormen van de goden en godinnen, maar met vreemde en barbaarse toevoe-
gingen en wijzigingen.

Er staat een volledige lijst in Picatrix van de beelden van de zesendertig 
decanen,1 ingedeeld bij de tekens van de dierenriem waartoe zij behoren.

De beelden van de decanen van Ram.
 Eerste decaan. ‘Een enorm grote donkere man met rode ogen, die 
een zwaard vasthoudt en gekleed is in een wit gewaad.’
 Tweede decaan. ‘Een vrouw gekleed in het groen die een been mist.’
 Derde decaan. ‘Een man die een gouden speer vasthoudt en die ge-
kleed is in het rood.’

En zo gaat de lijst verder, met alle zesendertig decanen die horen bij de twaalf 
tekens, allemaal met vreemde en barbaarse beelden.

Nadat hij talismannen en het vervaardigen ervan volledig heeft behandeld 
in zijn eerste twee boeken, bespreekt de auteur van Picatrix in zijn derde boek2 
welke stenen, planten, dieren, enzovoorts horen bij de verschillende planeten, 
tekens, enzovoorts, waarbij hij volledige lijsten geeft, welke lichaamsdelen 
bij de tekens horen, wat de kleuren van de planeten zijn, hoe de geesten van 
de planeten ingeroepen moeten worden door hun namen en krachten aan 
te roepen. Het vierde boek3 gaat over soortgelijke aangelegenheden, en over 
fumigaties. Het eindigt met oraties tot de planeten.

Het werk is derhalve een zeer volledig studieboek voor de magiër, met 
daarin de natuurfilosofie waarop de sympathetische en talismanmagie is 
gebaseerd samen met volledige instructies voor de beoefening ervan. De 
doelstellingen zijn strikt praktisch; de diverse talismannen en procedures 
worden gebruikt om specifieke doelen te bereiken, voor het genezen van 
ziekten, voor een lang leven, voor welslagen in allerlei ondernemingen, voor 

1 De lijsten van decaanbeelden staan in Lib. II, cap. 11(Sloane 1305, ev. 48 verso e.v.).
2 Sloane 1305, ev. 37 recto e.v.
3 Sloane 1305, ev. 95 recto e.v.
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het ontsnappen uit de gevangenis, voor het overwinnen van je vijanden, voor 
het aantrekken van de liefde van iemand, enzovoorts.

Hermes Trismegistus wordt vaak genoemd, als de bron voor enkele talis-
manbeelden en in andere verbanden, maar er is met name een zeer opvallende 
passage in het vierde boek van Picatrix waarin beweerd wordt dat Hermes de 
eerste was die magische beelden gebruikte en de eer krijgt toebedeeld een 
prachtige stad in Egypte te hebben gesticht.

Er zijn onder de Chaldeeërs zeer perfecte meesters in deze kunst en zij 
bevestigen dat Hermes de eerste was die beelden vervaardigde door 
middel van welke hij de Nijl kon reguleren tegen de beweging van de 
maan in. Deze man bouwde ook een tempel voor de Zon, en hij wist 
zich voor iedereen verborgen te houden zodat niemand hem kon zien 
hoewel hij er zich binnenin bevond. Hij was het ook die in het oos-
ten van Egypte een Stad bouwde die twaalf mijl (miliaria) lang was en 
waarbinnen hij een kasteel bouwde met vier poorten in elk van zijn vier 
delen. Op de oostelijke poort plaatste hij de gedaante van een Adelaar; 
op de westelijke poort de gedaante van een Stier; op de zuidelijke poort 
de gedaante van een Leeuw, en op de noordelijke poort maakte hij de 
gedaante van een Hond. In deze beelden bracht hij geesten die spraken 
met stemmen, en niemand kon de stadspoorten binnengaan behalve 
met hun toestemming. Daar plantte hij bomen in wier midden een 
grote boom stond die het fruit van alle voortplanting droeg. Op de top 
van het kasteel liet hij een toren ontstaan die dertig ellen hoog was en 
waarbovenop hij een vuurtoren (rotunda) liet plaatsen waarvan de kleur 
elke dag veranderde tot de zevende dag waarna de eerste kleur weer 
terugkwam, en de Stad aldus met deze kleuren werd verlicht. In de 
buurt van de Stad was een overvloed aan wateren waarin vele soorten 
vis woonden. Rond de buitenkant van de Stad plaatste hij gegraveerde 
beelden die hij zodanig rangschikte dat door hun deugdzaamheid de 
inwoners rechtschapen werden en alle slechtheid en kwaad uit hen 
verdween. De naam van de Stad was Adocentyn.1

Via de levendige verbeelding van de Arabier uit Harran tot ons gekomen doet 
dit ons denken aan de hiëratische religieuze magie die in de Asclepius wordt 
beschreven. Hier zijn de door de mens gemaakte goden, standbeelden van 
de Egyptische goden in dieren- en vogelgedaante die Hermes Trismegistus 
leven heeft ingeblazen door er geesten in te brengen, zodat ze met stemmen 
spreken en de poorten van zijn magische Utopia bewaken. De kleuren van 
de planeten flikkeren vanaf de centrale toren, en die beelden rond de bui-

1 Picatrix, Lib. IV, cap. 3 (Sloane 1305, v. III recto). In het Arabische origineel is de naam van de 
Stad ‘al-Ašmuain’; zie de Duitse vertaling van de Arabische tekst (hierboven aangehaald, p. 49, 
noot 4), p. 323.
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tenkant van de Stad, zijn dat wellicht beelden van de dierenriemtekens en 
de decanen die Hermes zo heeft weten te rangschikken dat alleen de goede 
hemelinvloeden de Stad in mogen komen? De wetgever van de Egyptena-
ren vaardigt wetten uit waaraan men noodgedwongen moet gehoorzamen, 
want hij verplicht de inwoners van de Stad om deugdzaam te zijn, en hij 
zorgt dat ze gezond en verstandig blijven met zijn krachtige astrale magie. 
De boom van de voortplanting in de Stad betekent misschien ook dat hij de 
voortplantingskrachten beheerst, zodat er alleen goede, wijze, rechtschapen 
en gezonde mensen worden geboren.

In deze opmerkelijke passage over de stad Adocentyn verheft de auteur 
van de Picatrix zich boven het niveau van de utilitaire beschrijvingen van 
afzonderlijke talismannen als remedie voor kiespijn, hulp voor zakelijk suc-
ces, middel om rivalen uit de weg te ruimen, en dergelijke, tot een ruimere 
kijk op de mogelijkheden van magie. Men zou kunnen stellen dat deze stad 
ons Hermes Mercurius Triplex toont in zijn drievoudige rol van Egyptische 
priester en god-maker, van filosoof-magiër, en van koning en wetgever. He-
laas wordt er geen tijdstip aangegeven waarop Adocentyn is gesticht, zodat 
we er niet achter kunnen komen of dit plaatsvond in de tijd van Noach en 
spoedig na de Zondvloed, of in de tijd van Mozes, of vlak na Mozes. Maar de 
godvruchtige bewonderaar van deze twee ‘goddelijke’ boeken geschreven 
door de uitzonderlijk oude Hermes – de Pimander en de Asclepius – zal beslist 
zeer geraakt zijn door deze levendige beschrijving van de stad waarin, zoals 
in Plato’s ideale Republiek, de wijze filosoof heerser is, die zeer krachtdadig 
regeert door middel van de priesterlijke Egyptische magie zoals beschreven 
in de Asclepius. De stad Adocentyn waarin met magie rechtschapenheid is 
opgelegd aan de inwoners helpt ook te verklaren waarom, toen de magische 
Egyptische religie in verval raakte, de omgangsvormen en de moraal volledig 
te gronde gingen, zoals zo ontroerend in de Klaagzang wordt beschreven. 
En in de voorspelling in de Asclepius, na de Klaagzang, van het uiteindelijke 
herstel van de Egyptische religie, wordt gezegd:

De goden die hun heerschappij over de aarde uitoefenen zullen eens 
in ere hersteld worden en in een Stad aan de uiterste grens van Egypte 
worden geïnstalleerd, een Stad die gesticht zal worden nabij de on-
dergaande zon, en waarheen zich, over land en zee, het hele ras der 
sterfelijke mensen zal spoeden.1

In de context van de Asclepius kan de stad Adocentyn dus gezien worden als 
zowel de ideale Egyptische maatschappij voor haar val, als het ideale patroon 
van haar toekomst en algehele herstel.

De auteur van Picatrix vermeldt ook, aan het begin van de hierboven 
aangehaalde passage, dat Hermes Trismegistus een Tempel voor de Zon 

1 Asclepius (C.H., I, p. 332).
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bouwde, waarbinnen hij onzichtbaar woonde, ofschoon deze zonnetempel 
niet uitdrukkelijk in verband gebracht wordt met zijn Stad. Hermes als 
bouwer van een zonnetempel zou ook in de geest van de vrome lezer van 
Pimander (waarmee ik natuurlijk de veertien verhandelingen van het Corpus 
Hermeticum bedoel die Ficino uitbracht onder die titel) en van de Asclepius 
in verband kunnen staan met de vele passages over de zon in die werken. 
Bijvoorbeeld in het Corpus Hermeticum V staat dat de zon de hoogste onder 
de hemelgoden is1; in het Corpus Hermeticum X vergelijkt de auteur, gebruik-
makend van platoonse terminologie, de zon met het Goede en zijn stralen 
met de instroming van verstandelijk kenbare glorie.2 En op de lijst van de 
goden van Egypte in de Asclepius staat de Zon veel hoger dan de planeten.3 
Hij staat boven de zesendertig horoscopen op de lijst van goden en de ze-
sendertig staan boven de sferen van de planeten. Hermes Trismegistus in 
de Picatrix aan te treffen als de bouwer van een Tempel voor de Zon is dus 
volmaakt in overeenstemming met de leer van die heilige priscus theologus 
in de Pimander en in de Asclepius.

Toen Marsilio Ficino wat begon te experimenteren met zijn magie, waaron-
der ook het experimentele gebruik van talismannen viel, waren er genoeg 
middeleeuwse gezaghebbende bronnen waarvan hij gebruik kon maken om 
hem lijsten van talismanbeelden te verschaffen. Hiertoe behoorde Petrus van 
Abano, die opsommingen geeft van decaanbeelden en die Ficino bij naam4 
aanhaalt in zijn verhandeling De vita coelitus comparanda, waarvan een moge-
lijke vertaling kan zijn ‘Over het bemachtigen van het leven van de sterren’. Hij 
zal ook veel aanmoediging voor het beoefenen van magie hebben gevonden 
bij bepaalde neoplatoonse auteurs die hij bestudeerde en vertaalde, met name 
Proclus, of Jamblichus ‘Over de Egyptische Mysteriën’. Niettemin, zoals D.P. 
Walker aangetoond heeft, was zijn voornaamste aansporing of voorbeeld zo 
goed als zeker de beschrijving van de magie in de Asclepius.5 Walker heeft de 
Picatrix naar voren gebracht als een van de mogelijke bronnen voor Ficino’s 
praktische magie,6 en zoals uit de bovenstaande analyse van dit werk is ge-
bleken zal de godvruchtige bewonderaar van de ‘goddelijke’ Pimander en de 
‘goddelijke’ Asclepius in deze praktische verhandeling over talismanmagie 
veel gevonden hebben dat hem deed denken aan de uitspraken van de aller-
oudste Hermes Trismegistus in zijn twee goddelijke boeken. Het was wellicht 
de Picatrix, gelezen in de context van zijn hermetische studie, die de vrome 

1 C.H., I, p. 61; Ficino, p. 1843.
2 C.H., I, p. 114; Ficino, p. 1847.
3 Asclepius (C.H., II, pp. 318 e.v.). Jupiter, als de hemel, en de Zon staan bovenaan op de lijst als 

de hoogste goden, gevolgd door de zesendertig decanen; als laatste staan hieronder de planeten, 
waarin Jupiter en Sol weer voorkomen maar nu in een lagere hoedanigheid als planeten. Zie hier-
boven, pp. 45-6.

4 Zie hieronder, pp. 78.
5 Zie hieronder, pp. 73.
6 Walker, p. 36; Garin, Cultura, pp. 159 e.v.
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christelijke neoplatoonse filosoof in staat gesteld heeft de overstap te maken 
naar het beoefenen van magie.

De magie stierf nooit helemaal uit tijdens de Middeleeuwen, ondanks de 
pogingen van de kerkelijke autoriteiten om er enige beperkingen aan op te 
leggen en de extremere vormen ervan te verbieden. Noch was het beslist niet 
alleen in Florence en onder de dekmantel van Ficino’s neoplatonisme dat de 
belangstelling voor magische beelden van de sterren weer opleefde in Italië. 
Aan de andere zijde van de Apennijnen, in Ferrara, had hertog Borso d’Este 
een grote kamer in zijn paleis volgehangen met een cyclus van schilderijen 
die de maanden van de jaren voorstelden en waarin, in de centrale band, 
de tekens van de dierenriem met de beelden van de zesendertig decanen 
zeer opvallend geschilderd waren. In deze kamer, waarvan de inrichting 
en decoratie voor 1470 klaar waren,1 kunnen we in de laagste rand van de 
fresco’s het veelvormige leven van het hof van Ferrara zien en erboven de 
beelden van de zesendertig verspreid langs de dierenriem. De reeks begint 
met de drie decanen van Ram en hun teken (Ill. 1a); hoewel hun vormen 
enigszins verschillen van de beelden die we citeerden uit de lijst in Picatrix, 
is makkelijk te herkennen dat ze over het geheel genomen hetzelfde zijn, de 
lange donkere man in het wit (Ill. 1b), de vrouw die onder haar rokken het 
onfortuinlijke feit verbergt dat ze slechts één been heeft, de man die een 
bol of cirkel vasthoudt. Ondanks hun op charmante wijze gemoderniseerde 
kostuums zijn dit in werkelijkheid Egyptische tijdgoden, de demonen die 
verboden waren door Augustinus.

Het gaat ons hier echter niet om de wederopbloei van sterrenbeelden in 
andere centra en buiten de hoofdstroom van het Florentijnse neoplatonis-
me. Het gaat ons om hoe het kwam dat Marsilio Ficino, die zo uitzonderlijk 
omzichtig de wederopbloei presenteerde van Plato en het neoplatonisme 
als een beweging die in overeenstemming gebracht kon worden met het 
christendom, toestond dat er een vleugje magie in de beweging binnen-
drong, waarmee het begin aangekondigd werd van die filosofieën van de 
Renaissance waarin magische onderstromen nooit ver verwijderd zijn. De 
theorie van de prisca theologia, of de vroomheid en ouderdom van Hermes 
Trismegistus, priscus theologus en magiër, bood een excuus voor Ficino’s 
moderne filosofische magie. De aantrekkingskracht van de Asclepius had 
zich al in de vroegere Renaissance doen gelden,2 en toen Ficino – die Plato 
liet vallen om het Corpus Hermeticum eerst te kunnen vertalen – hierin een 
nieuwe onthulling van de heiligheid van Hermes vond en een bevestiging 
van de hoge dunk die Lactantius van hem had als de profeet van de ‘Zoon 

1 P. D’Ancona, Les Mois de Schifanoia à Ferrara, Milaan, 1954, p. 9. De bepaling van de vreemde 
beelden gegroepeerd met de dierenriemtekens als de beelden van de decanen werd voor het eerst 
door A. Warburg gemaakt, ‘Italienische Kunst und Internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja 
zu Ferrara’, Gesammelte Schriften, Leipzig, 1932, II, pp. 459 e.v.

2 E. Garin, Medioevo e Rinascimento, p. 155, noemt Salutati en Manetti als schrijvers die door de 
Asclepius zijn beïnvloed voordat Ficino het hermetisme nieuw leven inblies.
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van God’, voelde hij zich gemachtigd de visie van Lactantius over te nemen 
en probeerde hij de waarschuwing van Augustinus in de wind te slaan. De 
aanwezigheid van Hermes Trismegistus in de Dom van Siena met de status 
van niet-joods profeet, die Lactantius hem verleend had, is symptomatisch 
voor het succes van deze rehabilitatie.

We moeten niet vergeten dat de andere prisci theologi, zoals Orpheus en 
Zoroaster, ook magiërs waren, en ook op basis van hun ouderdom herle-
vingen van magievormen goedkeurden. Toch is Hermes Trismegistus de 
belangrijkste van de prisci magi vanuit het standpunt van de integratie van 
magie met filosofie, want in dit geval bestond er een massa vermeende uit-
zonderlijk oude filosofische geschriften die bestudeerd konden worden, 
en deze geschriften, behalve dat Mozes erin weerklonk en ze profetische 
inzichten in het christendom van vóór Christus bevatten, kondigden ook 
vaag de leringen van de goddelijke Plato aan.

Lactantius schreef zijn Goddelijke Instituten in de context van het tamelijk 
oppervlakkig gekerstende Rijk van Constantijn, en zijn apologetiek in dit 
werk is erop gericht heidenen over te halen christen te worden door te bena-
drukken hoeveel er in het heidendom verwant is aan het christendom of het 
christendom voorspelt. Tussen Lactantius en Augustinus had de heidense 
reactie plaatsgevonden onder de afvallige keizer Julius, met zijn poging de 
nieuwbakken religie uit te bannen door een terugkeer naar de filosofische 
‘religie van de wereld’ en de mysterieculten. In zijn ‘Hymne tot Helios’ ver-
eert Julius de Zon als de oppergod, het beeld van het verstandelijk kenbare 
Goede. Bovendien zegt hij dat er zich ook in de hemelen een grote hoeveel-
heid andere goden bevindt.

Want zoals hij (de Zon) de drie sferen in vieren verdeelt door de dieren-
riem … zo verdeelt hij de dierenriem ook in twaalf goddelijke krachten; 
en opnieuw verdeelt hij elk van deze twaalf in drieën, zodat er in totaal 
zesendertig goden zijn.1

Uit het hele antwoord van Origenes aan Celsus blijkt hoe groot de rol was ge-
weest van het egyptianisme in het soort neoplatoonse religie dat terugkwam 
in de heidense reactie. Celsus trekt in twijfel hoeveel ‘men kan leren van de 
Egyptenaren’, en Origenes haalt de volgende passage aan uit zijn verloren 
werk:

Zij (de Egyptenaren) zeggen dat het lichaam van de mens onder het 
gezag gesteld is van de zesendertig demonen, ofwel een soort etheri-
sche goden … Elke demon is verantwoordelijk voor een verschillend 
lichaamsdeel. En ze kennen de namen van de demonen in het plaatse-

1 Julian, Works, Loeb uitgave, I, pp. 405, 407.
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lijke dialect, zoals Chnoumen, Chnachoumen, Knat, Sikat, Biou, Erou, 
Erebiou, Rhamanoor en Rheianoor, en alle andere namen die ze in hun 
taal gebruiken. En door deze aan te roepen genezen ze de pijn van de 
verschillende delen. Wat zou iemand beletten om eer te betuigen aan 
zowel dezen als anderen als men dat wenst, zodat we in goede gezond-
heid kunnen verkeren in plaats van ziek te zijn en geluk hebben in plaats 
van pech, en bevrijd worden van martelingen en straffen?

Hierop antwoordt Origenes:

Met deze opmerkingen probeert Celsus onze zielen neer te halen naar de 
demonen, alsof ze de verantwoordelijkheid over onze lichamen hadden 
gekregen. Hij heeft zo’n lage dunk van het onvoorwaardelijk eer betonen 
aan de God van het universum, dat hij niet gelooft dat de enige God die 
aanbeden en groots geëerd wordt volstaat om de mens die Hem vereert, 
ten gevolge van de feitelijke aanbidding die hij tot Hem richt, een kracht 
te garanderen die de aanvallen van demonen op de rechtschapen mens 
verijdelt. Want hij heeft nooit gezien hoe, wanneer de formule ‘in de 
naam van Jezus’ uitgesproken wordt door oprechte gelovigen, deze heel 
wat mensen genezen heeft van ziekten en demonische bezettingen en 
ander leed … Volgens Celsus kunnen we beter magie en toverij beoe-
fenen dan het christendom, en beter in een oneindig aantal demonen 
geloven dan in de vaststaande en manifeste hoogste God …1

Schrijvend na de heidense reactie kan Augustinus de hoopgevende visie van 
Lactantius op Hermes Trismegistus als de heilige profeet van het christen-
dom niet aanvaarden, en uit hij zijn waarschuwing tegen de demonenver-
ering van de Asclepius.

Toch werkte zelfs Augustinus mee aan de enorme misdatering van dat 
werk, waardoor Hermes de komst van het christendom lijkt te voorspellen, 
ofschoon hij deze kennis van de demonen had gekregen.

Aangezien hij geloofde in de immense ouderdom van het Corpus Herme-
ticum en de Asclepius, en in navolging van de inschatting van Lactantius dat 
deze werken heilig en goddelijk zijn, keert Ficino, de vrome christen, als hij 
ze bestudeert niet terug, zoals hij denkt, tot de ouderdom van een priscus 
theologus die op profetische wijze de christelijke waarheid onderzocht (en de 
beoefening van magie goedkeurde), maar tot het soort heidense filosofische 
gnosis met Egyptische invloeden en magische tendensen, die kenmerkend 
waren voor de anti-christelijke reactie onder Julius de Afvallige.

Het soort magie waarmee wij ons bezig dienen te houden, verschilt heel 
sterk van de astrologie die niet noodzakelijkerwijs iets met magie te maken 

1 Origenes, Contra Celsum, VIII, 58-9; vertaald door H. Chadwick, Cambridge, 1953, pp. 496-7.
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heeft, maar die een wiskundige wetenschap is, gebaseerd op de overtuiging 
dat het menselijke lot onherroepelijk door de sterren wordt bepaald en dat 
daarom uit de bestudering van iemands horoscoop, de positie van de ster-
ren ten tijde van diens geboorte, de onomkeerbaar voorbeschikte toekomst 
voorspeld kan worden. Deze magie is alleen astrologisch in de zin dat zij 
ook op de sterren, hun beelden en invloeden gebaseerd is, maar het is een 
manier om te ontsnappen aan het astrologische determinisme door macht 
over de sterren te verkrijgen en hun invloeden om te buigen in de richting 
die iemand wenst. Of, in religieuze zin, is het een weg tot verlossing, tot 
ontsnapping aan materieel fortuin en lotsbestemming, of tot het verkrijgen 
van inzicht in het goddelijke. Vandaar dat ‘astrologische magie’ geen correcte 
beschrijving ervan is, en hierna, bij gebrek aan een betere term, zal ik het 
‘astrale magie’ noemen.

Op een zeer omzichtige en aarzelende manier begint Ficino aan een milde 
vorm van astrale magie, waarbij hij poogt zijn saturnische horoscoop te 
wijzigen, eraan te ontsnappen, door fortuinlijkere astrale invloeden te be-
machtigen en naar zichzelf toe te leiden. Toch werd met deze betrekkelijk 
onschuldige poging tot astrale medische therapie een sluisdeur opengezet 
waardoorheen een verbazingwekkende wederopbloei van de magie over heel 
Europa stroomde.
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hoofdstuk iv

Ficino’s natuurlijke magie1

•
Ficino, wiens vader arts was, was zelf arts alsmede priester, en zijn 

Libri de Vita,2 verdeeld in drie boeken en voor het eerst uitgegeven in 1489, 
is een verhandeling over geneeskunst. Het was absoluut onvermijdelijk dat 
in een medische verhandeling in de Middeleeuwen of de Renaissance ge-
bruik werd gemaakt van astrologische vooronderstellingen die algeheel als 
vanzelfsprekend aanvaard werden. Medische recepten werden gewoonlijk 
gebaseerd op aannames zoals dat de tekens heersten over verschillende li-
chaamsdelen, dat verschillende lichaamsgesteldheden samenhingen met 
verschillende planeten. Een groot deel van Ficino’s boek kan dus, zoals hij 
beweerde, beschouwd worden als normale geneeskunde. Niettemin bracht 
hij er ook op een subtiele en verbeeldingsvolle manier een soort magie in 
naar voren die het gebruik van talismannen met zich meebracht. Hij was 
zich angstig bewust van de mogelijke gevaren hiervan, en in zijn voorwoord 
vertelt hij de lezer dat ‘als u tegen astronomische beelden bent’ deze weg-
gelaten kunnen worden.3

Het werk is in eerste instantie bedoeld voor studenten die vanwege een te 
intensieve toewijding aan hun studie vatbaar zijn voor ziekten of melancho-
lie.4 Dit komt doordat ze door de aard van hun bezigheden onder invloed van 
Saturnus komen, want contemplatie en zware abstracte studie vallen onder 
Saturnus, die ook de planeet van het melancholische temperament is, en de 
ster die ongunstig is voor de vitale krachten van het leven en de jeugdigheid. 
Melancholische studenten die hun vitale krachten bij hun studie hebben 
opgebruikt, en de ouderen bij wie deze krachten sowieso achteruitgaan, 
wordt daarom aangeraden zo veel mogelijk planten, kruiden, dieren, stenen, 
en dergelijke te vermijden die onder Saturnus vallen, en zich te omringen 

1 Ficino’s magie is op bewonderenswaardige wijze besproken door D.P. Walker in zijn boek over 
Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella waaraan ik veel dank verschuldigd ben in dit 
hoofdstuk. Ik heb ook veel te danken aan E. Garins essay, ‘Le “Elezioni” e il problema dell’astrologia’ 
in Umanissimo e esoterismo, ed. E. Castelli, Archivio di Filosofia, Padua, 1960, pp. 7 e.v.

2 Libri de vita is de gezamenlijke titel van een werk dat in drie boeken is verdeeld, waarvan het 
derde als titel De vita coelitus comparanda heeft. Zie over de vele uitgaven van de Libri de vita, dat 
kennelijk een van Ficino’s populairste werken was, Kristeller, Suppl. Fic., I, pp. lxiv-lxvi. Het zit bij 
Ficino’s Opera, pp. 530-73.

3 Ficino, p. 530 (rede tot de lezer voor Lib. III, De vita coelitus comparanda).
4 Zie over Ficino en melancholie E. Panofsky en F. Saxl, Dürer’s Melencolia I, Studien der Bibliothek 

Warburg, 2, 1923; L. Babb, The Elizabethan Malady, East Lansing, 1951.
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met levenskrachtige planeten, waarvan de voornaamste Sol, Jupiter en Venus 
zijn, en deze te gebruiken. In Ficino’s werk staan veel enthousiaste passages 
over de waardevolle ‘gaven’ ter bevordering van een goede gezondheid en 
opgewektheid die uit deze planeten verkregen kunnen worden, en die hij 
meer dan eens poëtisch als ‘De Drie Gratiën’ beschrijft.1 Het gelijkstellen 
van gunstige astrale invloeden met de Drie Gratiën kan aan een passage in 
de Hymne tot de Zon van keizer Julius ontleend zijn.2 Goud is een metaal dat 
van een zonnige en opgewekte geest is vervuld en daarom gunstig is voor 
het bestrijden van melancholie. Groen bevordert de gezondheid en is een 
levenskrachtige kleur, en er wordt bij de lezer op aangedrongen naar ‘Alma 
Venus’3 te komen en met haar in de groene velden te lopen, haar bloemen 
te plukken, zoals rozen, of de krokus, de gouden bloem van Jupiter. Ficino 
geeft ook advies over hoe een niet-saturnisch dieet gekozen kan worden, en 
hij denkt dat het gebruik van aangename geuren gunstig is. Het lijkt wel of 
we ons in de spreekkamer van een nogal dure psychiater bevinden die weet 
dat zijn patiënten zich veel goud, vakanties op het platteland en bloemen 
van buiten het seizoen kunnen veroorloven.

Talismannen worden pas in het derde boek genoemd, dat als titel De vita coeli-
tus comparanda draagt. Het eerste hoofdstuk ervan opent met een wat obscure 
filosofie.4 Zij is duidelijk gebaseerd op de bekende tripartiete verdeling van 
intellect, ziel en lichaam, maar afgezien daarvan is zij tamelijk verwarrend. 
Er bestaat een wereldintellect en een wereldlichaam, en ertussenin bevindt 
zich de wereldziel. In de goddelijke mens of intellect zijn de Ideeën; in de we-
reldziel zijn ‘vruchtbare redenen’, zo groot in aantal als er ideeën in de mens 
zitten, en die er bovendien mee corresponderen of ze weerspiegelen; met 
deze vruchtbare redenen in de ziel zijn de soorten in de materie, ofwel in het 
wereldlichaam, in overeenstemming en ze corresponderen met de redenen of 
zijn ervan afhankelijk, of worden erdoor gevormd. Als deze stoffelijke vormen 
in verval raken kunnen ze opnieuw gevormd worden op de ‘middelste plaats’, 
vermoedelijk door de volgende hoogste vormen te manipuleren waarvan zij 
afhankelijk zijn. Er zijn overeenstemmingen tussen de ‘redenen’ in de we-
reldziel en de lagere vormen, die Zoroaster goddelijke schakels noemde en 
Synesius magische betoveringen. Deze schakels zijn niet zozeer afhankelijk 
van de sterren en demonen maar meer van de wereldziel, die alom aanwezig 
is. Daarom vormden de ‘oudere platonisten’ beelden in de hemelen, beelden 
van de achtenveertig constellaties, twaalf in de dierenriem en zesendertig 
erbuiten, beelden ook van de zesendertig ‘aangezichten’ van de dierenriem. 
Van deze geordende vormen zijn de vormen van de lagere dingen afhankelijk.

Ficino verklaart in de ondertitel bij het Liber de vita coelitus comparanda dat 

1 Libri de vita, II, III, 5, etc.; (Ficino, pp. 536-7).
2 Julian, Works, Loeb editie, I, p. 407.
3 Libri de vita, II, 14 (Ficino, pp. 520-1).
4 Libri de vita, III (De vita coelitus comparanda), I (Ficino, pp. 532-3).
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het een commentaar op een boek van Plotinus over hetzelfde onderwerp is. 
Hij geeft hierin niet aan welke passage in de Enneaden hij voor ogen heeft, 
maar P.O. Kristeller heeft opgemerkt dat in een manuscript de De vita coelitus 
comparanda tussen de commentaren verschijnt over Plotinus bij Enneade, IV, 
3, xi.1 Plotinus zegt hier:

Ik denk … dat die oude wijzen, die poogden de aanwezigheid van god-
delijke wezens te waarborgen door heiligdommen en standbeelden op 
te richten, inzicht in de natuur van het Al toonden; ze beseften dat, 
hoewel deze Ziel (van de wereld) overal handelbaar is, haar aanwezigheid 
des te makkelijker gewaarborgd kan worden wanneer er een geschikte 
vergaarplaats ontwikkeld is, een plaats die met name een deel of fase 
ervan kan ontvangen, iets wat haar reproduceert en dient als spiegel 
om er een beeld van op te vangen.
 Het behoort tot de aard van het Al om zijn hele inhoud, op zeer tref-
fende wijze, de Rede-Beginselen te laten reproduceren waarin hij deel-
neemt; elk afzonderlijk ding is het beeld binnen de materie van een 
Rede-Beginsel dat zelf een pre-stoffelijk Rede-Beginsel weerspiegelt: op 
deze wijze is elke afzonderlijke entiteit verbonden met dat Goddelijke 
Wezen naar wiens gelijkenis zij gemaakt is …2

Het ziet ernaar uit dat we hier te maken hebben met de twee hoofdonderwer-
pen die Ficino aan de orde brengt, maar in een andere volgorde geplaatst, 
waarmee de gedachtegangen enigszins helderder worden. (1) Hoe de oude 
wijzen die de natuur van het Al begrepen goddelijke wezens naar beneden in 
hun heiligdommen haalden door een deel van de wereldziel aan te trekken of 
te waarborgen. Dit stemt overeen met de vermelding van Ficino van magi-
sche verbindingen of bezweringen, beschreven door Zoroaster of Synesius, 
die punten van overeenstemming vormen tussen redenen in de wereldziel 
en lagere vormen. Ficino volgt dit door het over sterrenbeelden te hebben 
als zouden deze deel uitmaken van het magische verbindingssysteem, en 
zelfs te verklaren dat de vormen van de lagere dingen afhankelijk zijn van de 
ordening van deze hemelbeelden. (2) De hoofdpunten van de neoplatoonse 
theorie – die Ficino voor de toespeling op magie plaatst, en Plotinus erna – 
van de afspiegeling van de Ideeën in het goddelijke intellect in hun beelden 
of vormen in de wereldziel, van waaruit ze opnieuw weerspiegeld worden 
(door de tussenschakels in de wereldziel) in stoffelijke vormen.

Het plaatsen van de verwijzing naar hemelbeelden in Ficino’s commen-
taar op de passage van Plotinus zou begrijpelijk zijn als hij denkt dat zulke 
beelden op een bepaalde manier organisch verwant zijn aan de ‘oorspronke-

1 Kristeller, Suppl. Fic., I, p. lxxxiv; vgl. Garin, ‘Le “Elezioni” e il problema dell’astrologia’ in Uma-
nissimo e esoterismo, ed. E. Castelli, Archivio di Filosofia, Padua, 1960, pp. 18 e.v. Walker (p. 3, noot 2) 
wijst erop dat Enn. IV, 4, 30-32, ook belangrijk kan zijn.

2 Plotinus, Enneads., IV, 3, xi; Engelse vertaling van S. MacKenna, Londen, 1956, p. 270.
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lijke redenen’ of ‘rede-beginselen’ in de wereldziel die op de ‘middenplaats’ 
de afspiegeling vormen van de Ideeën in de goddelijke geest. Daarom zou-
den dergelijke beelden vormen van de Ideeën worden, of manieren om de 
Ideeën te benaderen in een stadium dat tussen hun zuiver intellectuele 
vormen in de goddelijke mens en hun zwakkere afspiegeling in de wereld 
van het zintuiglijk gewaarzijn, of wereldlichaam, ligt. Vandaar dat door 
dergelijke beelden op deze tussenliggende ‘middenplaats’ te manipuleren 
de oude wijzen een deel van de wereldziel naar beneden in hun heiligdom-
men wisten te halen.

Tevens is, in Ficino’s woorden, de opvatting aanwezig dat de stoffelijke 
vormen in de zintuiglijke wereld als het ware opnieuw gevormd kunnen 
worden, wanneer ze ontaard zijn, door manipulatie van de hogere beelden 
waarvan ze afhankelijk zijn. In zijn analyse van deze passage omschreef E. 
Garin dit proces als de nabootsing of reconstructie van de hogere beelden 
op zodanige wijze dat de goddelijke invloeden opnieuw bemachtigd worden 
en in de afgetakelde waarneembare vormen gevoerd worden.1 En dus speelt 
de priesterlijke Magiër een half-goddelijke rol, waarbij hij door zijn kennis 
van het gebruik van beelden de kringloop in stand houdt die de hoogste god-
delijke wereld met de wereldziel en de zintuiglijke wereld verenigt.

In zijn artikel over ‘Icones Symbolicae’ heeft E.H. Gombrich de denkwijze 
onderzocht die voor een modern mens zo moeilijk te begrijpen is, namelijk 
dat in de ogen van een neoplatonist in de Renaissance een beeld uit de Oud-
heid, dat hem bereikte vanuit tradities die volgens hem teruggingen tot een 
ver verleden, daadwerkelijk de afspiegeling van een Idee in zich droeg.2 Een 
oud beeld van Rechtvaardigheid was niet gewoon maar een plaatje, maar 
bevatte werkelijk een weerklank, smaak, substantie van de goddelijke Idee 
van Rechtvaardigheid. Dit helpt ons de manier te begrijpen waarop Ficino 
over die sterrenbeelden die afkomstig zijn van ‘de oudere platonisten’ denkt, 
hoewel bij zulke beelden de relatie tot de Idee zelfs nog hechter is, door de 
kosmologie van mens, anima mundi, corpus mundi waarin de beelden een dui-
delijk omlijnde plaats hebben.

Zo wordt Ficino’s commentaar op de passage van Plotinus, via omwegen, 
een rechtvaardiging voor het gebruik van talismannen en voor de magie van 
de Asclepius, op neoplatoonse grond – op grond van het feit dat de wijzen 
uit de Oudheid en de moderne gebruikers van talismannen geen duivels 
aanroepen, maar een diepgaand inzicht hebben in de aard van het Al, en in 
alle gradaties waarin de afspiegelingen van de Goddelijke Ideeën neerdalen 
in de wereld hierbeneden.

1 Garin, ‘Le “Elezioni” e il problema dell’astrologia’ in Umanissimo e esoterismo, ed. E. Castelli, 
Archivio di Filosofia, Padua, 1960, pp. 21 e.v.

2 E.H. Gombrich, ‘Icones Symbolicae: The Visual Image in Neoplatonic Thought’, J.W.C.I., 1948 
(XI), pp. 163-92.
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Zoals D.P. Walker heeft aangegeven1 keert Ficino aan het eind van de De vita 
coelitus comparanda terug bij het commentaar op de passage van Plotinus 
waarmee hij het boek was begonnen, en nu geeft hij aan dat Plotinus in 
die passage slechts nadeed, of herhaalde, wat Hermes Trismegistus in zijn 
Asclepius had gezegd. Dit betekent dat de De vita coelitus comparanda slechts 
in tweede instantie een commentaar op Plotinus is en in de eerste plaats op 
Trismegistus, of liever gezegd, op de passage in de Asclepius waarin hij de 
magische Egyptische aanbidding beschrijft.

Wanneer enig (stuk) materie aan hogere dingen wordt blootgesteld … 
ondergaat het onmiddellijk een hemelse invloed van die uiterst sterke 
en wonderbaarlijke kracht, vol leven, die overal aanwezig is … zoals 
een spiegel een gezicht weergeeft, of een echo de klank van een stem. 
Hiervan geeft Plotinus een voorbeeld als hij, in navolging van Mercu-
rius, zegt dat de priesters uit de Oudheid, of Magiërs, iets goddelijks 
en wonderbaarlijks in hun standbeelden en offerandes plachten in te 
brengen. Hij (Plotinus) beweert, samen met Trismegistus, dat ze niet 
geesten gescheiden van materie (dat wil zeggen demonen) via deze din-
gen inbrachten, maar mundana numina, zoals ik aan het begin heb ge-
zegd, en Synesius is het ermee eens … Mercurius zelf, die door Plotinus 
gevolgd wordt, zegt dat hij door middel van luchtdemonen, en niet door 
hemelse of hogere demonen, standbeelden samenstelde uit kruiden, 
bomen, stenen, aromastoffen die een natuurlijke goddelijke kracht in 
zich hadden (zoals hij zegt) … Er waren bekwame Egyptische priesters 
die, wanneer ze mensen met argumenten ervan konden overtuigen dat 
er goden zijn, dat wil zeggen een soort geest boven de mens, onwettige 
magie uitvonden waarmee demonen in standbeelden gelokt werden, 
die hierdoor goden leken … Ik dacht aanvankelijk, in navolging van de 
mening van de Heilige Thomas van Aquino, dat als ze standbeelden 
maakten die konden spreken, dit niet alleen maar kon door middel van 
stellaire invloed maar door demonen … Laten we nu echter terugkeren 
bij Mercurius en bij Plotinus. Mercurius zegt dat de priesters geschikte 
deugden uit de natuur van de wereld haalden en deze met elkaar ver-
mengden. Plotinus volgt hem, en denkt dat alles gemakkelijk verzoend 
kan worden in de wereldziel, want deze genereert en beweegt de vormen 
van natuurlijke dingen door middel van bepaalde vruchtbare redenen 
die met haar goddelijkheid zijn bezield. Deze redenen noemt hij goden 
want ze zijn niet gescheiden van de Ideeën in de oppergeest.2

1 Walker, pp. 40-1.
2 De vita coelitus comparanda, 26 (Ficino, pp. 571-2). Een andere belangrijke beschrijving van de 

hiëratische magie die Ficino ook kende was Proclus’ De Sacrificiis et Magia die hij vertaalde (Ficino, 
pp. 1928-9); raadpleeg hierover Festugière, I, pp. 134-6; zie ook Walker, pp. 36-7; Garin, ‘Le “Elezioni” 
e il problema dell’astrologia’ in Umanissimo e esoterismo, ed. E. Castelli, Archivio di Filosofia, Padua, 
1960, pp. 19-20.
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Een interpretatie van deze passage is dat Ficino het eerst eens was met Tho-
mas van Aquino, die uitdrukkelijk de magie in de Asclepius veroordeelt als 
zijnde demonisch,1 maar dat hij na het commentaar van Plotinus te hebben 
gelezen begrijpt dat, ofschoon er slechte Egyptische priesters geweest kunnen 
zijn die demonische magie gebruikten, dit niet voor Hermes Trismegistus 
gold. Zijn kracht kwam alleen voort uit de wereld, uit zijn inzicht in de aard 
van het Al als een hiërarchie waarin de invloed van de Ideeën neerdaalt vanuit 
het Intellect van de Wereld, via de ‘vruchtbare redenen’ in de Ziel van de We-
reld, naar de stoffelijke vormen in het Lichaam van de Wereld.2 Vandaar dat 
hemelse beelden hun kracht ontlenen aan de ‘Wereld’ en niet aan demonen, 
en zoiets als schaduwen van Ideeën zijn, tussenschakels op de middenplaats 
tussen Intellect en Lichaam, schakels in de ketens waarmee de neoplatoonse 
magiër zijn magie uitoefent en hogere dingen met lagere dingen verenigt.

En zo doet de magie van de Asclepius, opnieuw uitgelegd via Plotinus, zijn 
intrede met Ficino’s De vita coelitus comparanda in de neoplatoonse filosofie 
van de Renaissance, en, bovendien, in Ficino’s christelijke neoplatonisme. Dit 
laatste kunststuk maakte het, zoals we gezien hebben, noodzakelijk dat ge-
zaghebbende christelijke uitspraken veelvuldig op vernuftige wijze vermeden 
werden. Toen Ficino de De vita coelitus comparanda schreef had hij wellicht 
kort tevoren Origenes tegen Celsus gelezen, die hij in hoofdstuk XXI citeert,3 
en waarin hij misschien het citaat van Celsus opgemerkt heeft waarin de hei-
den de christenen ervan beschuldigt de spot met de Egyptenaren te drijven 
‘hoewel ze vele diepe mysteriën kennen, en onderwijzen dat een dergelijke 
verering (in de Egyptische magische religie) eerbied voor onzichtbare ideeën 
betekent en niet, zoals de meeste mensen denken, voor dieren die een kort 
leven zijn beschoren.’4 Erop gebrand alles aan te grijpen dat ten voordele 
spreekt van zijn held, de heilige Hermes Trismegistus, werd Ficino wellicht 
aangemoedigd door het antwoord van Origenes hierop: ‘Beste man, u prijst 
de Egyptenaren terecht omdat ze vele mysteriën laten zien die niet boosaar-
dig zijn, en obscure verklaringen over hun dieren.’ Niettemin is de context 
waarin deze opmerking geplaatst wordt minder bemoedigend, en poogde 
Origenes uitsluitend de visie van Celsus op de godsdienstgeschiedenis te 
weerleggen, die inhield dat een zeer oude, goede, religieuze traditie, waarvan 
de Egyptenaren een voorbeeld vormden, eerst door de joden bezoedeld was, 
en toen nog verder werd vernietigd door de christenen.

Ficino’s magie is gegrondvest op een theorie van spiritus die op bewonderens-
waardige wijze omschreven is door D.P. Walker, naar wiens boek ik de lezer 
zou willen verwijzen voor een volledige en wetenschappelijke bespreking van 

1 Contra Gentiles, III, civ-cvi.
2 Vgl. Walker, p. 43.
3 Ficino, p. 562.
4 Origenes, Contra Celsum, vert. H. Chadwick, Cambridge, 1953, p. 139.
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dit onderwerp.1 Ficino baseert zijn theorie van hoe we ‘het leven van de hemel 
naar beneden moeten halen’ op de spiritus als het kanaal waardoorheen de 
invloed van de sterren verspreid wordt. Tussen de wereldziel en zijn lichaam 
bevindt zich een spiritus mundi die in het hele universum bezield wordt en 
waardoorheen de stellaire invloeden neerkomen naar de mens, die ze indrinkt 
via zijn eigen geest, en naar de hele corpus mundi. De spiritus is van een zeer 
fijne en subtiele substantie en hierover had Virgilius het toen hij zei:

Spiritus intus alit, totamque infusa per artus
mens agitat molem et magno se corpore miscet.2

Teneinde de spiritus van een bepaalde planeet aan te trekken moeten dieren, 
planten, voedsel, geuren, kleuren, enzovoorts, die bij die planeet horen wor-
den gebruikt. De spiritus wordt op de lucht gedragen en op de wind. Het is een 
zeer fijn soort lucht en ook zeer fijne warmte. Het is in het bijzonder via de 
stralen van de Zon en van Jupiter dat onze geest de geest van de wereld ‘drinkt’.

Er staat niets over de spiritus-theorie in de passage in de Enneaden die de 
voornaamste basis voor Ficino’s commentaar schijnt te vormen, en, hoewel 
er elders wellicht vagelijk naar wordt verwezen door Plotinus, heb ik bij die 
filosoof geen enkele scherpomlijnde definitie kunnen vinden van de spiritus 
mundi als het voertuig van stellaire invloeden en de basis voor magische 
handelingen zoals van waaruit Ficino schijnt te werken. Waar hij wel een 
dergelijke scherpomlijnde theorie had kunnen vinden, en met name in relatie 
tot praktische magie en talismannen, was in de Picatrix. Zoals we in het vorige 
hoofdstuk hebben gezien hangt de theorie van de magie in dat werk af van de 
reeks intellectus, spiritus, materia, waarbij de stof van de lagere dingen nauw 
verwant is aan de spiritus-stof in de sterren.3 Magie bestaat uit het leiden of 
beheersen van de instroom van spiritus in materia, en een van de belangrijk-
ste manieren om dit te doen is met talismannen, want een talisman is een 
stoffelijk voorwerp waarin de spiritus van een ster is ingebracht en waarin 
de spiritus is opgeslagen. Deze theorie van pneumatische magie zou Ficino 
in Picatrix bestudeerd kunnen hebben, samen met de lijsten van zaken die 
spiritus aantrekken, volledige instructies voor het maken van talismannen 
en lijsten van beelden om te gebruiken op talismannen. De kans dat Ficino 
wellicht de Picatrix heeft gebruikt wordt groter door de overeenkomst van 
enkele beelden die hij beschrijft met die van enkele in Picatrix.

Ficino’s beelden staan voor het grootste deel in hoofdstuk XVIII van de De 
vita coelitus comparanda. Na de beelden van de dierenriemtekens vermeld te 
hebben zegt hij dat er ook beelden van de aangezichten van de tekens zijn, 

1 Walker, pp. 1-24 en passim. Ficino’s voornaamste uiteenzettingen van de spiritus-theorie in de 
Libri de vita staan in Lib. III (De vita coelitus comparanda), I, 3, 4, 11, 20, maar de theorie wordt overal 
aangenomen en er wordt overal naar verwezen.

2 Vergilius, Aeneis, VI, 726-7. geciteerd door Ficino in De vita coelitus comparanda, 3 (Ficino, p. 535).
3 Zie hierboven, pp. 59.
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ontleend aan de Indiërs, Egyptenaren en Chaldeeërs (lijsten van decaanbeel-
den komen alle uit deze bronnen), zoals bijvoorbeeld:

In het eerste aangezicht van Virgo een mooi meisje, zittend, met ko-
renaren in haar hand en een kind aan de borst.1

Dit decaanbeeld in deze feitelijke vorm, met het kind, is niet ontleend aan 
Picatrix, maar aan Albumazar, die Ficino als de bron noemt. Het is het enige 
decaanbeeld dat hij beschrijft – al zijn andere beelden zijn planeetbeelden 
– en hij is er niet zeker van of het juist is om het te gebruiken. Vervolgens 
zegt hij dat als je gaven van Mercurius wilt krijgen, je zijn afbeelding op tin 
of zilver moet maken, met het teken van Virgo en de karakters van Virgo 
en Mercurius; en het decaanbeeld van het eerste aangezicht van Virgo mag 
worden toegevoegd ‘als dit gebruikt dient te worden’. Deze talisman zou 
derhalve bestaan uit het beeld van Mercurius, enkele tekens en karakters, 
en misschien het Virgo-beeld met het kind. Merk op dat de talisman geen 
geneeskrachtige talisman is, maar bedoeld is om intellectuele ‘geschenken’ 
van Mercurius te verkrijgen.

Om een lang leven te verwerven kun je het beeld van Saturnus op een 
saffier als volgt maken: ‘Een oude man gezeten op een hoge troon of op een 
draak, met een kap van donker linnen op zijn hoofd. Hij steekt zijn hand 
omhoog boven zijn hoofd met een sikkel of een vis, en is gekleed in een 
donker gewaad.’(Homo senex in altiore cathedra sedens uel dracone, caput tectus 
panno qoudam lineo fusco, manus supra caput erigens, falcem manutenens aut 
pisces, fusca indutus ueste.2) Dit beeld lijkt sterk op een beeld in Picatrix en 
bevat elementen van twee andere. (Saturnus-beelden in Picatrix: Forma ho-
minis super altam cathedram elevatus & in eius capite pannum lineum lutosum, 
& in eius manu falcem tenentis: Forma hominis senex erecti, suas manus super 
caput ipsius erigentes, & in eis piscem tenentis…: Forma hominis super draconem 
erecti, in dextra manu falcem tenentis, in sinistra hastam habentis & nigris pannis 
induti.3) Voor een lang en gelukkig leven, zegt Ficino, kun je op een witte, 
heldere steen een beeld van Jupiter maken als ‘Een gekroonde man op een 
adelaar of een draak, gekleed in een geel gewaad.’(Homo sedens super aquilam 
uel draconem coronatus … croceam induto uestem.4) Er staat een beeld van Jupiter 
dat hierop sterk lijkt in Picatrix. (Forma hominis super aquilam … omnia suis 
vestimenta sunt crocea.5)

Voor het genezen van ziekten beveelt Ficino het gebruik van het volgende 
beeld aan: ‘Een koning op een troon, in een geel gewaad, en een kraai en de 

1 De vita coelitus comparanda, 18 (Ficino, p. 556).
2 Ficino, pp. 556-7.
3 Picatrix, Lib. II, cap. 10; Sloane, 1305, v. 43 verso.
4 Ficino, p. 557.
5 Picatrix, loc. cit.; Sloane, 1305, loc. cit.
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gedaante van de Zon’ (Rex in throno, crocea ueste, & coruum Solisque formam).1 
De gelijkenis van dit beeld met dat in Picatrix is opmerkelijk: Forma regis 
supra cathedram sedentis, & in sui capite coronam habentis, et coruum ante se, 
et infra eius pedes istas figuras (magische karakters).2 In Picatrix is dit geen 
geneeskrachtige talisman, zoals in Ficino, maar zal hij een koning in staat 
stellen alle andere koningen te overwinnen.

Voor geluk en lichaamskracht beveelt Ficino een beeld van een jonge Venus 
aan die appels en bloemen vasthoudt en gekleed is in het wit en geel. (Veneris 
imaginem puellarem, poma floresque manu tenentem, croceis & albis indutam.3 
Het vergelijkbare Venus-beeld in Picatrix is: Forma mulieris capillis expansis 
& super ceruum equitantes in eius manu dextra malum habentis in sinistra vero 
flores et eius vestes ex coloribus albis.4)

Een beeld van Mercurius dat beschreven wordt door Ficino is ‘Een gehelm-
de man gezeten op een troon, met adelaarspoten, met een haan of vuur in zijn 
linkerhand … (Homo sedens in throno galeratus cristatusque, pedibus aquilinis, 
sinistra gallum tenens aut ignem … 5 Een vergelijkbaar Mercurius-beeld in Pica-
trix is: Forma hominis in eius capite gallum habentis, & supra cathedram erecti & 
pedes similes pedibus aquilae & in palma sinistra manus ignem habentis.6) Ficino 
zegt dat dit beeld van Mercurius bevorderlijk voor de scherpzinnigheid en 
het geheugen is, of, indien uitgehouwen in marmer, goed tegen koortsen.

De gelijkenissen tussen Ficino’s talismannen en die in Picatrix vormen 
geen absoluut afdoende bewijs dat hij gebruik heeft gemaakt van dat werk. 
Hij kende, en noemt ook andere bronnen voor beelden,7 en de goden op 
zijn talismannen zijn voornamelijk opgebouwd uit hun normale gedaanten, 
zoals Jupiter op een adelaar, of Venus met bloemen en appels. Niettemin 
krijgt men de indruk dat hij het hoofdstuk over planeetbeelden in Picatrix 
had doorgekeken. Het is interessant dat hij over het geheel decaanbeelden 
lijkt te vermijden en zich bijna volledig op planeetbeelden concentreert. 
Dit werd door W. Gundel opgemerkt, de grote autoriteit op het gebied van 
decaanbeelden, en deze denkt dat Ficino’s voorkeur voor planeetbeelden 
een traditionele rivaliteit weerspiegelt tussen decaan- en planeetbeelden 
die Ficino in het voordeel van laatstgenoemde beslist. ‘Bei Ficino ist die alte 
Rivalität der grossen Systeme der dekan- und planetengläubigen Astrolo-
gie zugunsten der Planeten entschieden.’8 Men vraagt zich af of deze keuze 
samenhing met het vermijden van demonische magie. Door de beelden van 

1 Ficino, loc. cit.
2 Picatrix, loc. cit.; Sloane, 1305, v. 45 recto.
3 Ficino, loc. cit.
4 Picatrix, loc. cit.; Sloane, 1305, v. 44 verso.
5 Ficino, loc. cit.
6 Picatrix, loc. cit.; Sloane, 1305, loc. cit.
7 Met name Petrus van Abano. Hij noemt Picatrix nooit bij naam. Misschien dacht hij dat Abano 

een veiliger bron was om te noemen. De latere controverse waarbij Abano ervan werd beschuldigd 
geput te hebben uit Picatrix (zie hierboven, p. 58), kan indirect voor Ficino bedoeld zijn geweest.

8 Gundel, Dekane und Dekansternbilder, p. 280.
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de decaandemonen te vermijden en door planeetbeelden te gebruiken – niet 
om de demonen van de planeten op te roepen maar alleen als beelden van ‘al-
ledaagse goden’, schaduwen van Ideeën in de Ziel van de Wereld – overtuigde 
de vrome neoplatonist zichzelf er wellicht van dat hij slechts ‘wereldmagie’ 
bedreef, een natuurlijke magie met natuurlijke krachten, geen demonische 
magie. Als je de ongerustheid en aarzelingen van Ficino bekijkt, sta je ver-
baasd over de durf van die stoutmoedige figuren voorbij de Apennijnen, in 
Ferrara of Padua,1 die er niet voor terugdeinsden om de wanden van hun 
woningen met de beelden van de verschrikkelijke Zesendertig te decoreren.

Het is erg vreemd om de kronkelingen en verwikkelingen van Ficino’s 
geest te volgen in hoofdstuk XVIII. Voordat hij zijn lijsten met planetaire 
talismannen inbrengt plaatst hij enkele merkwaardige opmerkingen over het 
kruis als een soort talisman.2 De kracht van de hemel is het grootst wanneer 
de goddelijke stralen loodrecht en onder rechte hoeken neerdalen, dat wil 
zeggen in de vorm van een kruis waarin de vier hoofdwindstreken verbonden 
zijn. De Egyptenaren gebruikten daarom de vorm van het kruis, dat voor hen 
ook voor het toekomstige leven stond, en ze beeldhouwden deze figuur op de 
borst van Serapis. Ficino echter denkt dat het gebruik van het kruis onder de 
Egyptenaren niet zozeer kwam vanwege de kracht ervan om de gaven van de 
sterren aan te trekken, maar als voorspelling van de komst van de Christus, 
die zij zonder het te weten deden. En dus vormt de godvruchtigheid van de 
Egyptenaren als profeten van het christendom door hun gebruik van het kruis 
als talisman een toepasselijke introductie bij de lijst van talismanbeelden.

Na deze lijst schermt Ficino met de aanbeveling van doktoren, vooral van 
Petrus van Abano, voor het gebruik van talismannen in de geneeskunst. 
Dan, na enkele verwijzingen naar Porphyrius en Plotinus, komt hij uit bij 
Albertus Magnus, gekarakteriseerd als professor in de astrologie en theo-
logie, die in zijn Speculum astronomiae onderscheid maakte tussen eigenlijk 
en oneigenlijk gebruik van talismannen.3 Vervolgens maakt hij zich weer 
zorgen over wat Thomas van Aquino heeft gezegd in de Contra Gentiles en 
komt hij uiteindelijk uit bij een standpunt dat volgens hem dicht bij dat van 

1 De beelden van de decanen worden getoond op het astrologische stelsel op de muren van de 
Salone te Padua; dit stelsel werd voor het eerst volledig verklaard door F. Saal (Sitzungsberichte der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaft, 1925-6, pp. 49-68) door studie van de astrologie van Guido 
Bonatti en van de Astrolabium planum van Petrus van Abano, waarvan de figuren zijn ontleend aan 
Albumazar. Vgl. J. Seznec, The Survival of the Pagan Gods, vert. B.F. Sessions, New York, 1953, pp. 73-4.

2 ‘Tunc enim stellae magnopere sunt potentes, quando quatuor coeli tenent angulos imo cardines, 
orientis uidelicet occidentisque, & medii utrinque. Sic uero dispositae, radios ita conjiciunt in se 
inuicem, ut crucem inde constituant. Crucem ergo ueteres figuram esse dicebant, tum stellarum 
fortitudine factam, tum earundem fortitudinis susceptaculum, ideoque habere summam in ima-
ginibus potestatem, ac uires & spiritus suscipere Planetarum. Haec autem opinio ab Aegyptijs uel 
inducta est, uel maxime confirmata. Inter quorum characteres crux una erat insignia uitam eorum 
more futuram significans, eamque figuram pectori Serapidis insculpebant. Ego uero quod de crucis 
excellentia fuit apud Aegyptios ante Christum, non tam muneris stellarum testimonium fuisse 
arbitror, quam uirtutis praesagium, quam a Christo esset acceptura …’ Ficino, p. 556.

3 Ficino, p. 558.
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Thomas ligt, namelijk dat de talismannen hun kracht voornamelijk putten 
uit de materialen waarvan ze zijn gemaakt, niet uit de beelden.1 Als ze echter 
zijn gemaakt onder de invloed van een harmonie, die gelijk is aan de hemelse 
harmonie, wordt hierdoor hun deugdzaamheid opgewekt.

Kortom, via omwegen heeft Ficino zijn gebruik van talismannen gezui-
verd van blaam. Ik geloof dat hij in de eerste plaats planetaire talismannen 
voor ogen heeft, en talismannen die niet ‘demonisch’ gebruikt worden maar, 
zoals Walker heeft gezegd, met ‘spirituele’ magie, een magie waarbij de spi-
ritus mundi gebruikt werd die voornamelijk aangetrokken diende te worden 
door middel van groeperingen planten, metalen, enzovoorts, maar ook door 
middel van planetaire talismannen die de sterren als wereldkrachten, of 
natuurlijke krachten, aanspreken, en niet als demonische krachten.2

‘Waarom zouden we onszelf dan geen universeel beeld toestaan, oftewel een 
beeld van het universum zelf ? Waarvan gehoopt mag worden dat hierdoor veel 
voordeel uit het universum behaald zal worden.’ Deze roep staat aan het begin 
van hoofdstuk XIX, na de lange verdediging van planetaire beelden, gebruikt op 
een ‘natuurlijke’ manier, in het voorafgaande hoofdstuk. Dit universele beeld 
of ‘figuur van de wereld’ (mundi figura) kan van geelkoper gemaakt worden, in 
combinatie met goud en zilver. (Dit zijn de metalen van Jupiter, Sol en Venus.) 
Er moet op een gunstige tijd mee worden begonnen, wanneer Sol de eerste 
graad van Steenbok in gaat. Er moet niet aan worden gewerkt op de Sabbat, 
de dag van Saturnus. Het moet in Venus worden voltooid ‘om zijn absolute 
schoonheid aan te geven’. Kleuren alsmede lijnen, of trekken, moeten in het 
werk worden ingebracht. ‘Er zijn drie universele en individuele kleuren van 
de wereld, groen, goud en blauw, gewijd aan de Drie Gratiën van de hemel’, te 
weten Venus, Sol en Jupiter. ‘Ze zijn derhalve van oordeel dat teneinde de gaven 
van de hemelse gratiën te bemachtigen, deze drie kleuren vaak moeten worden 
gebruikt, en in de formule van de wereld die je aan het maken bent moet de 
blauwe kleur van de wereldbol worden ingebracht. Ze denken dat goud moet 
worden toegevoegd aan het kostbare werk dat gemaakt is als de hemel zelf, en 
sterren, en Vesta, of Ceres, de aarde, getooid in het groen.’3

Ik heb veel niet begrepen van deze beschrijving. De figuur lijkt te verwijzen 
naar een Nieuwjaar als een nieuwe verjaardag van de wereld, of zelfs naar 
de eerste verjaardag van de wereld, de schepping (Pico della Mirandola’s 
Heptaplus wordt genoemd). Maar over het algemeen kan gesteld worden 
dat het vervaardigen van dit magische voorwerp of talismanvoorwerp in de 
context van de Libri de vita als geheel past, waarin het draaide om verschil-
lende technieken om de invloeden aan te trekken, of in te drinken, van de 
Zon, van Venus en van Jupiter, als gezondheid brengende, verjongende en 
anti-saturnische krachten. Het voorwerp dat wordt beschreven, of waarop 

1 Ibid, loc. cit.; cf. Walker, p. 43.
2 Echter: cf. Walkers bespreking (pp. 44-53) van ‘Ficino en de demonen’.
3 Ficino, p. 559.
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gezinspeeld wordt (want de beschrijving is zeer vaag), lijkt een model van 
de hemel te zijn dat bestemd is om de gunstige invloeden van Sol, Venus en 
Jupiter naar beneden te halen. Het is zeker zo dat de kleuren van deze planeten 
er overheersend in dienen te zijn, en we mogen aannemen dat hun beelden 
erin afgebeeld zijn. Het erbij betrekken van Cerus in het groen als de aarde 
is begrijpelijk, maar Vesta is vreemd.

Een dergelijk voorwerp, lijkt Ficino te zeggen, kan gedragen worden, of 
tegenoverliggend geplaatst om naar te kijken,1 waarmee gesuggereerd wordt 
dat het wellicht een medaille is, misschien een fijn afgewerkt juweel.

Hij zegt dan dat de figuur van de wereld geconstrueerd is om de beweging 
van de sferen te reproduceren, zoals door Archimedes werd gedaan, en kort 
tevoren door een Florentijn genaamd Lorenzo. Hij verwijst hier naar de astro-
nomische klok die gemaakt werd door Lorenzo della Volpaia2 voor Lorenzo 
de’ Medici die voorstellingen van de planeten bevatte. Zo’n figuur van de 
wereld, zegt Ficino, wordt niet alleen gemaakt om naar te kijken maar om 
in de ziel te overpeinzen. Het is duidelijk een ander soort voorwerp dan dat 
waarop eerder werd gezinspeeld. Het is een kosmisch mechanisme.

Tot slot kan of zal iemand het volgende construeren:

Op de koepelvormige zoldering van het binnenste slaapkamertje in 
zijn huis, waar hij meestal slaapt en woont, een dergelijke figuur met 
de kleuren erin. En als hij zijn huis uit gaat zal hij niet zozeer afzon-
derlijke dingen aanschouwen, maar het figuur van de schepping en 
haar kleuren.3

Volgens mij betekent dit een schildering op het plafond van een slaapkamer, 
een schildering die ook nog een figuur van de wereld voorstelt, met de figu-
ren van de Drie Gratiën, de drie gunstige planeten Sol, Venus en Jupiter die 
overheersen, en hun kleuren blauw, goud en groen als de toonaangevende 
kleuren van de schildering of fresco.

Deze verschillende vormen van de ‘figuur van de wereld’ zijn dus kunstzinnige 
voorwerpen die magisch gebruikt dienen te worden vanwege hun heilzame 
werking als talisman. Ze pogen ‘de wereld’ te beïnvloeden door gunstige 
rangschikkingen van hemelbeelden, om gunstige invloeden naar beneden 

1 ‘uel gestabit, uel oppositam intuebitur’ (ibid., loc. cit.).
2 Zie A. Chastel, Marsile Ficin et l’Art, Genève-Lille, 1954, p. 95. Naar Lorenzo della Volpaia’s klok 

wordt verwezen door Poliziano, Vasari en anderen (verwijzingen in Chastel, op. cit., pp. 96-7, noot 16). 
Chastel gelooft dat de hele passage over het maken van een beeld van de wereld in de De vita coelitus 
comparanda een beschrijving van Della Volpaia’s klok is. Volgens mij is dit niet het geval. Ficino be-
schrijft drie verschillende soorten voorwerpen gemaakt om de figuur van de wereld voor te stellen, 
waarbij een soort het kosmische mechanisme is waarvan Della Volpaia’s klok een voorbeeld vormt.

3 Ficino, loc. cit.
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te halen en ongunstige uit te sluiten. Kortom, deze kunstwerken waarnaar 
helaas zo vaag wordt verwezen zijn functioneel. Ze zijn voor een bepaald 
doel gemaakt, namelijk voor magisch gebruik. Door de figuur van de wereld 
en zijn hemelbeelden met kennis en vaardigheid te rangschikken beheerst 
de magiër de invloeden van de sterren. Net zoals Hermes Trismegistus de 
beelden van de stad Adocentyn ordende, die bedoeld was als een beeld van 
de wereld, om de astrale invloeden op de inwoners zodanig te reguleren dat 
ze gezond en rechtschapen bleven, zijn Ficino’s ‘figuren van de wereld’ be-
rekend om de invloeden in de richting die is aangegeven in de Libri de Vita 
te leiden, naar een overwicht van de invloeden van Sol, Jupiter en Venus en 
naar het vermijden van Saturnus en Mars.

Het punt in de beschrijving van de ‘figuren van de wereld’ waarop ik spe-
ciaal de aandacht wil vestigen met het oog op latere ontwikkelingen in dit 
boek is dat deze figuren niet alleen bedoeld zijn om naar te kijken maar om 
innerlijk overpeinsd en herinnerd te worden. De man die naar de figuur van de 
wereld op het plafond van zijn slaapkamer staart, en die met de overheersende 
kleuren van de planeten in zijn geheugen prent, is, als hij uit zijn huis komt 
en talloze afzonderlijke dingen ziet, in staat deze te verenigen door middel 
van beelden van een hogere realiteit die hij binnen in zich draagt. Dit is het 
vreemde visioen, of de buitengewone illusie die later Giordano Bruno zou 
inspireren om het geheugen te baseren op hemelbeelden, op beelden die 
schaduwen van Ideeën in de wereldziel zijn, en zo de ontelbare individuen 
in de wereld en de totale geheugeninhoud te verenigen en te organiseren.

In zijn artikel over ‘Botticelli’s Mythologies’ haalt E.H. Gombrich een brief 
aan van Ficino aan Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, waarin Ficino de 
jonge Lorenzo vertelt dat hij hem een ‘onmetelijk geschenk’ geeft.

Voor eenieder die de hemelen bestudeert lijkt niets wat hij ziet onme-
telijk, behalve de hemelen zelf. Als ik daarom jou de hemelen zelf ten 
geschenke geef, wat zou daarvan dan de prijs zijn?1

Ficino zegt vervolgens dat de jonge man zijn ‘Luna’, dat wil zeggen zijn li-
chaam en ziel, zodanig moet ordenen dat hij te veel invloed van Saturnus 
en Mars vermijdt, en de gunstige invloeden van de Zon, Jupiter en Venus 
verwerft. ‘Als je de hemeltekens en je gaven op deze wijze ordent, zul je ont-
snappen aan de dreigingen van het lot, en door goddelijke steun gelukkig 
leven, vrij van zorgen.’

Gombrich bespreekt de ‘Primavera’ (Ill. 2) in relatie tot een dergelijke orde-
ning van de sterren, waarbij hij aanvoert dat de Mercurius uiterst links een 
planetair beeld is en de mogelijkheid opwerpt en verwerpt dat de Drie Gratiën 

1 Ficino, p. 805; vgl. E.H. Gombrich, ‘Botticelli’s Mythologies: a study in the Neoplatonic sym-
bolism of his circle’, J.W.C.I., VIII (1945), p. 16.
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Sol, Jupiter en Venus zouden kunnen zijn, en benadrukt dat de centrale figuur 
beslist een Venus is. Wat ik nu aan te voeren heb is niet in tegenspraak met 
zijn algemene benaderingswijze.

Het ‘onmetelijke geschenk’ dat een ‘geschenk van de hemelen zelf ’ was dat 
Ficino aan Pierfrancesco stuurde, was beslist een soortgelijke constructie als 
degene die in hoofdstuk XIX van de De vita coelitus comparanda is beschreven 
over het ‘maken van een figuur van het universum’. Het was een beeld van de 
wereld gerangschikt om de gunstige planeten aan te trekken en Saturnus te 
vermijden. Het ‘geschenk’ was waarschijnlijk geen feitelijk voorwerp maar 
een advies over hoe, innerlijk in de ziel of de verbeelding, zo’n ‘figuur van 
de wereld’ vervaardigd kon worden en de innerlijke aandacht op de beel-
den gericht kon blijven, of mogelijkerwijs ook hoe een echt voorwerp of 
talisman ontworpen diende te worden zodat het gebruikt kon worden ter 
overdenking. Hoewel eerder geschilderd dan de De vita coelitus comparanda 
werd geschreven, of werd uitgegeven, is Botticelli’s ‘Primavera’ zeker zo’n 
voorwerp, ontworpen voor een dergelijk doel.

Ik zal me niet wagen aan weer een uitvoerige interpretatie van de figuren 
in de ‘Primavera’. Ik wil alleen aanvoeren dat binnen de context van het be-
studeren van Ficino’s magie het schilderij gezien kan gaan worden als een 
praktische toepassing van die magie, als een complexe talisman, een ‘beeld 
van de wereld’, zodanig gerangschikt om alleen heilzame, verjongende, anti-
saturnische invloeden aan de aanschouwer over te brengen. Hier zien we in 
visuele vorm Ficino’s natuurlijke magie, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van groeperingen van bomen en bloemen, en alleen planetaire beelden en 
wel uitsluitend in relatie tot de ‘wereld’, niet om demonen aan te trekken. Of 
als schaduwen van Ideeën in de neoplatoonse hiërarchie. En, wat de figuren 
rechts ook mythologisch gezien voorstellen, is het niet de spiritus mundi die 
erdoorheen blaast, geblazen vanuit de bolle wangen van de luchtgeest, zicht-
baar gemaakt in de wapperende plooien van de draperieën van de rennende 
figuur? De spiritus die het kanaal voor de invloeden van de sterren vormt is 
gevangen en zit opgeslagen in de magische talisman.

Hoe anders is Botticelli’s Alma Venus, met wie we, zo deelt Ficino ons 
mede, in de groene weiden vol bloemen lopen, de geurige lucht inademen, die 
beladen is met spiritus  – hoe verschillend is zij van de keurige kleine talisman 
Venus, met een appel in de ene hand en bloemen in de andere! Toch heeft zij 
dezelfde functie, de geest van Venus naar beneden te halen vanuit de ster en 
deze over te brengen naar de drager of aanschouwer van haar prachtige beeld.

Ficino’s orfische magie1 was een terugkeer naar een oude priscus theologus, 
net als zijn talismanmagie met haar verhulde, of herziene terugkeer naar Her-
mes Trismegistus. Orpheus komt als tweede na Trismegistus op Ficino’s lijsten 
met prisci theologi. De verzameling hymnen die bekend is als de Orphica, de 
belangrijkste maar niet enige bron van orfische hymnen die men kende in de 

1 Zie over Ficino’s orfische magie, Walker, pp. 12-24.



[ iv ] ficino’s natuurlijke magie

83

Renaissance, dateert waarschijnlijk uit de tweede of derde eeuw n.Chr., dat wil 
zeggen uit ruwweg dezelfde periode als de Hermetica. Het waren waarschijnlijk 
lofzangen die door de een of andere religieuze sekte uit die periode werden 
gebruikt. Ze gaan meestal over het aanroepen van een god, in het bijzonder 
de Zon, bij zijn diverse namen en het aanroepen van zijn verschillende krach-
ten, en er zit behoorlijk wat magische incantatie in. Ficino en zijn tijdgenoten 
geloofden dat de orfische hymnen van de hand van Orpheus zelf waren en 
uitzonderlijk oud, een afspiegeling van het religieuze gezang van een priscus 
magus die lang voor Plato leefde. Ficino’s herleving van het orfische zingen 
heeft een diepe betekenis voor hem omdat hij gelooft dat hij terugkeert tot de 
beoefening van een zeer oude theoloog die bovendien de Drie-eenheid voor-
zag.1 Daarom ligt er net zo’n soort historische vergissing aan ten grondslag 
als degene die aanleiding gaf tot zijn diepgaande respect voor de Hermetica.

Ficino zong de orfische liederen en begeleidde zichzelf daarbij op een lira 
de braccio.2 Ze waren getoonzet op een soort simpele monodische muziek 
die volgens Ficino de muzieknoten weergaven die door de planetaire sferen 
werden uitgezonden, om zo de muziek der sferen te vormen waarvan Py-
thagoras sprak. En zo kon men Zonnehymnen zingen, of Jupiterhymnen, 
of Venushymnen die afgestemd waren op deze planeten, en dit, terwijl ze 
bovendien versterkt werden door de aanroeping van hun namen en krachten, 
was een manier om hun invloeden aan te trekken. De spiritus-theorie ligt ook 
achter deze vocale of auditieve magie, net zoals zij achter de sympathetische 
magie en talismanmagie ligt. De orfische magie loopt dus precies parallel aan 
de talismanmagie; zij wordt om dezelfde redenen gebruikt, om uitgekozen 
stellaire invloeden naar beneden te trekken; het medium of kanaal is weer 
de spiritus. Het enige verschil tussen de twee vormen van magie, en dat is 
natuurlijk een fundamenteel verschil, is dat de ene visueel is en door middel 
van visuele beelden werkt (de talismannen), terwijl de andere auditief en 
vocaal is en via muziek en de stem werkt.

Walker denkt dat de bezwerings- en auditieve magie die beschreven wordt 
in De vita coelitus comparanda eigenlijk hetzelfde is als het orfische zingen, 
hoewel dit niet uitdrukkelijk wordt vermeld.3 De twee takken van Ficino’s 
magie – sympathetische magie met natuurlijke groeperingen en talisman-
nen, en bezweringsmagie met hymnen en aanroepingen – worden beslist 
allebei vertegenwoordigd in dat werk.

De bezweringsmagie roept hetzelfde probleem op als de talismanmagie, 
namelijk of het natuurlijke magie is, gericht tot de goden als krachten van 
de wereld, of een demonische magie, waarbij de demonen van de sterren 
worden ingeroepen. Het antwoord hierop is waarschijnlijk hetzelfde als bij 
de talismanmagie, namelijk dat Ficino zijn bezweringen als zuiver natuur-

1 Zie Walker, ‘Orpheus the Theologian and the Renaissance Platonists’, J.W.C.I., XVI (1953), pp. 
100-20.

2 Walker (Spiritual and Demonic Magic), pp. 19, 22.
3 Ibid., p. 23.
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lijke magie beschouwde. We hebben tenminste de verzekering van Pico della 
Mirandola dat het orfische zingen natuurlijke magie is want hij noemt het 
zo in een van zijn Conclusiones Orphicae:

In natuurlijke magie is niets doeltreffender dan de Hymnen van Or-
pheus, als er geschikte muziek, een juiste instelling van de ziel, en de an-
dere omstandigheden die bekend zijn bij de wijzen, bij worden benut.1

En in een andere van zijn orfische conclusies verklaart Pico duidelijk dat 
de namen van de goden waarover Orpheus zingt, niet die van bedriegende 
demonen zijn maar ‘namen van de natuurlijke en goddelijke deugden’2 ver-
spreid over de hele wereld.

Om onze visie op Ficino’s natuurlijke magie volledig te maken, moeten 
we dus zien dat hij de stellaire invloeden naar beneden haalt met muzikale 
bezweringen alsook met de sympathetische rangschikking van natuurlijke 
voorwerpen, talismannen, zichzelf aan de lucht blootstellen, enzovoorts, 
want de spiritus wordt gevangen door planetaire liederen alsook op de andere 
manieren die we hebben beschreven. Er bestaat wellicht een nog nauwer 
verband tussen de ficiniaanse talismannen en de ficiniaanse bezweringen, 
want in hoofdstuk XVIII, na zijn lange en ingewikkelde verdediging van zijn 
talismannen, lijkt het alsof hij zegt dat deze gemaakt zijn ‘onder een harmo-
nie die lijkt op de hemelse harmonie’3 die hun goede eigenschappen opwekt. 
Ik weet niet of deze passage betekent dat er een ficiniaanse talisman of een 
talisman-achtige afbeelding werd gemaakt, of geschilderd, als begeleiding 
van geschikte orfische bezweringen waarmee het makkelijker werd om ze 
te bezielen met de spiritus.

Ondanks al zijn voorzorgsmaatregelen raakte Ficino toch in de problemen 
vanwege de Libri de vita, zoals we te weten komen uit zijn Apologia4 voor dit 
werk. Men had kennelijk vragen gesteld zoals ‘Is Marsilius geen priester? Wat 
heeft een priester te maken met geneeskunde en astrologie? Wat heeft een 
christen van doen met magie en beelden?’ Ficino gaat hier tegenin door erop 
te wijzen dat in de Oudheid priesters altijd geneeskunst bedreven, waarbij 
hij Chaldeeuwse, Perzische en Egyptische priesters noemt; dat geneeskunde 
onmogelijk is zonder astrologie en dat Christus zelf een genezer was. Maar 
bovenal benadrukt hij dat er twee soorten magie zijn, de ene demonische 
magie die onwettig en slecht is, de andere natuurlijke magie, die nuttig en 
noodzakelijk is. De enige soort magie die hij beoefende of aanraadde is de 
goede en nuttige soort – magia naturalis.5

1 Pico, p. 106; geciteerd door Walker, p. 22.
2 Pico, p. 106. Zie hieronder, p. 93.
3 Ficino, p. 558.
4 Ibid., pp. 572-4. Over de Apologia, zie Walker, pp. 42 e.v., 52-3.
5 Ficino, p. 573; vgl. Walker, p. 52.
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Hoe smaakvol, hoe artistiek en verfijnd is deze moderne natuurlijke magie!1 
Als we denken aan de neoplatoonse filosoof die orfische hymnen zingt, zich-
zelf begeleidt op zijn lira da braccio versierd met de figuur van Orpheus die 
de dieren temt, en dan deze renaissancevisie vergelijken met het barbaarse 
geprevel van de een of andere toverspreuk in Picatrix, dan wordt het contrast 
tussen de nieuwe magie en de oude op pijnlijke wijze duidelijk.

Beydelus, Demeymes, Adulex, Metucgayn, Atine, Ffex, Uquizuz, Gadix, 
Sol, Veni cito cum tuis spiritibus.2

Hoe ver verwijderd is het gebrabbeld van deze demonische toverspreuk tot 
Sol in Picatrix van Ficino en zijn ‘natuurlijke’ planetaire liederen! Of als we 
denken aan de bloemen, juwelen, geuren waarmee Ficino’s patiënten aan-
geraden wordt zich te omringen, aan de bekoorlijk gezonde en welvarende 
levenswijze die ze dienen te volgen, en deze vergelijken met de vieze en af-
stotelijke substanties, de stinkende en weerzinwekkende mengsels die in 
Picatrix worden aanbevolen, dan wordt het contrast nog groter tussen de 
nieuwe smaakvolle magie, aanbevolen door de stijlvolle arts, en die oude 
vieze magie. Nogmaals, het ziet ernaar uit dat het primitieve talismanbeeld 
door renaissancekunstenaars ontwikkeld zou kunnen worden tot figuren van 
onsterfelijke schoonheid, figuren waarin de klassieke vorm in ere is hersteld 
en tevens is omgevormd tot iets nieuws.

En toch bestaat er een onbetwistbare continuïteit tussen de oude magie en 
de nieuwe. Beide zijn gegrondvest op dezelfde astrologische vooronderstel-
lingen; beide maken in hun methoden gebruik van dezelfde groeperingen 
van natuurlijke substanties; beide werken met talismannen en bezweringen; 
beide zijn pneumatische magie, en geloven in de spiritus als kanaal voor de 
invloeden van boven naar beneden. Tot slot, beide zijn geïntegreerd in een 
uitgebreide filosofische context. De magie van Picatrix wordt aangeboden 
in een filosofisch raamwerk en Ficino’s natuurlijke magie houdt in essentie 
verband met zijn neoplatonisme.

Kortom, we moeten inzien dat de renaissancemagie zowel een voortzetting 
van de middeleeuwse magie is alsook de transformatie van die traditie in iets 
nieuws. Het verschijnsel loopt exact parallel met dat andere verschijnsel dat 
Warburg en Saxl ontdekten en bestudeerden, namelijk hoe de beelden van 
de goden gedurende de hele Middeleeuwen in astrologische manuscripten 
behouden bleven, de Renaissance in die ontaarde vorm bereikten, en ver-
volgens opnieuw een klassieke vorm toegekend kregen door de herontdek-
king en nabootsing van klassieke kunstwerken.3 Op dezelfde wijze komt de 

1 E. Garin (Medioevo e Rinascimento, p. 172) schildert een contrast tussen middeleeuwse ‘bassa 
magia’ en ‘magia rinascimentale’.

2 Sloane, 1305, v. 152 verso.
3 Zie Warburgs Gesammelte Schriften; Saxls catalogi van geïllustreerde astrologische manuscripten 

en andere geschriften (voor bibliografie, zie F. Saxl, Lectures, Warburg Institute, University of London, 
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astrale magie in de middeleeuwse traditie terecht en krijgt in de Renaissance 
een klassieke vorm toegekend door de herontdekking van de neoplatoonse 
theürgie. Ficino’s magie, met haar hymnen aan de Zon, haar Drie Gratiën 
in een astrologische context, haar neoplatonisme, staat wat betreft visie, 
beoefening en haar klassieke vorm dichter bij keizer Julius dan bij de Pica-
trix. Toch bereikte de kern ervan hem via de Picatrix, of andere soortgelijke 
studieboeken, en werd deze door hem teruggevormd in de klassieke vorm 
vanwege zijn studie van het Grieks. Men zou kunnen zeggen dat de benade-
ring via de geschiedenis van de magie wellicht even noodzakelijk is voor het 
begrijpen van de betekenis en het gebruik van een renaissancekunstwerk, 
als de benadering via de geschiedenis van het herstel van de klassieke vorm 
voor het begrijpen van zijn vorm. De Drie Gratiën (om dit eeuwige voorbeeld 
te nemen) herkregen hun klassieke vorm door het herstel en de nabootsing 
van de ware klassieke vorm van de groep. Ze herkregen misschien ook hun 
talismankracht door de renaissance van de magie.

En toch, net zoals een heidens renaissancekunstwerk niet alleen maar heidens 
is maar christelijke ondertonen behoudt (het klassieke voorbeeld hiervan 
is Botticelli’s Venus die eruitziet als een Maagd), zo is dit ook het geval met 
Ficino’s magie. Deze kan niet worden beschouwd als een zuiver medische 
beoefening die hij sterk gescheiden hield van zijn religie omdat, zoals D.P. 
Walker benadrukt heeft, zij in zichzelf een soort religie was. Walker heeft 
een passage aangehaald van Ficino’s naaste leerling en navolger Francesco 
da Diacceto waarin dit zeer duidelijk naar voren komt.1 Diacceto beschrijft 
hoe iemand die ‘solaire gaven’ wenst te verwerven zich in een mantel moet 
hullen met een solaire kleur, zoals goud, en een rite moet uitvoeren waarvan 
het branden van wierook die gemaakt is van solaire planten onderdeel is, 
voor een altaar waarop zich een beeld van de zon bevindt, bijvoorbeeld ‘een 
beeld van de zon op een troon, gekroond, en met een oranjegele mantel aan, 
evenzo een raaf en de figuur van de zon.’ Dit is de solaire talisman in de De vita 
coelitus comparanda waarvan we dachten dat die ontleend zou kunnen zijn aan 
Picatrix.2 Dan moet hij, ingesmeerd met zalven gemaakt van solaire stoffen, 
een orfische hymne tot de Zon zingen, deze aanroepen als de goddelijke He-
nad, als het Verstand, en als de Ziel. Dit is de neoplatoonse triade waaronder 
keizer Julius de Zon aanbad. Zoals Walker zegt wordt de triade eigenlijk niet 
genoemd in de De vita coelitus comparanda. Maar er wordt op toegespeeld 
door Plotinus in die passage in de Enneaden waarop Ficino’s werk een com-
mentaar vormt, als het voorbeeld van de hiërarchie der Ideeën.3 De solaire 

1957, I, pp. 359-62); en vgl. J. Seznec, The Survival of the Pagan Gods, pp. 37 e.v.
1 Francesco da Diacceto, Opera omnia, ed. Bazel, 1563, pp. 45-6; vgl. Walker, pp. 32-3. Over Diac-

ceto, zie Kristeller, Studies, pp. 287 e.v.
2 Zie hierboven, p. 77. In deze passage keert het talismanbeeld van de zon bijna terug tot een 

‘standbeeld’, aanbeden met riten zoals in de Asclepius.
3 ‘De zon van die sfeer … is een intellectueel principe, en rechtstreeks erop volgt de Ziel die ervan 
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riten van Diacceto brengen dus iets naar buiten wat impliciet aanwezig is 
in de De vita coelitus comparanda en ze weerspiegelen waarschijnlijk Ficino’s 
eigen gebruiken. Als dit zo is, was Ficino’s magie een religieuze magie, een 
herleving van de religie van de wereld.

Hoe kon een vrome christen zo’n herleving verzoenen met zijn christelijk-
heid? Ongetwijfeld verklaart het religieuze syncretisme van de Renaissance, 
waardoor de neoplatoonse triade verbonden was met de Drie-eenheid, dat 
zonaanbidding theoretisch en historisch beschouwd werd als een religie 
met verwantschappen met het christendom, maar dit verklaart nauwelijks 
de wederopbloei ervan als een religieuze cultus. De bewegende kracht achter 
deze wederopbloei was waarschijnlijk, zoals Walker heeft gesuggereerd, Fi-
cino’s diepgaande belangstelling voor de Egyptische magische religie zoals 
die is beschreven in de Asclepius. Hierop, en slechts in tweede instantie op 
Plotinus, vormde De vita coelitus comparanda een commentaar, en hij poogde 
het werk te rechtvaardigen door er een ‘natuurlijke’ en neoplatoonse basis 
voor te zoeken.

Tegen de tijd dat de Libri de vita uitgegeven werden, in 1489, zal Hermes 
Trismegistus veilig weggeborgen zijn geweest in de Dom in Siena, trots het 
citaat tentoonspreidend uit zijn Asclepius waarin hij de Zoon van God voor-
spelde, en aangespoord om de Egyptische wetten en letters weer op te vat-
ten. Lactantius heeft veel op zijn geweten, want het was zijn interpretatie 
van Trismegistus als een heilige niet-joodse profeet die Ficino overnam, en 
die volgens hem helemaal bevestigd werd in de Pimander. En dit heeft hem 
wellicht aangemoedigd om zich bezig te gaan houden met magische religie, 
wat hij zoals we hebben gezien niet deed zonder veel angst en beven en het 
omzichtig vermijden van demonen.

Toen Hermes Trismegistus de Kerk binnenging raakte de geschiedenis van 
de magie verwikkeld met de geschiedenis van de religie in de Renaissance.

afhankelijk is … de Ziel grenst ook aan de zon van deze sfeer, en wordt het medium waarmee zij 
verbonden is aan de bovenwereld’; Plotinus, Ennead, IV, 3, XI; McKenna’s vertaling, p. 270.
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hoofdstuk v

Pico della Mirandola en de kabbalistische magie

•
Pico della mirandola, hoewel jonger een tijdgenoot van Ficino, begon 

zijn filosofische loopbaan onder Ficino’s invloed en nam het enthousi-
asme van deze laatste voor de magia naturalis over, die hij veel krachtiger en 
openlijker aanvaardde en aanbeval dan Ficino. Maar Pico is voornamelijk 
belangrijk in de geschiedenis van de renaissancemagie omdat hij aan de na-
tuurlijke magie een ander soort magie toevoegde, die met de magia naturalis 
gebruikt diende te worden als aanvulling hierop. Deze andere soort magie 
die Pico toevoegde aan de uitrusting van de renaissancemagiër was de prak-
tische kabbala, of kabbalistische magie. Dit was een spirituele magie, niet 
spiritueel in de zin dat er alleen gebruik gemaakt werd van de natuurlijke 
spiritus mundi zoals bij natuurlijke magie, maar in de zin dat gepoogd werd 
de hogere spirituele krachten te gebruiken, voorbij de natuurlijke krachten 
van de kosmos. In de praktische kabbala worden engelen, aartsengelen, de 
tien sefirot, hetgeen de namen of krachten van God zijn, God zelf aangeroe-
pen op manieren waarvan sommige lijken op andere magische procedures, 
maar meer in het bijzonder door de kracht van de heilige Hebreeuwse taal. 
Het is daarom een veel ambitieuzer soort magie dan de natuurlijke magie van 
Ficino, en een die onmogelijk gescheiden kon worden gehouden van religie.

In de renaissancegeest, die veel hield van symmetrische gehelen, bestond 
er een zekere overeenkomst tussen de geschriften van Hermes Trismegistus, 
de Egyptische Mozes, en de kabbala die een joodse mystieke traditie was en 
naar verluidt mondeling was overgeleverd vanaf Mozes zelf. Pico geloofde net 
als alle kabbalisten dat de kabbalistische leringen uitzonderlijk oud waren 
en rechtstreeks teruggingen tot Mozes, als een geheime doctrine die Mozes 
had meegedeeld aan enkele ingewijden die haar doorgaven, en waarin mys-
teriën geopenbaard werden die door de aartsvader in Genesis niet volledig 
waren verklaard. De kabbala wordt volgens mij nooit een prisca theologia ge-
noemd, want deze term was van toepassing op niet-joodse bronnen van zeer 
oude wijsheid, en dit was een heiligere wijsheid, aangezien het Hebreeuwse 
wijsheid was. En omdat, in de ogen van Pico, de kabbala de waarheid van 
het christendom bevestigde, was de christelijke kabbala een Hebreeuws-
christelijke bron van oude wijsheid, een bron waarvan hij vond dat het zeer 
waardevol en leerzaam was deze te vergelijken met heidense wijsheid uit de 
Oudheid, en bovenal met die van Hermes Trismegistus. Deze leende zich na-
melijk bijzonder goed voor Pico’s essays over vergelijkende theologie omdat 
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hij zo sterk overeenkwam met Mozes, als de Egyptische wetgever en auteur 
van de geïnspireerde Egyptische Genesis, de Pimander.

Kijkend naar de hermetische geschriften en de kabbala door de ogen van 
Pico beginnen zich bepaalde symmetrieën af te tekenen voor onze verrukte 
blik. De Egyptische wetgever had uitdrukking gegeven aan prachtige mys-
tieke leringen, waaronder een verslag van de schepping waarin hij kennelijk 
iets wist van wat Mozes wist. Bij deze hoeveelheid mystieke leringen hoorde 
een magie, de magie van de Asclepius. Ook in de kabbala bevond zich een 
schitterende hoeveelheid mystieke leringen, verkregen van de Hebreeuwse 
wetgever, die nieuw licht wierpen op de mozaïsche scheppingsmysteriën. 
Pico verloor zichzelf in deze wonderen waarin hij de goddelijkheid van 
Christus bevestigd zag. En bij de kabbala hoorde ook een soort magische, 
praktische kabbala.

Het hermetisme en kabbalisme bevestigen elkaar ook wat betreft een the-
ma dat essentieel voor beide was, namelijk de schepping door het Woord. 
De mysteriën van de Hermetica zijn de mysteriën van het Woord, of de Lo-
gos, en in de Pimander werd door het lichtende Woord, de Zoon van God die 
voortkwam vanuit de Nous, de scheppingsdaad verricht. In Genesis ‘sprak 
God’ om de geschapen wereld te vormen, en aangezien hij in het Hebreeuws 
sprak, is dit de reden dat volgens de kabbalist de woorden en letters van 
de Hebreeuwse taal onderwerpen voor eindeloze mystieke overpeinzingen 
zijn en dat ze volgens de praktische kabbalist magische kracht bevatten. 
Lactantius heeft wellicht bijgedragen tot het versterken van de verbinding 
tussen het hermetisme en het christelijke kabbalisme op dit punt, want, na 
geciteerd te hebben uit de psalm ‘Door het woord van God werden de hemelen 
geschapen’, en uit de heilige Johannes, ‘In den beginne was het Woord’, voegt 
hij toe dat dit door de niet-joden werd ondersteund. ‘Want Trismegistus die 
op de een of andere manier bijna alle waarheid onderzocht, beschreef vaak 
de uitmuntendheid en grootsheid van het Woord’, en hij erkende ‘dat er een 
onnoembare en heilige taal is, waarvan de relatie het menselijke vermogen 
te boven gaat.’1

Het met elkaar verbinden van hermetisme en kabbalisme, waarvan Pico 
de aanspoorder en stichter was, zou zeer belangrijke resultaten opleveren, 
en de eruit voortvloeiende hermetisch-kabbalistische traditie, die uiteinde-
lijk van hem afkomstig is, was van uiterst verreikend belang. Zij kon zuiver 
mystiek zijn, en er werden hermetische en kabbalistische meditaties over de 
schepping en de mens in ontwikkeld tot enorm ingewikkelde labyrinthen 
van religieuze bespiegeling. Deze brachten numerologische en harmonische 
aspecten met zich mee waarin het pythagorisme werd opgenomen. Maar zij 
had ook een magische kant, en ook hiervan was Pico de stichter die als eerste 
de hermetische en kabbalistische soorten magie verenigde.

1 Lactantius, Div. inst., IV, ix; Fletchers vertaling, I, p. 226.
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Het was in 1486 dat de jonge Pico naar Rome ging met zijn negenhonderd 
thesen, of punten ontleend aan alle filosofieën waarvan hij in een openbaar 
debat aanbood te bewijzen dat ze alle met elkaar verzoend konden worden. 
Volgens Thorndike toonden deze thesen aan dat het denken van Pico ‘voor 
het grootste deel gekleurd was door astrologie, dat hij gunstig tegenover 
natuurlijke magie stond en dat hij een voorliefde had voor occulte en esote-
rische literatuur zoals de orfische hymnen, Chaldeeuwse Orakels en joodse 
kabbala’,1 en ook de geschriften van Hermes Trismegistus. Het grote debat 
vond nooit plaats, en theologen spraken schande vanwege sommige van de 
thesen, hetgeen een apologie of verdediging noodzakelijk maakte die in 1487 
werd gepubliceerd samen met het grootste deel van de oratie over de Waar-
digheid van de Mens, waarmee het debat geopend had moeten worden. De 
oratie zou door de hele Renaissance heen telkens opnieuw weerklinken, en 
het is inderdaad het grote handvest van de renaissancemagie, van de nieuwe 
soort magie ingevoerd door Ficino en voltooid door Pico.

Op de volgende bladzijden zal ik gebruikmaken van Pico’s thesen, of Con-
clusiones, zijn Apologie, en ook de Oratie.2 Mijn doelstellingen zijn strikt 
beperkt. Eerst zal ik schetsen wat Pico zegt over magia of magia naturalis, in 
een poging te bepalen wat hij hiermee bedoelt. Ten tweede zal ik pogen aan te 
tonen dat Pico onderscheid maakt tussen theoretische kabbala en praktische 
kabbala, waarbij de laatstgenoemde de kabbalistische magie is. En, ten derde, 
te bewijzen dat Pico denkt dat magia naturalis aangevuld moet worden met 
praktische kabbala zonder welke zij maar een zwakke kracht is. Deze drie 
doelstellingen overlappen elkaar en het is wellicht niet altijd mogelijk om 
de verschillende draden gescheiden te houden. Ook moet ik toevoegen dat, 
ofschoon ik er zeker van ben dat Pico met ‘praktische kabbala’ kabbalistische 
magie bedoelt, ik niet zal kunnen verduidelijken welke procedures hij hier-
voor gebruikte, aangezien dit een kwestie is die de Hebreeuwse specialisten 
moeten onderzoeken.

Tot Pico’s negenhonderd thesen behoren zesentwintig Conclusiones Magicae. 
Deze gaan gedeeltelijk over natuurlijke magie en gedeeltelijk over kabbalis-
tische magie. Ik heb er hier een paar uitgekozen die over natuurlijke magie 
gaan.

De eerste van de magische conclusies luidt als volgt:

1 Thorndike, IV, p. 494.
2 Pico’s Conclusiones, die absoluut essentieel zijn voor de hele Renaissance, zijn in geen enkele 

moderne uitgave beschikbaar. De verwijzingen ernaar en naar de Apologia in dit hoofdstuk zijn 
naar de uitgave van 1572 van Pico’s werken (afgekort als ‘Pico’, zie Afkortingen). De verwijzingen 
naar de Oratie zijn naar de uitgave, met Italiaanse vertaling, gepubliceerd door E. Garin (G. Pico 
della Mirandola, De hominis dignitate, Heptaplus, De ente et uno, e scritti varii, ed. E. Garin, Florence, 
1942). Een Engelse vertaling van de Oratie is opgenomen in The Renaissance Philosophy of Man, ed. 
E. Cassirer, P.O. Kristeller, J.H. Randall, Chicago, 1948, pp. 223, e.v. Zie over de eerste versie van de 
Oratie, Garin, Cultura, pp. 231 e.v.
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Tota Magia, quae in usu est apud Modernos, & quam merito exterminat 
Ecclesia, nullam habet firmitatem, nullum fundamentum, nullam ue-
ritatem, quia pendet ex manu hostium primae ueritatis, postestatum 
harum tenebrarum, quae tenebras falsitatis, male dispositis intellec-
tibus obfundunt.1

Alle ‘moderne magie’, verklaart Pico in zijn eerste conclusie, is slecht, onge-
grond, het werk van de duivel, en terecht veroordeeld door de Kerk. Dit klinkt 
onwrikbaar tegen de magie zoals die gebruikt werd in Pico’s tijd, ‘moderne 
magie’. Maar magiërs kondigen hun onderwerp altijd aan met te zeggen dat, 
ofschoon er slechte en diabolische soorten magie zijn, hun magie niet dat 
karakter heeft. En ik denk dat Pico met ‘moderne magie’ niet de natuurlijke 
magie van het nieuwe genre bedoelt, maar middeleeuwse en onhervormde 
soorten magie. Want zijn volgende conclusie begint als volgt:

Magia naturalis licita est, & non prohibita …2

Er is een goede magie, een geoorloofde magie die niet verboden is, en dit is 
magia naturalis.

Wat verstaat Pico onder magia naturalis? In de derde conclusie zegt hij dat:

Magia est pars practica scientiae naturalis

in de vijfde dat:

Nulla est uirtus in coelo aut in terra seminaliter & separata quam & 
actuare & unire magus non possit

en in de dertiende dat:

Magicam operari non est aliud quam maritare mundum.3

Uit deze drie conclusies blijkt denk ik duidelijk dat Pico met de wettige na-
tuurlijke magie het instellen van de ‘verbindingen’ tussen de aarde en de 
hemel bedoelt door het juiste gebruik van natuurlijke substanties volgens de 
principes van de sympathetische magie. Aangezien dergelijke verbindingen 
ondoelmatig zouden zijn zonder de hogere verbinding van de talisman of het 
sterrenbeeld, effectief gemaakt met natuurlijke spiritus, dient het gebruik 
van talismannen (zo denk ik althans) opgenomen te worden in de methode 
waarmee Pico’s Natuurlijke Magiër deugden in de hemel ‘verenigt’ met die 

1 Pico, p. 104.
2 Ibid, loc. cit.
3 Ibid., pp. 104-5.
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op aarde, of ‘de wereld trouwt’, hetgeen een andere manier is om hetzelfde 
denkbeeld over te brengen.

Dat Pico’s natuurlijke magie niet helemaal berustte op de ordening van 
de natuurlijke substanties wordt bovendien bewezen uit de vierentwintigste 
conclusie:

Ex secretioris philosophiae principiis, necesse est confiteri, plus posse 
characteres & figuras in opere Magico, quam possit quaecunque qua-
litas materialis.1

Dit is een duidelijke verklaring dat het niet de stoffelijke substanties zijn die 
de meeste kracht hebben, noch de stoffen waarvan een voorwerp dat wordt 
gebruikt is gemaakt, maar dat de feitelijke magische ‘karakters’ en ‘figuren’ 
het sterkst werkzaam zijn. Hij gebruikt hier niet het woord imagines, de juiste 
term voor talismanbeelden, maar characteres zijn die magische karakters 
(geïllustreerd in werken als Picatrix) die net als het talismanbeeld gebruikt 
worden op enkele van de talismannen die door Ficino worden aangehaald. 
Ik weet niet zeker of ‘figuren’ ooit ‘beelden’ kunnen betekenen, of dat deze 
ook eigenlijk meer karakters zijn. Maar wat wel zeker is, is dat Pico zegt dat 
het de magische tekens zijn die werkzaam zijn. Daarom is zijn natuurlijke 
magie meer dan alleen de ordening van natuurlijke substanties en omvat 
deze ook zulke magische tekens.

In zijn Apologia herhaalde Pico de conclusies over de slechtheid van slechte 
magie en de goedheid van zijn natuurlijke magie die het verenigen of trouwen 
van dingen in de hemel met dingen op aarde is, waaraan hij toevoegt dat deze 
twee definities (over het ‘verenigen’ en het ‘trouwen’) ten grondslag liggen 
aan, of geïmpliceerd zijn in, al zijn andere magische conclusies, met name 
degene over de karakters en figuren. Hij benadrukte dat de goede natuurlijke 
magie die de hemel met de aarde trouwt geheel natuurlijk bedreven wordt, 
door virtutes naturales, en dat de werkzaamheid van de magische karakters en 
figuren die gebruikt worden ook een ‘natuurlijke’ werkzaamheid is. Kortom, 
hij probeert denk ik heel duidelijk te maken dat de Magia die hij voorstaat 
geen demonische magie is maar een natuurlijke magie.2

1 Ibid., p. 105.
2 De passage luidt als volgt: ‘… sicut dixi in prima conclusione, refellam omnem Magiam pro-

hibitam ab Ecclesia, illam damnans et detestans, protestans me solum loqui de Magia naturali, et 
expressius per specialem conclusionem declarans: quod per istam Magicam nihil opera mur, nisi 
solum actuando uel uniendo uirtutes naturales. Sic enim dicit conclusio undecima conclusionum 
Magicarum. Mirabilia artis Magicae, non sunt nisi per unionem & actuationem eorum, quae semi-
naliter & separate sunt in nature, quod dixi in 13 conc1usione Quod Magiam operari non est aliud 
quam maritare mundum. Praedictam autem specificationem, & restrictionem intentionis meae, 
in conclusionibus Magicis, ad Magiam naturalem intendo esse applicandam, cuilibet conclusioni 
parti cu1ari, & ita cum dico, de actiuitate characterum & figurarum, in opere Magico loquor de 
uera actiuitate sua & naturali. Pater enim, quod talem habent secundum omnes philosophos tam 
in agenda, quam in modo agendi & patiendi.’ Pico, pp. 171-2 (Apologia).
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Pico’s natuurlijke magie is daarom kennelijk hetzelfde als Ficino’s magie, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke overeenstemmingen maar 
ook van magische beelden en tekens, ofschoon er hierbij van uit wordt gegaan 
dat het gaat om het aantrekken van natuurlijke kracht, geen demonische 
kracht. Het is beslist mogelijk dat er echo’s zijn van Pico’s apologie voor zijn 
natuurlijke magie in Ficino’s apologie voor de Libri de Vita, die twee jaar later 
werden uitgegeven.

Een ander verband tussen de magieën van Ficino en Pico is de aanbeveling 
van de laatstgenoemde van orfische incantaties, die beschouwd werden als 
natuurlijke magie. In zijn tweede orfische conclusie zegt Pico, zoals al werd 
aangehaald:

In natuurlijke magie is niets doeltreffender dan de Hymnen van Or-
pheus, als er geschikte muziek, een juiste instelling van de ziel, en de an-
dere omstandigheden die bekend zijn bij de wijzen, bij worden benut.1

En in de derde orfische conclusie garandeert hij dat deze orfische magie niet 
demonisch is:

De namen van de goden waarover Orpheus zingt zijn niet die van mis-
leidende demonen, waarvan niets dan slechts en geen goeds afkomstig 
is, maar zijn de namen van natuurlijke en goddelijke deugden over de 
hele wereld verspreid door de ware God ten bate van de mens, als hij 
weet hoe hij ze moet gebruiken.2

Het lijkt er daarom op dat de Natuurlijke Magiër, zoals Pico die zich voor-
stelt, dezelfde soort methoden zal gebruiken als de ficiniaanse natuurlijke 
magie, natuurlijke overeenstemmingen, natuurlijke orfische bezweringen, 
magische tekens en beelden op natuurlijke wijze uitgelegd. Bij deze pro-
cedures hoort bijna zeker ook het gebruik van de talisman zoals Ficino dat 
uitlegde. Pico bewoog zich in dezelfde voorstellingswereld als Ficino, zoals 
aangetoond wordt in zijn commentaar op Benivieni’s Canzona de Amore, en 
de Drie Gratiën op deze medaille moeten wellicht eigenlijk opgevat worden 
als een neoplatoons talismanbeeld tegen Saturnus.3

In de oratie over de Waardigheid van de Mens, die het debat over de Con-
clusiones geopend zou hebben dat nooit plaatsvond, herhaalde Pico al zijn 
hoofdthema’s over magie: dat er dubbele magie is, de ene soort het werk van 
demonen, de andere een natuurwetenschap4; dat de goede magie door middel 

1 Ibid., p. 106. Zie hierboven, p. 84.
2 Ibid., loc. cit.
3 In het commentaar op Benivieni’s gedicht (Pico, p. 742; De hominis dignitate, etc., ed. Garin, pp. 

508-9) stelt Pico niet daadwerkelijk de Drie Gratiën gelijk met de drie ‘goede’ planeten, maar, als 
leerling van Ficino, zal hij hier beslist van hebben geweten.

4 Pico, De hominis dignitate, etc., ed. Garin, p. 148. 
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van simpatia werkt, door het kennen van de onderlinge contacten die door 
de hele natuur heen lopen, de geheime betoveringen waarmee het ene ding 
tot het andere kan worden aangetrokken, zodat, zoals de boer de wijnranken 
met de olm verbindt, ‘zo verenigt de Magiër de aarde met de hemel, dat wil 
zeggen de krachten van ondergeschikte zaken met de gaven en eigenschappen 
van verheven dingen.’1 En deze overpeinzing over de schitterende krachten 
van de Mens, de Magiër, opent met de woorden van Hermes Trismegistus 
tot Asclepius: ‘Magnum, o Asclepi, miraculum est homo.’2 Dat was de tekst 
voor de hele preek, en een die Pico’s natuurlijke magie in de context van de 
magie van de Asclepius plaatst.

Maar, in plaats van net als Ficino de verbinding met de Asclepius weg te 
moffelen onder dikke lagen commentaar op Plotinus of nogal misleidende 
citaten van Thomas van Aquino, werpt Pico met die openingswoorden stout-
moedig de handschoen in de ring, alsof hij wil zeggen: ‘Het is de magie van 
de Asclepius waar ik het werkelijk over heb, en ik verheerlijk in de Mens de 
Magus zoals beschreven door Hermes Trismegistus.’

Natuurlijke magie is echter volgens Pico maar iets zwaks, en er kan geen 
werkelijk effectieve magie mee bedreven worden tenzij er kabbalistische 
magie aan wordt toegevoegd.

Nulla potest esse operatio Magica alicuius efficaciae, nisi annexum 
habeat opus Cabalae explicitum uel implicitum.3

Aldus luidt de vijftiende van de magische Conclusiones, een strenge en onver-
zettelijke verklaring die Ficino’s magie onderuithaalt als zijnde fundamenteel 
ondoeltreffend omdat hij geen gebruik maakte van de hogere krachten.

Nulla nomina ut significatiua, & in quantum nomina sunt, singula 
& per se sumpta, in Magico opere uirtutem habere possunt, nisi sint 
Hebraica, uel inde proxime deriuata.4

Deze tweeëntwintigste magische conclusie is streng voor een arme magiër 
die zwak in Hebreeuws is, zoals Ficino die slechts een paar woorden van die 
taal machtig was.

Opus praecedentium hymnorum (d.w.z. de Orfische Hymnen) nullum 
est sine opere Cabalae, cuius est proprium practicare omnem quanti-
tatem formalem, continuam & discretam.5

1 Ibid., p. 152.
2 Ibid., p. 102.
3 Pico, Opera, p. 105.
4 Ibid., loc. cit.
5 Ibid., p. 107.
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Zelfs het orfische zingen, de lust in Ficino’s leven, is volgens deze eenentwin-
tigste orfische conclusie zonder kabbala niet toereikend voor een magische 
verrichting.

Deze harde verklaringen door de beter toegeruste jonge magiër geven ten-
minste de absolute zekerheid dat Ficino’s natuurlijke magie niet demonisch 
was, zoals hij beweerde. Te godvruchtig en voorzichtig om te pogen planetaire 
en zodiakale demonen te gebruiken, en te zeer onwetend wat betreft kabbala 
om engelenmagie te begrijpen, was hij tevreden met een natuurlijke magie 
die onschadelijk maar zwak was. De magiër die natuurlijke magie met de 
kabbala combineert zal een andere plaats innemen, want, zoals Pico in de 
Apologie uitlegt, er zijn twee soorten kabbala, en een ervan is ‘het meest 
verheven deel van de Natuurlijke Magie’.

De kabbala1 zoals deze zich in de Middeleeuwen in Spanje ontwikkelde 
had als basis de doctrine van de tien Sefirot en de tweeëntwintig letters 
van het Hebreeuwse alfabet. De doctrine van de Sefirot is vastgelegd in 
het Boek der Schepping, of Sefer Yetzirah, en er wordt voortdurend naar 
verwezen in de hele Zohar, het mystieke werk dat in de dertiende eeuw in 
Spanje werd geschreven en dat vorm geeft aan de tradities van het Spaanse 
kabbalisme van die tijd. De Sefirot zijn ‘de tien namen die het meest gang-
baar zijn voor God en in hun geheel vormen zij zijn ene grootse Naam.’2 Ze 
zijn ‘de scheppende Namen die God in het leven riep’,3 en het geschapen 
universum is de uiterlijke ontwikkeling van deze krachten die in God le-
ven. Door dit scheppende aspect van de Sefirot zijn deze betrokken bij de 
kosmologie, en bestaat er een relatie tussen de Sefirot en de tien sferen van 
de kosmos, bestaande uit de sferen van de zeven planeten, de sfeer van de 
vaste sterren en de hogere sferen er voorbij. Een opmerkelijk kenmerk van 
het kabbalisme is het belang dat wordt toegekend aan engelen of goddelijke 
geesten als tussenschakels in dit systeem, gerangschikt in hiërarchieën 
die corresponderen met de andere hiërarchieën. Er bestaan ook slechte 
engelen, of demonen, wier hiërarchieën corresponderen met die van hun 
goede tegenhangers. Het theosofische systeem van het universum waarop 
de oneindige subtiliteiten van de kabbalistische mystiek gegrondvest zijn, 
is verbonden met de Heilige Schrift door middel van doorwrochte mys-
tieke interpretaties van de woorden en letters van de Hebreeuwse tekst, 
in het bijzonder het boek Genesis (waarop grote delen van de Zohar een 
commentaar vormen).

Het Hebreeuwse alfabet bevat volgens de kabbalist de Naam of Namen 
van God; het weerspiegelt de elementaire spirituele aard van de wereld en 
de scheppende taal van God. Schepping vanuit het standpunt van God is de 
uitdrukking van Zijn verborgen zelf dat Zichzelf een naam geeft, de heilige 

1 Zie over de kabbala, G.G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, Jeruzalem, 1941.
2 Scholem, op. cit. p. 210.
3 Ibid., p. 212.
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Naam van God,1 de eeuwigdurende scheppingsdaad. Als hij diep nadenkt 
over de letters van het Hebreeuwse alfabet en hun configuraties als bestand-
delen van Gods naam, denkt de kabbalist zowel over God zelf na als over zijn 
werken door de Kracht van de Naam.

De twee takken van het Spaanse kabbalisme zijn dus allebei gebaseerd 
op de Naam of Namen. Ze vullen elkaar aan en zijn met elkaar verweven. De 
ene tak heet het Pad van de Sefirot,2 het andere het Pad van de Namen.3 Een 
deskundig beoefenaar van het Pad van de Namen was de dertiende-eeuwse 
Spaanse jood Abraham Abulafia, die een zeer ingewikkelde meditatietech-
niek ontwikkelde met een systeem voor het combineren van de Hebreeuwse 
letters in eindeloze variaties van herschikkingen en combinaties.

Ofschoon de kabbala voornamelijk een vorm van mystiek is, een manier 
om God te leren kennen, hangt er ook een magie mee samen die men op 
mystieke of subjectieve wijze kan toepassen op zichzelf, een soort zelfhyp-
nose, als hulpmiddel bij de contemplatie, en volgens G. Scholem was dit 
de manier waarop Abulafia haar gebruikte.4 Of zij kan tot een praktische 
magie ontwikkeld worden,5 waarbij de kracht van de Hebreeuwse taal wordt 
benut, of de krachten van de engelen die erdoor worden ingeroepen, om 
magische werken te verrichten. (Ik spreek natuurlijk vanuit het standpunt 
van een mystiek gelovige in de magie, zoals Pico della Mirandola.) De kab-
balisten ontwikkelden vele engelennamen die onbekend zijn aan de Heilige 
Schrift (waarin alleen Gabriël, Rafaël en Michaël worden genoemd) door 
aan een grondterm waarmee de specifieke functies van een engel worden 
beschreven een achtervoegsel toe te voegen, zoals ‘el’ of ‘iah’, dat de Naam 
van God vertegenwoordigt, en dergelijke engelennamen die aangeroepen 
werden of gegraveerd waren op talismannen bezaten kracht. Afkortingen 
van Hebreeuwse woorden volgens de methode van Notaikon, of transposi-
ties of anagrammen van woorden volgens de methode van Temurah, waren 
ook krachtig. Een van de meest gecompliceerde methoden die werden ge-
bruikt in de praktische kabbala, of kabbalistische magie, was Gematria die 
was gebaseerd op de getalswaarden toegekend aan elke Hebreeuwse letter 
waaraan een uiterst ingewikkelde wiskunde te pas kwam, en waaraan, wan-
neer woorden in getallen werden omgerekend en getallen in woorden, de 
hele organisatie van de wereld kon worden afgelezen in termen van woord-
getallen, of waarmee het getal van de hemelse heerscharen exact kon worden 
berekend en dat uitkwam op 301.655.172. Het woord-getalsysteem is, zoals al 
deze methoden, niet noodzakelijkerwijs magie en kan puur mystiek zijn. Het 
was echter een belangrijk kenmerk van de praktische kabbala vanwege het 

1 Ibid., p. 18.
2 Ibid., pp. 202 e.v.
3 Ibid., pp. 122 e.v.
4 Ibid., pp. 141-2.
5 Zie voor een rudimentair verslag van ‘praktische kabbala’ of kabbalistische magie, K. Seligmann, 

The History of Magic, New York, 1948, pp. 346 e.v.
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samenhangen ervan met de namen van engelen. Er zijn bijvoorbeeld twee-
enzeventig engelen via welke de Sefirot zelf benaderd of ingeroepen kunnen 
worden door iemand die hun namen en getallen kent. Aanroepingen moeten 
altijd in het Hebreeuws worden gedaan, maar er kunnen ook aanroepingen 
in stilte worden gedaan alleen maar door Hebreeuwse woorden, letter, tekens 
of signacula te rangschikken of te tonen.

Tot de geestdriftige bezigheden die Pico voor zijn totale synthese van alle 
kennis ondernam – gedaan op vierentwintigjarige leeftijd – behoorde het 
leren van Hebreeuws, dat hij heel goed machtig geweest schijnt te zijn, of in 
ieder geval veel beter dan enige niet-joodse tijdgenoot.1 Hij had een aantal 
geleerde joodse vrienden, waarvan we van sommige de namen kennen – Elia 
del Medigo bijvoorbeeld, en Flavius Mithridates. Dezen en anderen voorzagen 
hem van de vereiste boeken en manuscripten, en hij had waarschijnlijk de He-
breeuwse Heilige Geschriften in hun oorspronkelijke taal gelezen, samen met 
vele commentaren, met inbegrip van kabbalistische commentaren en werken. 
Hij schijnt enige kennis te hebben bezeten van de Zohar en van het mystieke 
commentaar op het Lied van Salomo. En G. Scholem heeft erop gewezen dat 
hij verwijst naar Abraham Abulafia’s technieken van lettercombinaties.2 De 
vrome en geestdriftige jongeman waardeerde bovenal zijn Hebreeuwse en 
kabbalistische studie omdat hij geloofde dat deze hem tot een vollediger in-
zicht zou brengen van het christendom, en de waarheid van de goddelijkheid 
van Christus en de leer van de Drie-eenheid zou bevestigen. Zijn tweeënze-
ventig kabbalistische Conclusiones worden gepresenteerd als ‘bevestiging van 
de christelijke religie vanaf de fundamenten van Hebreeuwse wijsheid’.3 In 
de zesde conclusie wordt verklaard dat de drie grote Namen van God in de 
kabbalistische geheimen, binnen de viertallige Naam (het Tetragrammaton), 
betrekking hebben op de Drie Personen van de Drie-eenheid.4 En de zevende 
conclusie bevestigt dat ‘Geen enkele Hebreeuwse kabbalist kan ontkennen 
dat de naam Jezus, als we die uitleggen volgens kabbalistische beginselen 
en methoden, God betekent, de Zoon van God, en de wijsheid van de Vader 
door de goddelijkheid van de Derde Persoon.’5

Pico maakt zowel in zijn kabbalistische conclusies als in zijn Apologie 
onderscheid tussen verschillende soorten kabbala. In de eerste conclusie 
zegt hij:

1 Voor Pico en de kabbala was de voornaamste studie voorheen J.L. Blau, The Christian Interpretation 
of the Cabala in the Renaissance, Columbia University Press, 1944. Zie echter nu het zeer belangrijke 
essay van G. Scholem, ‘Zur Geschichte der Anfänge der christlichen kabbala’, in Essays presented to 
L. Baeck, Londen, 1954; en F. Secret, ‘Pico della Mirandola e gli inizi della cabala cristiana’, in Convi-
vium, I, 1957. Van de vele boeken over Pico is degene die het meest op Pico en de kabbala is gericht 
E. Anagnine, Giovanni Pico della Mirandola, Bari, 1937.

2 Essays presented to L. Baeck, p. 164, noot.
3 Pico, p. 107. Er zijn twee reeksen ‘kabbalistische conclusies’: (1) een van 48 die naar verluidt 

rechtstreeks uit de kabbala komt (ibid., pp. 107-11). Het is de laatstgenoemde reeks die ik hier gebruik.
4 Ibid., p. 108.
5 Ibid., loc. cit.
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Quicquid dicant cacteri Cabaliste, ego prima diuisione scientiam Ca-
balae in scientiam Sephirot & Semot, tanquam in practicam & specu-
latiuam distinguerem.1

In de volgende conclusie verdeelt hij de ‘beschouwende kabbala’ in vier ge-
deelten:

Quicquid dicant alii Cabalistae, ego partem speculatiuam Cabalae qua-
druplicem diuiderem, correspondentes quadruplici partitioni philosop-
hiae, quam ego solitus sum afferre. Prima est scientia quam ego uoco 
Alphabetariae reuolutionis, correspondentem parti philosophiae, quam 
ego philosophiam catholicam uoco. Secunda, tertia, et quarta pars est 
triplex Merchiana, correspondentes triplici philosophiae particularis, 
de devinis, de mediis & sensiblilibus naturis.2

Het eerste van deze delen van de beschouwende kabbala, beschreven als ‘ka-
tholieke’ filosofie gedaan met draaiende alfabetten, heeft volgens Scholem 
betrekking op technieken van lettercombinaties van Abraham Abulafia en 
zijn school, het Pad der Namen. Het tweede met zijn toespeling op de drie 
werelden – de bovenhemelse wereld van de Sefirot en de engelen, de hemelse 
wereld van de sterren, en de zintuiglijke of aardse wereld – correspondeert 
waarschijnlijk met het Pad der Sefirot.

In de derde kabbalistische conclusie geeft Pico een definitie van de prak-
tische kabbala:

Scientia quae est pars practica Cabalae, practicat totam metaphysicam 
formalem & theologiam inferiorem.3

Gelukkig geeft hij wat meer duidelijkheid omtrent de verschillende soorten 
kabbala in zijn Apologie. Hij laat nu de onderverdelingen van de beschou-
wende kabbala los, en maakt slechts twee indelingen die hij twee wetenschap-
pen noemt die beide geëerd dienen te worden met de naam kabbala. De ene 
is ars combinandi, die correspondeert met de katholieke filosofie gedaan met 
de draaiende alfabetten die in de conclusie over de beschouwende kabbala 
genoemd wordt. En nu zegt hij dat deze kunst is als ‘degene die onder ons 
de ars Raymundi genoemd wordt’(dat wil zeggen de Kunst van Ramon Lull), 
hoewel de handelingen niet geheel hetzelfde zijn. En de tweede van de twee 
wetenschappen die geëerd dienen te worden met de naam kabbala houdt 
zich bezig met de krachten van die hogere zaken die zich boven de maan 
bevinden, en dit is ‘het meest verheven deel van de natuurlijke Magie’. Ver-

1 Ibid., pp. 107-8. Vgl. Scholem, essay cited, loc. cit.
2 Pico, p. 108.
3 Ibid., loc. cit.
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volgens herhaalt hij beide definities. ‘De eerste van deze twee wetenschap-
pen is de ars combinandi die ik in mijn Conclusies een draaiend alfabet heb 
genoemd; de tweede gaat over een manier om de krachten van hogere dingen 
te bemachtigen, en een andere manier om dit te doen is met natuurlijke 
magie.’ Hij voegt toe dat kabbala in haar oorspronkelijke betekenis wellicht 
niet helemaal van toepassing is op deze beide wetenschappen, maar door 
‘transumptie’ kan aan beide de naam gegeven worden.1

Voor zover ik hem kan begrijpen verdeelt Pico de kabbala daarom in twee 
hoofdtakken. De ene is de ars combinandi die waarschijnlijk afgeleid is van de 
mystiek van de lettercombinaties van Abraham Abulafia en die volgens Pico 
enigszins lijkt op de Kunst van Ramon Lull. Deze kant van Pico’s kabbalisme 
zal ik hier geheel uitsluiten van alle verdere discussie, aangezien hij bij de 
geschiedenis van de Kunst van Ramon Lull thuishoort. Hier houden we ons 
uitsluitend bezig met Pico’s tweede soort kabbala, de soort die een ‘manier 
is om de krachten van de hogere dingen te bemachtigen; een andere manier 
om dit te doen is door natuurlijke magie’, en die ‘het meest verheven deel van 
de natuurlijke magie’ is. Vanzelfsprekend is deze tweede soort magie. Zij is 
verwant aan natuurlijke magie, maar hoger. Zij moet hoger dan de sterren 
reiken, die het einddoel van de natuurlijke magie zijn, tot in de bovenhe-
melse sferen. Of zij moet een manier hebben om de kracht van de sterren te 
bemachtigen die sterker is dan die van de natuurlijke magie, omdat zij als 
het ware aan hogere krachten is aangespannen. 

Dat deze soort kabbala magie is wordt uitvoerig aangetoond door Pico’s 
verdere opmerkingen erover in de Apologie.2 Net zoals er onder ons, zegt 
Pico, een slechte vorm van Magia heeft bestaan die dodenbezwering is, en 
die niet hetzelfde is als de natuurlijke magie die hij voorstaat, zo heeft er 
ook onder de Hebreeërs een slechte vorm bestaan, een ontaarde vorm van 
de kabbala. Er zijn slechte kabbalistische magiërs geweest die logen dat ze 
hun kunst aan Mozes, Salomo, Adam of Henoch hadden ontleend, die zeiden 
dat ze de geheime namen van God kenden, dat ze wisten met welke krachten 
demonen bedwongen moesten worden, en dat het met middelen als deze was 
dat Christus zijn wonderen deed. Maar iedereen begrijpt dat het natuurlijk 
niet deze slechte soort valse kabbalistische magie is die Pico bepleit, want hij 

1 De passage luidt als volgt: ‘In uniuersali autem duas scientias, hoc etiam nomine honorificarunt, 
unam quae dicitur ars combinandi, & est modus quidam procedendi in scientiis, & est simile quid, 
sicut apud nostros dicitur ars Raymundi, licet forte diuerso modo procedant. Aliam quae est de 
uirtutibus rerum superiorum, quae sunt supra lunam, & est pars Magiae naturalis suprema. Utraque 
istarum apud Hebraeos etiam dicitur Cabala, … et de utraque istarum etiam aliquando fecimus 
mentionem in conc1usionibus nostris: Illa enim ars combinandi, est quam ego in conc1usionibus 
meis uoco, Alphebetariam reuolutionem. est ista quae de uirtutibus rerum superiorum, quae uno 
modo potest capi, ut pars Magiae naturalis, alio modo, ut res distincta ab ea: est illa de qua loquor 
in praesenti conc1usione, dicens: Quod adiuuat nos in cognitione diuinitatis Christi ad modum jam 
declaratum, & licet istis duabus scientiis nomen Cabalae, ex primaria & propria impositione non 
conueniat, transumptiue tamen potui eis applicari.’ Pico, pp. 180-1 (Apologia).

2 Ibid., p. 181.
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heeft er nadrukkelijk in een van zijn conclusies op gewezen dat de wonderen 
van Christus niet door middel van kabbala gedaan konden zijn. (De zevende 
magische conclusie stelt dat de wonderen van Christus noch door middel 
van Magia, noch door kabbala werden gedaan.1)

Deze excuses en ontkenningen duiden erop dat de methoden van goe-
de praktische kabbalisten lijken op die van de slechte maar dat ze op een 
goede manier werden gebruikt. Ook zij maakten gebruik van de geheime 
Hebreeuwse namen van God en namen van engelen, en ze riepen ze aan in 
de krachtige Hebreeuwse taal of met magische rangschikkingen van het hei-
lige Hebreeuwse alfabet. Slechte kabbalisten brachten zo slechte engelen of 
demonen tevoorschijn; goede kabbalisten riepen goede engelen op. Dit was 
een magie die ververheven was boven de natuurlijke magie, want zij haalde 
de krachten uit de bovenhemelse wereld, voorbij de sterren.

Uit nadere beschouwing van enkele van Pico’s Conclusiones zal blijken dat 
zijn kabbalistische magie bijna zeker tot deze soort behoorde.

Twee van de reeksen Conclusiones zijn voor dit onderzoek belangrijk, namelijk 
de Conclusiones Magicae en de Conclusiones Cabalistae. De magische conclusies 
gaan ten dele over natuurlijke magie en deels over kabbalistische magie, 
en enkele ervan gaan over allebei. Ik heb er al enkele aangehaald die over 
natuurlijke magie gaan, en ik zal er nu enkele aanhalen over kabbalistische 
magie en over beide soorten magie.

Quodcunque fiat opus mirabile, siue sit magicum, siue Cabalisticum, siue 
cuiuscunque alterius generis, principalissime referendum est in Deum …2

Deze zesde magische conclusie is interessant vanwege haar definitie van 
het voorwerp van magie dat ‘wonderbaarlijk werk’ doet, dat wil zeggen een 
magische handeling. Zij geeft ook aan dat dergelijke werken verricht kunnen 
worden met verschillende soorten magie, met Magia (natuurlijke magie) 
of met Cabala, of met andere soorten. De laatste bepaling zou bijvoorbeeld 
orfische magie of Chaldeeuwse magie toestaan over welke beide Pico iets 
te melden heeft in een andere conclusie. En er wordt plechtig een vrome 
geestesgesteldheid tegenover God aanbevolen, hetgeen de juiste stemming 
is waarin alle goede magische handelingen verricht moeten worden.

Ik heb al eerder de vijftiende magische conclusie aangehaald waarin staat 
dat geen enkele magische verrichting effectief is tenzij er kabbala aan wordt 
toegevoegd, en de tweeëntwintigste met de bevestiging dat alleen Hebreeuw-
se namen krachtig genoeg zijn voor een magisch werk, of namen die nauw 
verwant zijn aan het Hebreeuws. Ik ga daarom verder naar de vijfentwintigste 
conclusie, die als volgt luidt:

1 Ibid., p. 105.
2 Ibid., p. 104.
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Sicut characteres sunt proprii operi Magico, ita numeri sunt proprii 
operi Cabalae, medio existente inter urtrosque & appropriali per de-
clinationem ad extrema usu literarum.1

De natuurlijke magie maakt gebruik van karakters, de kabbalistische magie 
gebruikt getallen via het gebruik van letters. Dit is een duidelijke verwijzing 
naar de getalswaarde van Hebreeuwse letters die in aanmerking genomen 
dient te worden bij het bedrijven van kabbalistische magie. Er is ook een 
heel vage verwijzing naar een verband tussen de karakters van de magie en 
de lettergetallen van de kabbala.

Sicut per primi agentis influxum si sit specialis & immediatus, fit 
aliquid quod non attingitur per mediationem causarum, ita per opus 
Cabale si sit pura Cabala & immediata fit aliquid, ad quod nulla Magia 
attingit.2

Deze, de zesentwintigste en laatste magische conclusie, is heel belangrijk 
voor de relatie tussen Magia en Cabala. Natuurlijke magie benut alleen tus-
senschakels, de sterren. Zuivere kabbala gaat direct naar de eerste oorzaak, 
naar God zelf. Er kunnen daarom dingen mee worden bereikt die onmogelijk 
zijn met natuurlijke magie.

Van de kabbalistische conclusies heb ik de eerste drie al aangehaald, waarin de 
verschillende soorten kabbala worden omschreven, en nu kies ik er nog enkele 
andere uit om te citeren. Als je doordenkt over de kabbalistische conclusies 
ontdek je dat je er niet helemaal zeker van kunt zijn dat hun doel magisch is 
(zoals de magische conclusies dat beslist wel zijn) of dat sommige, wellicht 
de meeste, ervan niet zuiver mystiek zijn. Spreekt Pico over een mystieke 
opstijging van de ziel door de sferen naar de Sefirot en het mystieke Niets 
dat zich voorbij hen bevindt? Of heeft hij het gebruik van magische mid-
delen voor ogen voor deze opstijging of om er magische krachten door te 
verkrijgen? Bij een persoonlijkheid als deze is de dunne scheidslijn tussen 
mystiek en magie moeilijk en wellicht zelfs onmogelijk te ontwaren.

Modus quo rationales animae per archangelum Deo sacrificantur, qui 
a Cabalistis non exprimitur, non est nisi per separationem animae a 
corpore, non corporis ab anima nisi per accidens, ut contigit in morte 
osculi, de quo scribitur praeciosa in conspectu domini mors sancto-
rum eius.3

1 Ibid., pp. 105-6.
2 Ibid., p. 106.
3 Ibid., pp. 108-9.
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Deze elfde conclusie, is beslist diepgaand mystiek. In een zeer diepe trance, 
waarin de ziel van het lichaam wordt gescheiden, kan de kabbalist met God 
via de aartsengelen communiceren, in een extase die zo intens is dat deze 
soms, per ongeluk, de dood van het lichaam tot gevolg heeft, een manier 
van sterven die de Dood van de Kus wordt genoemd. Pico was sterk gepreoc-
cupeerd met deze ervaring en hij noemt de mors osculi in zijn commentaar 
op het gedicht van Benivieni.1

Non potest operari per puram Cabalam, qui non est rationaliter intel-
lectualis.2

De zuivere kabbalistische verrichtingen vinden plaats in het verstandelijke deel 
van de ziel. Hierdoor worden ze direct onderscheiden van de natuurlijke magi-
sche handelingen die alleen maar verricht worden met de natuurlijke spiritus.

Qui operatur in Cabala … si errabit in opere aut non purificatus acces-
serit, deuorabitur ab Azazale …3

Het is mogelijk dat dit alleen betrekking had op mystieke verrichtingen, 
pogingen om de aartsengelen te bereiken die mislukken en in plaats daar-
van leiden naar een slechte engel. Of het zou een van de gebruikelijke waar-
schuwingen aan magiërs kunnen zijn dat er voorbereidingen en zuiveringen 
noodzakelijk zijn alvorens gepoogd wordt de handelingen uit te voeren, en 
dat de magiër vreselijke gevaren te wachten staan als die een fout maakt in 
zijn magie of poogt te toveren zonder goed voorbereid te zijn.

Bij de natuurlijke magie, waarin zorgvuldig vermeden werd bij sterdemo-
nen uit te komen, waren voorzorgsmaatregelen getroffen tegen dergelijke ri-
sico’s. Want sommige sterdemonen waren goed, maar andere slecht, vandaar 
dat het beter was niet te proberen meer te ondernemen dan spiritus-magie. 
Ofschoon Pico’s hogere magie engelachtig en goddelijk is, is zij niet helemaal 
betrouwbaar, want er zijn zowel slechte als goede engelen. Hoe onaangenaam 
het ook zou zijn om oog in oog te komen met de lange donkere man met rode 
ogen, de Egyptische decaandemon voor het eerste aangezicht van Steenbok, 
het zou nog erger zijn om verslonden te worden door die verschrikkelijke 
joodse kwade engel Azazaël!

In de achtenveertigste kabbalistische conclusie laat Pico zien dat hij vol-
ledig begrijpt dat er een relatie bestaat tussen de tien sferen van de kosmos 
– de zeven sferen van de planeten, de achtste sfeer of het firmament van de 
vaste sterren, het empyreum, en de primum mobile – en de tien Sefirot of 
Rekenmethoden van de kabbala.

1 Commentaar op Benivieni’s Canzona de Amore, Lib. III, cap. 8. (Pico, p. 753; De hominis dignitate, 
etc., ed. Garin, p. 558.).

2 Pico, p. 109.
3 Ibid., loc. cit.
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Quicquid dicant caeteri Cabalisticae, ego decem sphaeras, sic decem 
numerationibus correspondere dico, ut ab edificio incipiendo, Jupiter 
sit quartae, Mars quintae, Sol sextae, Saturnus septimae, Venus octauae, 
Mercurius nonae, Luna decimae, tum supra aedificium firmamentum 
tertie, primum mobilae secundae, coelem empyreum primae.1

Hoewel de manier waarop hij hier telt verwarrend is,2 heeft Pico overeen-
stemmingen tussen de tien sferen en de tien Sefirot voor ogen die soms als 
volgt uiteen worden gezet:

  Sefirot Sferen
 (1) Keter Primum mobile
 (2) Chochmah Achtste sfeer
 (3) Binah  Saturnus
 (4) Hesod Jupiter
 (5) Gevurah Mars
 (6) Rahimin Sol
 (7) Netsch Venus
 (8) Hod Mercurius
 (9) Yesod Luna
 (10) Malchut Elementen

Het is deze relatie van de Sefirot met de sferen van de kosmos die de kab-
bala tot een theosofie maakt die verband houdt met het universum. En door 
deze relatie wordt het mogelijk om van kabbalistische magie te spreken als 
de voltooiing van de natuurlijke magie, of een hogere vorm van natuurlijke 
magie, die hogere spirituele krachten bereikt die toch op organische wijze 
verband houden met de sterren.

In de zesenzestigste kabbalistische conclusie beschrijft Pico hoe hij ‘onze 
ziel aanpast’ aan de tien Sefirot, waarbij hij ze naar hun betekenis beschrijft, 
en wel op de volgende wijze:

Ego animam nostram sic decem Sephirot adapto, ut per unitatem suam 
fit cum prima, per intellectum cum secunda, per rationem cum tertia, 
per superiorem concupiscibilem cum quarta, per superiorem irascibi-
lem cum quinta, per liberum arbitrium cum sexta, & per hoc totum ut 
ad superiora se conuertitur cum septima, ut ad inferiora cum octaua, & 
mixtum ex utroque potius per indifferentiam uel alternariam adhaesio-
nem quam simultaneam continentiam cum noua, & per potemtiam 
qua inhabitat primum habitaculum cum decima.3

1 Ibid., p. 111.
2 Door met het Empyreum te beginnen in plaats van de primum mobile en door Saturnus verkeerd 

te plaatsen, lijkt Pico de normale volgorde in de war te brengen.
3 Pico, p. 113
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Dit stemt op de volgende wijze overeen met de betekenissen van de Sefirot 
zoals gegeven door Scholem:1

 Pico
Keter: de Hoogste Eenheid
Chochmah: Wijsheid Intellect
Binah: Intelligentie Rede
Hesod: Liefde of Genade Hoogste verlangen
Gevurah: Macht en Gramschap Hoogste prikkelbaarheid
Rahimin:Mededogen Vrije wil
Netsch: Eeuwigheid  Datgene waardoor alles overgaat op 

meerderen
Hod: Grootsheid  Datgene waardoor alles overgaat op 

ondergeschikten
Yesod: Basis Mengsels, etc.
Malchut: Koninkrijk of Glorie De macht van de eerste

Zoals we kunnen zien zijn Pico’s betekenissen meestal hetzelfde, en hij laat 
zien dat hij de cirkelvormige ordening begrijpt, ofwel beweging, van de 
Sefirot waardoor de laatste met de eerste verbonden is.

Het is geen toeval dat er tweeënzeventig kabbalistische conclusies van 
Pico zijn, want de vijfenzestigste conclusie laat zien dat hij iets wist van het 
mysterie van de Naam van God met tweeënzeventig letters:

Qui sciuerit explicare quarternarium in denarium, habebit modum si 
sit peritus Cabalae deducendi ex nomine ineffabili nomen 72 litera-
rum.2

Het enige wat we dienen te onthouden van de mysteriën van de kabbalis-
tische conclusies is dat Pico in de een of andere vorm de kern van het Pad 
van de Sefirot kende en de verbindingen ervan met de kosmos, en dat dit de 
reden was dat de kabbala aansloot bij de natuurlijke magie als haar hogere 
vorm. Uit de magische conclusies zijn we te weten gekomen dat hij inder-
daad overwoog praktische kabbala te bedrijven, of kabbalistische magie, 
ofschoon de details over de manier waarop hij dit deed alleen door ingewijden 
uitgelegd kunnen worden. Meer kunnen we ongetwijfeld te weten komen 
uit Reuchlins De arte cabalistica (1517)3 waarin verscheidene kabbalistische 
conclusies4 van Pico worden aangehaald en becommentarieerd, en waaruit 
de beoefenaar van kabbala veel kan leren wat niet werd verklaard door Pico, 

1 Scholem, Major Trends, p. 209.
2 Pico, p. 112.
3 Johannes Reuchlin, De arte cabalistica, Hagenau, 1517.
4 Bijvoorbeeld de negentiende magische conclusie wordt aangehaald (ed. cit., p. 58 recto) en de 

eerste kabbalistische conclusie (p. 64 recto).
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bijvoorbeeld dat met engelen die stemloos zijn beter gecommuniceerd kan 
worden door middel van signacula memorativa (Hebreeuwse mnemonische 
tekens) dan door hun namen uit te spreken.1 Reuchlin behandelt de letter-
getal-berekeningen uitvoerig, geeft veel namen van engelen, waaronder die 
van de tweeënzeventig die de Naam van God vormen (Vehuiah, Ieliël, Sitaël, 
Elemiah, enzovoorts)2 en instrueert hoe de bekendere Rafaël, Gabriël en Mi-
chaël opgeroepen kunnen worden.3 Via Reuchlin leidt Pico’s kabbalistische 
magie direct tot de engelenmagie van Trithemius of van Cornelius Agrippa, 
hoewel deze magiërs haar op een grovere praktische manier zouden bedrijven 
dan de vrome en contemplatief ingestelde Pico.

In heel Pico’s oratie over de Waardigheid van de Mens weerklinken de woor-
den Magia en Cabala; dit zijn de grondthema’s van zijn hele lied. Na het 
openingscitaat uit Trismegistus over de mens, het grote wonder, komt de 
voornaamste lofrede over de natuurlijke magie,4 waarna de spreker overgaat 
op de mysteriën van de Hebreeërs en de geheime traditie die van Mozes 
afstamt.5 De oratie zit vol geheimen die niet volledig onthuld worden. De 
Egyptenaren beeldhouwden een sfinx op hun tempels om te laten zien dat 
de mysteriën van hun religie bewaakt moesten worden onder een sluier van 
stilzwijgen.6 De kabbala van de Hebreeërs bevat mysteriën die zijn doorge-
geven onder een zegel van stilte.7

Soms onthult hij bijna een geheim:

En als het geoorloofd is, onder de sluier van mysterie, om in het open-
baar iets te vertellen over de geheimste mysteriën … roepen we Rafaël 
aan, de hemelse dokter, opdat hij ons bevrijdt met ethiek en dialectiek, 
als een heilzaam arts. In ons, nu weer goed gezond, zal Gabriël, de kracht 
van de Heer, wonen die ons, terwijl hij ons door de wonderen der natuur 
leidt en ons laat zien waar de deugd en kracht van God wonen, aan Michaël 
zal voorstellen, de hoge priester, die ons na onze dienstbaarheid aan de 
filosofie zal bekronen met een kroon van edelstenen, met het priester-
schap van godgeleerdheid.8

Hoe roepen we Rafaël, Gabriël en Michaël aan, opdat ze met al hun krachten 
en kennis in ons zullen wonen? Kennen wij wellicht hun geheime namen en 

1 Ibid., p. 56 verso.
2 Ibid., p. 58 verso.
3 Ibid., p. 57 recto.
4 Pico, De hominis dignitate, etc., ed. Garin, pp. 102 e.v., 152 e.v., etc.
5 Ibid., pp. 155 e.v., etc.
6 Ibid., p. 157.
7 Ibid., loc. cit.
8 Ibid., pp. 129, 131.
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getallen? Bevindt zich een geheime of praktische kabbala in de kern van deze 
verheven mystieke aspiratie?

Het prijzen van de magie en de Mens als Magiër in de oratie is vervat in 
algemene retorische termen, en laat de geheimen van de magische procedu-
res slechts doorschemeren. Maar zowel Magia als Cabala worden er beslist 
in geprezen, en het is kennelijk zo dat de volleerde renaissancemagiër, toen 
hij voor de eerste keer in Pico’s oratie in zijn volle kracht en Waardigheid 
doorbrak in de wereld, beoefenaar was van zowel de natuurlijke magie als 
van haar ‘meest verheven vorm’, de praktische kabbala.

In zijn studie van Ficino’s magie heeft D.P. Walker aangevoerd dat deze 
waarschijnlijk voornamelijk subjectief was, dat wil zeggen hij paste haar 
voornamelijk toe op zichzelf.1 Zij werkte door middel van de verbeelding, 
door de verbeelding te conditioneren door verschillende levenswijzen en 
rituelen gericht op het innerlijke ontvangen van de goddelijke vormen van 
de natuurlijke goden. Het was magie met een uiterst kunstzinnig karakter, 
die de kunstzinnige gewaarwordingen verhoogde met magische procedures. 
Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor Pico’s gebruik van de praktische kabbala, 
dat een voornamelijk subjectief gebruik van kabbalistische magie betrof door 
een diep religieus en kunstzinnig persoon. In welke vormen – misschien van 
een zelfs nog verhevener schoonheid in zijn verbeelding dan de engelachtige 
vormen die door een Botticelli of Raphaël geschilderd waren – kwamen Ra-
faël, Gabriël en Michaël zich bij Pico della Mirandola ophouden?

En misschien is het ook voornamelijk in deze verbeeldingsvolle en kunst-
zinnige betekenis dat we de invloed van de renaissancemagie van het soort dat 
door Ficino en Pico werd ingeluid, moeten begrijpen. De werkzame magiërs 
van de Renaissance waren de kunstenaars, en het was een Donatello of een 
Michelangelo die wisten hoe ze hun standbeelden door middel van kunst 
moesten bezielen met goddelijk leven.

Het was onvermijdelijk dat door de dubbele magie van Pico de magie bin-
nen de sfeer van de religie kwam. Als zelfs Ficino’s milde verering van 
natuurlijke goden als een soort medische therapie hem moeilijkheden met 
theologen opleverde, dan moesten Pico’s moeilijkheden vanuit diezelfde 
hoek wel veel ernstiger en ingrijpender worden. Want door de natuurlijke 
magie te verbinden met de kabbala verhief hij de magie direct tot de bo-
venhemelse wereld van goddelijke en engelachtige krachten. De eredienst 
die bij religieuze magie hoorde was, vergeleken met bijvoorbeeld de zon-
neriten van de natuurlijke magie, de religieuze cultus zelf. In de Heptaplus 
wordt gesteld dat teneinde onszelf te verenigen met de hogere naturen, 
we de eredienst van de religie dienen te volgen met lofzangen, gebeden 
en smeekbeden.2 En in de orfische conclusies wordt over de ‘hymnen van 

1 Walker, pp. 82-3.
2 Pico, De hominis dignitate, etc., ed. Garin, pp. 319, 321.
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David’, de Psalmen, gesproken als zijnde bezweringen die net zo’n krachtige 
plaats innemen in het werk van de kabbala als de hymnen van Orpheus in 
de natuurlijke magie.

Sicut hymni Dauid operi Cabalae mirabiliter deseruiunt, ita hymni 
Orphei operi ueri licitae, & naturalis Magiae.1

Aldus voert een praktische kabbalist die een psalm zingt een rite uit net zoals 
de natuurlijke magiër die een orfische hymne reciteert – alleen krachtiger, 
want in een andere orfische conclusie, die ik hierboven heb aangehaald, 
wordt ons verteld dat de orfische hymnen geen kracht bezitten tenzij ‘het 
werk van de kabbala’ eraan wordt toegevoegd. Het valt moeilijk te begrijpen 
hoe kabbala tegelijk met het orfische zingen beoefend kan worden. Wellicht 
bedoelt Pico gewoon dat het zingen van psalmen afgewisseld dient te worden 
met het orfische zingen. Of wellicht gebeurt het met een intentio animae tot 
de ware God boven de natuur terwijl de hymnen tot de natuurlijke goden 
worden gezongen. Of zou het door middel van de invloed van het religieuze 
psalmodiëren op de hymnen tot de natuurlijke goden zijn, hetgeen ook de 
andere kant op werkt, als herinnering aan de hymnen tot de natuurlijke go-
den binnen de religieuze hymnen tot de God van David die in de kerk werden 
gezongen? Het probleem is misschien onoplosbaar, maar door erover na te 
denken komen we in aanraking met een probleem dat latere controverses 
over religie in relatie tot magie zou aanwakkeren, namelijk of een religieuze 
hervorming dient in te houden dat er meer magie in de religie wordt gesto-
ken, of dat de magie eruit wordt gehaald? Als men het probleem niet alleen 
in deze bewoordingen stelt, maar ook in termen van magische en miracu-
leuze beelden in christelijke kerken, dan is de mogelijke relevantie van deze 
enorme nadruk in de Renaissance op religieuze magie voor de reformatie en 
haar beeldenstorm een kwestie die de kop op begint steken.

De verbinding tussen magie en christendom in Pico’s formuleringen wordt 
zelfs nog sterker en belangrijker door zijn opmerkelijke bewering dat Magia 
en Cabala de goddelijkheid van Christus helpen bewijzen. De zevende magi-
sche conclusie luidt als volgt:

Nulla est scientia, que nos magis certificet de diuinitate Christi, quam 
Magia & Cabala.2

Wat hij precies met deze verbazingwekkende bewering bedoelde, wordt ner-
gens helemaal uitgelegd, maar dit was de conclusie waaraan men de meeste 
aanstoot nam, die een storm van protest veroorzaakte, en waarvoor hij zich 

1 Pico, Opera, p. 106.
2 Ibid., p. 105.
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voornamelijk verontschuldigde en verdedigde in zijn Apologie.1 Sommige 
kabbalistische conclusies hebben betrekking op de kracht van de kabbala 
bij het bevestigen van de goddelijkheid van Christus.

7  Nullus Hebraeus Cabalista potest negare, quod nomen Iesu, si eum 
secundum modum & principia Cabalae interpretemur, hoc totum 
praecise & nihil aliud significat, id est Deum Dei filium patrisque 
sapientiam per tertiam diuinitatis personam, quae est ardentissimus 
amoris ignis, naturae humanae in unitate suppositi unitum.

15  Per nomen Iod, he uau, he, quod est nomen ineffabile, quod dicunt 
Cabalistae futurum esse nomen Messiae, euidenter co gnoscitur 
futurum cum Deum Dei filium per spiritum sanctum hominem 
factum, & post eum ad perfectionem humani generis super homines 
paracletum descensurum.2

Het was op deze wijze, via kabbalistische manipulaties van de letters, dat 
de opgetogen jongeman vol vervoering besefte dat IESU daadwerkelijk de 
naam van de Messias is, de Zoon van God.

Maar hoe bewees Magia ook de goddelijkheid van Christus? Ik kan hier-
voor geen verklaring bieden, tenzij verondersteld moet worden dat Pico de 
eucharistie als een soort Magia beschouwde. Lezers die in dit probleem zijn 
geïnteresseerd verwijs ik naar Pico’s verhandeling over de eucharistie,3 waarin 
ik het gebruik van het woord Magia niet duidelijk heb kunnen vinden.

Dus, vol vertrouwen en uiterst stoutmoedig voerde de meest vrome chris-
telijke mysticus, Pico della Mirandola, Magia en Cabala ter verdediging aan. 
In plaats van magieën waarmee een christen zich niet bezig dient te houden, 
zijn ze daarentegen magieën die de waarheid van zijn religie bevestigen en 
hem een groter spiritueel inzicht geven in de mysteriën ervan. Dit was een 
tweesnijdend instrument dat Pico benutte ter verdediging van zijn religie, 
en hij was zich bewust van de andere gevaarlijke snijkant ervan, waartegen 
hij zich behoedde in de zevende magische conclusie, met grote nadruk her-
haald in zijn Apologie:

Non potuerant opera Christi, uel uiam Magiae, uel per uiam Cabalae 
fieri.4

Als Magia en Cabala zo’n kracht hebben, was het dan hiermee dat Christus 
zijn wonderbaarlijke werken verrichtte? Nee, zegt Pico met de grootste na-
druk. Maar latere magiërs zouden deze gevaarlijke gedachte weer opnemen.

1 Ibid., pp. 166 e.v.
2 Ibid., pp. 108-9. Vgl. ook ‘kabbalistische conclusies’, 14, 16 (ibid., p. 109).
3 Ibid., pp. 181 e.v.
4 Ibid., p. 105; in Apologia, ibid. pp. 166 e.v., 181, etc.
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Pico’s uiterst belangrijke positie in de geschiedenis van ons onderwerp kent 
nog een ander aspect. De Magia van de oratie is uiteindelijk af te leiden van 
de magie van de Asclepius, een afleiding die Pico zonder omhaal benadrukt 
als hij de rede met Hermes Trismegistus begint over het grote wonder van de 
mens. Aldus, door Magia en Cabala met elkaar te verbinden, verbond Pico in 
feite het hermetisme met het kabbalisme, een vereniging – die, zoals eerder 
in dit hoofdstuk werd benadrukt, Pico als eerste tot stand bracht – waaraan 
een nageslacht van hermetisch-kabbalisten zou ontspruiten, schrijvers van 
enorm complexe en onbegrijpelijke werken die even talrijk als verbluffend 
waren.

In het vorige hoofdstuk werd aangevoerd dat de middeleeuwse magie in 
de Renaissance hervormd en opgevolgd werd door de nieuwe filosofische 
magie. Er bestond ook een soort middeleeuwse magie die gebruikmaakte 
van namen van engelen, namen van God in het Hebreeuws, aanroepingen 
in verbasterd Hebreeuws en merkwaardige rangschikkingen van letters en 
diagrammen. Magiërs schreven dit soort magieën toe aan Mozes, en meer 
nog aan Salomo. Een van de meest kenmerkende studieboeken over dit soort 
magie was het werk dat bekend is als de Clavis Salomonis1 dat in het geheim 
in diverse vormen wijd verspreid werd. Dit is waarschijnlijk het soort werk 
waaraan Pico denkt wanneer hij zegt dat zijn praktische kabbala niets te 
maken heeft met kwade magieën die onder de naam Salomo, Mozes, Henoch 
of Adam rondgaan, waarmee demonen opgeroepen werden door kwade 
magiërs.2 Bezien in de context van de verheven filosofische mystiek van de 
kabbala en vanuit het standpunt van echte kennis van het Hebreeuws en 
de geheimen van het Hebreeuwse alfabet werden deze oude magieën niet 
alleen als kwaadaardig beschouwd, maar ook als onwetend en barbaars. Ze 
worden vervangen door de praktische kabbala, de wetenschappelijke He-
breeuwse magie die naast de wetenschappelijke neoplatoonse magie zijn 
plaats inneemt als een van de twee disciplines die samen de uitrusting van 
de renaissancemagiër completeren.

We beginnen hier een buitengewone verandering in de status van de ma-
giër gewaar te worden. De dodenbezweerder, die zijn smerige brouwsels 
in elkaar draaide, en de tovenaar met zijn angstaanjagende toverspreuken 
waren allebei uitgestotenen van de maatschappij, werden beschouwd als 
een gevaar voor de godsdienst en waren gedwongen hun vak in het geheim 
uit te oefenen. Deze ouderwetse types herkennen we nauwelijks meer in de 
filosofische en vrome magiërs van de Renaissance. Er vindt een verandering 
in status plaats die zo goed als vergelijkbaar is met de statusverandering van 
de kunstenaar van de eenvoudige technicus van de Middeleeuwen tot de ge-
leerde en verfijnde metgezel van prinsen in de Renaissance. En de magieën 
zelf zijn bijna onherkenbaar veranderd. Wie zou de dodenbezweerder die 

1 Thorndike, II, pp. 280-1.
2 Pico, p. 181 (Apologia).
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heimelijk zijn Picatrix bestudeert herkennen in de elegante Ficino met zijn 
oneindig verfijnde gebruik van afstemmingen, zijn klassieke toverspreuken, 
zijn ingewikkelde neoplatoonse talismannen? Wie zou de tovenaar kun-
nen herkennen, die de barbaarse technieken toepast uit een of andere Clavis 
Salomonis, in de mystieke Pico die helemaal opgaat in de religieuze extase 
van de kabbala en aartsengelen tot zich aantrekt? En toch bestaat er een 
zekere continuïteit omdat de technieken uiteindelijk op dezelfde principes 
gegrondvest zijn. Ficino’s magie is een oneindig verfijnde en hervormde 
versie van de pneumatische dodenbezwering. Pico’s praktische kabbala is 
een sterk religieuze en mystieke versie van toverij.

Net zoals de oude dodenbezwering uiteindelijk afgeleid was van soorten 
magie uit de late Oudheid die binnen de context van het hermetisme of hei-
dense gnostiek uit de vroege eeuwen n.Chr. floreerden, ging de oude toverij 
terug tot dezelfde periode en hetzelfde soort bronnen. Namen van engelen, 
namen van God in het Hebreeuws, Hebreeuwse letters en tekens vormen 
kenmerken van de gnostische magie waarin heidense en joodse bronnen 
onlosmakelijk met elkaar vermengd zijn. Deze vermenging gaat in de latere 
traditie door. Zo staan er namen van joodse engelen in Picatrix, en het auteur-
schap van enkele ‘Sleutels van Salomo’ wordt toegeschreven aan ‘Picatrix’.1 
Aldus kunnen zowel de Magia en Cabala van de Renaissance beschouwd 
worden als een hervormde herleving van de magieën die uiteindelijk afgeleid 
zijn van heidense en joodse gnostiek.

Bovendien zijn de twee theoretische contexten waarin de twee soorten 
magie in de Renaissance opnieuw tot bloei komen – te weten de Hermetica en 
kabbala – beide van oorsprong gnostisch. De Hermetica zijn verzamelingen 
documenten van heidense gnostiek uit de vroege eeuwen n.Chr. waarvan 
in sommige (met name het scheppingsverslag in Pimander) joodse invloed 
te vinden is. En, zoals de onderzoeken van G. Scholem onlangs benadrukt 
hebben, er zit een sterke gnostische invloed in de vroege joodse kabbala2 
die tevens ten grondslag ligt aan het neoplatonisme waarmee de gnostiek 
vermengd raakte in het Spaanse kabbalisme van de Middeleeuwen. Hij heeft 
met name de aandacht gevestigd op een heel interessant voorbeeld hiervan. 
In de heidense gnostische theorie van het opstijgen van de ziel door de sferen, 
tijdens welke reis zij de invloeden van de materie afwerpt, vindt de laatste 
regeneratie plaats in de achtste sfeer waar de Krachten en Deugden van God 
de ziel binnengaan. Ik heb een voorbeeld van deze leer in het tweede hoofd-
stuk samengevat in de schets van de ‘Egyptische Wedergeboorte’ uit Corpus 
Hermeticum XIII met de beschrijving van het binnengaan van de Krachten in 
de geregenereerde ziel in de achtste sfeer, ofwel ‘Ogdoas’, waarna de Krach-
ten in de ziel de ‘ogdaïsche hymne’ van de wedergeboorte zingen.3 Scholem 

1 Thorndike, II, p. 281, noot 1.
2 G. Scholem, Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and the Talmudic Tradition, New York, 1960; 

zie ook Scholems Major Trends over de gnostische invloed op de kabbala.
3 Zie hierboven, pp. 38-40.
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heeft aangetoond dat in de Hekhaloth-literatuur (een van de voorlopers van 
de kabbala) precies hetzelfde begrip voorkomt, waarbij de goddelijke Glorie 
en Kracht beschouwd worden als zijnde afkomstig uit de achtste sfeer, en 
zelfs het woord ‘Ogdoas’ is in het Hebreeuws vertaald.1

Nu zag Pico della Mirandola merkwaardig genoeg een verband tussen 
het hermetisme en de kabbala, en wat hij zag is wellicht nagenoeg hetzelfde 
als datgene waartoe Scholem kwam via zijn wetenschappelijke methoden. 
Pico ontleent tien Conclusiones aan Hermes Trismegistus, en deze komen 
net voor de kabbalistische conclusies. De negende hermetische conclusie 
luidt als volgt:

9  Decem intra unumquemque sunt ultores, ignorantia, tristitia, in-
constantia, cupiditas, iniustitia, luxuries, inuidia, fraus, ira, mali-
tia.2

Pico citeert uit Corpus Hermeticum XIII zoals vertaald door Ficino waarin de 
twaalf ‘kwellingen’ van de materie vertaald worden met ‘ultores’. De namen 
ervan zijn precies zo vertaald3 als Pico ze hier aanreikt, behalve dat hij er 
twee heeft weggelaten, waardoor er slechts tien ‘kwellingen’ zijn in plaats 
van twaalf. U zul zich herinneren dat in Corpus Hermeticum XIII de twaalf 
‘kwellingen’, die afgeleid zijn van de dierenriem en de mens onder de macht 
van de sterren voorstellen, uitgebannen worden door de tien goede Krachten 
en Deugden van God, en wanneer het tiental het twaalftal heeft uitgedreven, 
is de ziel verlost en zingt zij het ‘ogdaïsche’ lied. Pico had een reden om de 
‘ultores’ tot tien te verminderen, want hij wilde een vergelijking trekken met 
de kabbala in zijn volgende, tiende, hermetische conclusie.

10  Decum ultores, de quibus dixit secundum Mercurium praecedens 
conclusio, uidebit profundus contemplator correspondere malae 
coordinationi denariae in Cabala, & praefectis illius, de quibus ego 
in Cabalisticis conclusionibus nihil posui, quia est secretum.4

Ik geloof dat dit betekent dat volgens Pico de hermetische ‘kwellingen’ cor-
responderen met tien kwade dingen5 in de kabbala die door hun goede te-
gendelen worden verdreven – dat wil zeggen door de tien Sefirot – in een 
ervaring waarover hij niet sprak in de kabbalistische conclusies, omdat die 
te geheim en heilig was om te onthullen. Dat wil zeggen (dat is althans mijn 
interpretatie), Pico gelooft dat de fundamentele ervaring van de kabbalist, 

1 Scholem, Jewish Gnosticism, pp. 65 e.v.
2 Pico, p. 80.
3 Zie hierboven, p. 40.
4 Pico, loc. cit.
5 Volgens S.L. MacGregor Matthews, The Kabbalah Unveiled, Londen, 1951, zijn de kwade tegendelen 

van de Sefirot de tien aartsduivels, Satan, Beëlzebub, enzovoorts.
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wanneer de tien Sefirot of Krachten en Namen van God hun intrek nemen 
in de ziel na alle kwade krachten te hebben uitgedreven, dezelfde ervaring 
is als die van de hermeticus wanneer de Krachten na de Kwellingen te heb-
ben verdreven, hun intrek in hem nemen en de ‘ogdaïsche’ hymne van de 
wedergeboorte zingen.

Als mijn interpretatie van deze hermetische conclusies juist is, dan was 
het niet alleen op het niveau van hun magieën dat Pico het hermetisme en 
het kabbalisme met elkaar verenigde, maar op het zeer diepe niveau van de 
feitelijke structuur van hun religieuze ervaring, omdat hij een fundamentele 
overeenkomst had ontwaard tussen het hermetische systeem van de Krachten 
en hun tegendelen in een kosmisch raamwerk, en het kabbalistische systeem 
van de Sefirot en hun tegendelen, ook in een kosmisch raamwerk.

Pico zal aan dit opmerkelijke betoog in vergelijkende theologie niet de 
kritieke betekenis hebben gehecht van een herkenning van gnostische ele-
menten in de kabbala vergelijkbaar met de hermetische gnostiek. De verge-
lijking zal hem daarentegen tot zijn verrukking hebben doen beseffen dat 
wat de Egyptische Mozes, Trismegistus, onderwijst over de Krachten en de 
Kwellingen hetzelfde is als wat Mozes, zoals vermeld wordt door de kabba-
listen, leert over de Sefirot en hun tegendelen.

De diepste wortel van de herwaardering van de magie in de Renaissance als 
een spirituele kracht verwant aan religie bevindt zich in de belangstelling 
in de Renaissance voor de gnostiek en de Hermetica, waarmee Pico, zoals we 
zojuist hebben gezien, zijn belangstelling voor de kabbala in verband wist te 
brengen. In de afgelopen jaren is veel werk verricht over het hermetisme in de 
Renaissance en wellicht zal uiteindelijk blijken dat zowel Ficino’s neoplato-
nisme als Pico’s poging tot een synthese van alle filosofieën op een mystieke 
basis in feite, uiteindelijk, eerder een streven naar een nieuwe gnosis is dan 
naar een nieuwe filosofie. In ieder geval kwamen Ficino en Pico doordat ze 
helemaal opgingen in de sfeer van de gnostiek door hun verering voor Hermes 
Trismegistus tot hun religieuze benadering van magie en tot het toekennen 
van het allerhoogste inzicht aan de magiër, waarmee deze een heel andere 
positie verkreeg dan de ordinaire dodenbezweerders en tovenaars in vroegere, 
minder verlichte tijden.

Tot slot wil ik erop wijzen dat de Waardigheid van de Mens als de Magiër 
in Pico’s beroemde oratie op een gnostische tekst berust, niet op een pa-
tristische tekst. Pico haalt niet de hele passage uit de Asclepius aan over de 
mens als het grote wonder waarmee zijn oratie opent, en waarin hij in deze 
context beweert dat de wonderbaarlijke mens van oorsprong goddelijk is:

En dus, Asclepius, is de mens een magnum miraculum, een eerbiedwaar-
dig en eerwaardig wezen. Want hij gaat over in de aard van een god als 
ware hijzelf een god. Hij is vertrouwd met het geslacht van de demonen, 
want hij weet dat hij dezelfde oorsprong heeft als zij. Hij veracht dat deel 



[ v ] pico della mirandola en de kabbalististische magie

113

van zijn natuur dat slechts menselijk is, want hij heeft zijn vertrouwen 
gesteld in de goddelijkheid van het andere deel.1

De kerkvaders hadden de mens in een waardige positie geplaatst, als hoogste 
aardse wezen, als toeschouwer van het universum, als de microkosmos die 
in zichzelf de afspiegeling van de macrokosmos draagt. Al deze orthodoxe 
opvattingen staan in de oratie over de Waardigheid van de Mens,2 maar de 
Waardigheid van de Mens als Magiër, als uitvoerder, die in zich de goddelijke 
scheppende kracht heeft en de magische kracht om de aarde met de hemel te 
verenigen, berust op de gnostische ketterij dat de mens ooit de afspiegeling 
van de goddelijke mens was, een goddelijk wezen, en deze weer kan worden 
door middel van zijn intellect. De laatste herwaardering van de magiër in 
de Renaissance is dat hij een goddelijk mens wordt. Opnieuw worden we 
herinnerd aan een parallel met de scheppende kunstenaars, want dit was 
de toenaam die hun tijdgenoten toekenden aan de groten, die zij vaak de 
goddelijke Raphaël noemen, of de goddelijke Leonardo, of de goddelijke 
Michelangelo.

Zoals we zagen aan zijn Apologie stuitte Ficino op moeilijkheden van de kant 
van de theologen vanwege zijn magie. Aangezien Pico veel stoutmoediger 
was geweest dan Ficino had hij veel ernstigere moeilijkheden, en de zaak van 
Pico werd een beroemde theologische kwestie die men zich nog lang zou 
heugen. De hoofdpunten van het verhaal kunnen heel kort als volgt worden 
samengevat.3 Ten gevolge van ernstig gemopper onder roomse theologen 
over het ketterse karakter van enkele theses van Pico, was paus Innocen-
tius VIII genoodzaakt een commissie te benoemen om zich in de kwestie te 
verdiepen. Pico verscheen verscheidene keren voor deze commissie om ver-
antwoording af te leggen voor zijn visies. Uiteindelijk werden verscheidene 
van de thesen categorisch verworpen, waaronder de magische conclusie 
waarin Pico verklaart: Nulla est scientia que nos magis certificet de divinitate 
Christi quam magia et cabala. Ondanks deze verwerping publiceerde Pico zijn 
Apologie, samen met een deel van de oratie over de Waardigheid van de 
Mens. De uitgave is gedateerd mei 1487, maar deze datum wordt in twijfel 
getrokken. In de Apologie verdedigde hij zijn verworpen voorstellen. Door 
deze publicatie haalde hij zich natuurlijk nieuwe problemen op de hals, en er 
werden bisschoppen met inquisitoriale bevoegdheden benoemd om zijn zaak 
te behandelen. In juli 1487 onderwierp Pico zich officieel en herriep hij zich 
tegenover de commissie. In augustus vaardigde de paus een bul uit waarin 

1 C.H., II, pp. 301-2 (Asclepius); zie hierboven, p. 44-5.
2 Zie E. Garins studie, ‘La “Dignitas hominis” e la letteratura patristica’ in La Rinascita (Florence, 

1938), IV, pp. 102-46.
3 Zie L. Dorez en L. Thuasne, Pic de la Mirandole en France, Parijs, 1897. Met name waardevol voor 

de invloed van Pico’s zaak op het probleem van de magie is de bespreking van Thorndike (VI, pp. 
484-511) die ik grotendeels heb gevolgd.
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alle thesen werden verworpen en de publicatie ervan werd verboden, maar 
Pico werd vrijgesproken vanwege zijn onderwerping. Toen Pico naar Frank-
rijk vluchtte werden er niettemin pauselijke nuntii achter hem aan gestuurd 
om zijn arrestatie te bewerkstelligen. Hij werd enige tijd gevangengezet te 
Vincennes, maar in Frankrijk stond men tamelijk welwillend tegenover zijn 
zaak, zowel in gerechtelijke als in universitaire kringen waarin zijn gebruik 
van de leringen van de Parijse scholastici bij veel van de thesen op prijs werd 
gesteld. Hij mocht terugkeren naar Italië met Franse koninklijke brieven te 
zijnen gunste op zak, en hij werd voortdurend ondersteund door Lorenzo de’ 
Medici die een goed woordje voor hem deed bij de paus. Hij mocht daarom in 
Florence wonen, maar nogal uit de gratie, en hij hield er een uiterst vrome en 
ascetische levenswijze op na onder invloed van Savonarola. Hij stierf in 1494 
op de dag waarop de legers van de Franse koning Florence binnenkwamen.

In 1489 werd een lang antwoord op Pico’s Apologie gepubliceerd door 
Pedro Garcia, een Spaanse bisschop die lid was geweest van de commissie 
die Pico had ondervraagd. Garcia’s werk is geanalyseerd door Thorndike,1 die 
gewezen heeft op het grote belang ervan voor de geschiedenis van de hou-
ding tegenover magie. Een groot deel van het werk gaat over het weerleggen 
van Pico’s these dat ‘er geen wetenschap is die ons sterker verzekert van de 
goddelijkheid van Christus dan magie en de kabbala.’ Garcia is gekant tegen 
elke soort magie, die allemaal kwaad en duivels zijn en in tegenspraak met 
het katholieke geloof. Hij ontkent niet de astrologische theorie en het eruit 
voortvloeiende bestaan van occulte afstemmingen, maar beweert dat deze 
niet gekend of gebruikt kunnen worden door de mens, tenzij met duivelse 
hulp. Hij veroordeelt sterk het gebruik van astrologische beelden, dat wil 
zeggen talismannen, en ontzenuwt een Spaanse theoloog die gepoogd heeft 
te insinueren dat Thomas van Aquino het gebruik ervan gedoogde. Het is 
ongetwijfeld leerzaam deze hele argumentatie te vergelijken met Ficino’s 
omslachtige pogingen om Thomas van Aquino erbij te betrekken ter verde-
diging van zijn talismannen. De De vita coelitus comparanda werd in hetzelfde 
jaar als Garcia’s boek uitgegeven.

In verband met zijn veroordeling van astrologische beelden moet Garcia 
ook degenen aanpakken die gezegd hebben dat astrologische magie net zo vrij 
kan zijn van demonische invloeden als ‘kerkelijke magie’, zoals het gebruik 
van waskaarsen gezegend door de paus, of het zegenen van klokken. Garcia 
ontkent dit, en bevestigt krachtig dat christelijke riten niet doelmatig zijn 
ingevolge de sterren, maar uitsluitend door de almacht van de schepper. Tot 
slot ontkent Garcia de ouderdom van de kabbala.

Garcia’s werk is derhalve niet alleen een veroordeling van magie op zich-
zelf, maar een weerlegging van de suggestie dat ‘kerkelijke magie’ er enig 
verband mee zou kunnen hebben.

In de eeuw erna schreef Archangelo de Burgo Nuovo een verdediging van 

1 Thorndike, IV, pp. 497-507.
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Pico tegen Garcia (gedrukt in Venetië in 1569),1 en deze twee werken – die van 
Garcia en van Archangelo – verenigen in zich de argumenten voor en tegen 
het verband van magie met religieuze praktijken die in de zestiende eeuw 
woedden en waarop D.P. Walker in zijn boek de aandacht heeft gevestigd.2 De 
zaak die ten grondslag ligt aan deze controverse is de zaak van Pico, alsmede 
de argumenten die door Pico’s aanvallers en verdedigers worden gebruikt.

Tijdens zijn laatste levensjaren werd Pico’s situatie sterk vergemakkelijkt door 
het aantreden van een nieuwe paus in 1492. In dit jaar werd Innocentius VIII 
als spiritueel hoofd van het christendom opgevolgd door Alexander VI, de 
Borgia-paus, een van de kleurrijkste figuren uit de Renaissance van en over 
wie bijzonder veel gepubliceerd is. In tegenstelling tot zijn voorganger stond 
de Borgia-paus helemaal niet afwijzend tegenover astrologie en magie, maar 
had daarentegen een diepgaande belangstelling voor deze onderwerpen, en 
op indrukwekkende wijze schoot hij Pico’s orthodoxie te hulp. De bullen ter 
absolutie van Pico, die Lorenzo de’ Medici ondanks herhaalde verzoeken niet 
had weten te bemachtigen van Innocentius VIII, werden door Alexander VI 
afgekondigd op 18 juni 1493, minder dan een jaar na zijn verheffing tot de 
Heilige Stoel.3 Behalve dit schreef de paus ook een persoonlijke brief naar 
Pico zelf die begon met ‘Dilecte fili Salute & apostolicam benedictionem.’ In 
deze brief herhaalt Alexander de hele geschiedenis van Pico’s zaak, noemt 
de negenhonderd thesen, de Apologia, de commissie die Pico van ketterij 
had beschuldigd, zijn vlucht naar Frankrijk, en besluit met zowel hem als 
zijn werken van elke smet van ketterij te zuiveren. Pico wordt beschreven als 
zijnde verlicht door een ‘divina largitas’ en als een trouwe zoon van de Kerk. 
De brief werd in alle edities van Pico’s werken afgedrukt,4 waardoor de lezers 
aangemoedigd werden om op het hoogste gezag te aanvaarden dat de visies 
van de schrijver onweerlegbaar orthodox waren. En dit behelsde ook de visie 
die de voornaamste aanleiding tot het protest tegen Pico vormde, en tot de 
commissie die Alexander ongedaan maakte, namelijk dat Magia en Cabala 
waardevolle hulpmiddelen voor het christendom zijn.

In deze gewijzigde sfeer was het dat Pico rond 1493-94 zijn Disputationes 
adversus astrologiam divinatricem schreef. Dit werk tegen de astrologie werd 
gewoonlijk als bewijs gezien dat Pico vrij was van astrologisch bijgeloof. Maar 
de titel alleen laat al zien dat het soort astrologie waartegen Pico gekant is de 
voorspellende astrologie betreft, de normale astrologie die gegrondvest is op 

1 Ibid., p. 507. Archangelo schreef ook een uiteenzetting van Pico’s ‘kabbalistische conclusies’ 
(Cabalistarum delectiora … dogmata, a Ioanne Pico excerpta, Venetië, 1569).

2 Walker, pp. 151, 153 e.v., 178-185, etc.
3 Thorndike, IV, pp. 493, 560; L. Dorez en L. Thuasne, Pic de la Mirandole en France, p. 103; P. de 

Roo, Material for a History of Pope Alexander VI, Brugge, 1924, III, pp. 26-7. De brief die Pico in 1492 aan 
Alexander schreef waarin hij hem vroeg om zijn zaak te bekijken, is afgedrukt in L. Dorez, ‘Lettres 
inédites de Jean Pic de la Mirandole’, Giornale storico dela letteratura italiana, XXV (1895), pp. 360-1.

4 In de editie van Bazel, 1572, staat hij achterop de titelpagina.
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het geloof in het bepalen van het lot van de mens door middel van de sterren 
en waarin gebruik wordt gemaakt van berekeningen gebaseerd op horosco-
pen om de gepredestineerde toekomst te voorspellen. En er is onlangs op 
gewezen1 dat Pico in dit boek nagenoeg Ficino’s theorie van astrale invloeden 
voortkomend uit een ‘hemelse geest’ herhaalt. Verder haalt Pico zelfs ‘onze 
Marsilius’ aan als een van degenen die tegen astrologen hebben geschreven 
‘in de voetsporen tredend van Plotinus, waarbij hij door zijn interpretatie 
en commentaar van deze laatste een grote bijdrage aan de platoonse studies 
heeft geleverd, die hij heeft versterkt en verruimd.’2 Dit zou een toespeling 
op het commentaar op Plotinus kunnen zijn, de De vita coelitus comparanda 
en de Magia naturalis (met op Plotinus geïnspireerde talismannen) als een 
werk dat indirect wordt verdedigd doordat het in verband wordt gebracht 
met de werken tegen de astrologie.3 Kortom, Pico verdedigt in werkelijk-
heid de ficiniaanse ‘astrale magie’ (hijzelf gebruikt deze uitdrukking niet) 
die, zoals in het vorige hoofdstuk werd benadrukt, iets heel anders is dan de 
gewone astrologie, in die zin dat het een manier is om te ontsnappen aan het 
astrologische determinisme door te leren hoe de invloeden van de sterren 
beheerst en gebruikt kunnen worden. Geschreven rond 1493-94, omstreeks 
de tijd dat de paus Pico van alle blaam had gezuiverd, is het boek tegen de 
astrologie in feite een rehabilitatie van de Magia naturalis.

Het is in de context van de controverse rond Pico, waarin Alexander VI 
zo sterk de kant van de magiër koos, dat het buitengewone ‘egyptianisme’ 
in de fresco’s die voor Alexander zijn geschilderd door Pinturicchio in het 
Appartamento Borgia in het Vaticaan geplaatst dient te worden. Deze fres-
co’s zijn bestudeerd door F. Saxl,4 die aangaf dat er binnen een orthodox 
programma vreemde toespelingen zitten. In de eerste kamer bevinden zich 
twaalf Sibillen die hun voorspellingen uiten over de komst van Christus, en 
twaalf Hebreeuwse profeten. Ik zou willen aanvoeren dat Lactantius en het 
vloermozaïek van Siena ons leren om te zoeken naar de grootste niet-joodse 
profeet, Hermes Trismegistus, in de Kamer der Sibillen waar hij waarschijn-
lijk aanwezig is, en dit is volgens mij inderdaad zo, als de profetische figuur 
met de dierenriem (Ill. 3) die de reeks planeten besluit, boven de Sibillen. 
In de volgende kamer zien we twaalf profeten met de twaalf apostelen; het 
christendom dat voorspeld werd door Hebreeuwse en niet-joodse profeten 
is gekomen, voorgesteld door de apostelen. In de volgende kamers komen de 
zeven vrije kunsten, met Astrologie als de meest prominente, zeven heiligen, 

1 Walker, pp. 54-5.
2 Pico della Mirandola, Disputationes adversus astrologiam divinatricem, ed. E. Garin, Florence, 

1964, p. 60.
3 Maar het zou ook kunnen verwijzen naar Ficino’s kritieken op ‘slechte’ astrologie in zijn com-

mentaren op Plotinus; vgl. Walker, p. 54. In ieder geval gaat het erom dat als Pico Ficino als een 
schrijver tegen astrologie beschouwt, het soort astrologie waar Pico tegen is dan niet het ficiniaamse 
soort geneoplatoniseerde astrale magie kan zijn.

4 F. Saxl, ‘The Appartamento Borgia’, in Lectures, Warburg Institute, University of London, I, 
pp. 174-88; II, Ill. 115-24.
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en zeven taferelen uit het leven van de Maagd. Tot zover is het een volmaakt 
orthodox programma.

Maar zeer vreemd zijn de Egyptische taferelen in de Kamer der Heiligen. 
Het embleem van de Borgia-familie was de stier, en de Borgia-stier wordt in 
deze reeks vereenzelvigd met Apis, de stier die door de Egyptenaren wordt 
vereerd als de beeltenis van Osiris, de zonnegod. Het is door middel van een 
reeks suggestieve verschuivingen in betekenis in het verhaal dat de fresco’s 
vertellen, dat de Egyptische Apis-stier, of de zon, vereenzelvigd wordt met 
de Borgia-stier, of de paus als de zon. De Egyptische reeks begint met het 
verhaal van Io, die in een koe wordt veranderd door Juno, die haar door Ar-
gus liet bewaken. Argus werd door Mercurius gedood, een tafereel dat in 
een van de schilderijen wordt getoond en waarin Mercurius, met getrokken 
zwaard, Argus de genadeslag geeft (Ill. 4). Na door Mercurius van Argus 
te zijn gered, ontsnapte Io naar Egypte waar ze de godin Isis werd. Na het 
tafereel met Mercurius en Argus volgt in de fresco’s een tafereel waarin Io 
op een troon zit (Ill. 5), met een figuur aan haar linkerzijde die volgens Saxl 
Mozes voorstelt. De figuur rechts van haar is duidelijk dezelfde persoon als 
degene die met de dierenriem in de Kamer der Sibillen wordt getoond (Ill. 3). 
Ik veronderstel dat dit weer Hermes Trismegistus is, nu getoond met Mozes.

De Mercurius die Argus doodde was, volgens Cicero, Hermes Trismegistus 
die naderhand naar Egypte ging en de Egyptenaren hun wetten en letters 
gaf. Dit wordt door Ficino genoemd in het argumentum voor zijn Pimander:

Hunc (d.w.z. Trismegistus) asserunt occidisse Argum, Aegyptiis prae-
fuisse, eisque leges, ac litteras tradidisse.1

Vandaar dat de Mercurius in de fresco die Argus doodt Hermes Trismegistus 
zal zijn, en in het volgende tafereel zal hij zijn uitgebeeld als de wetgever van 
de Egyptenaren, met naast hem de wetgever van de Hebreeërs, Mozes. Dit is 
de gebruikelijke vergelijking van Hermes en Mozes waarmee we zo vertrouwd 
zijn geraakt in onze studie van Magia en Cabala.

Waarom liet de paus een dergelijk programma vroeg tijdens zijn ambts-
periode schilderen, een programma waarin de Egyptische godsdienst wordt 
verheerlijkt (Ill. 6a), de Egyptische Apis-stieren worden getoond die het Kruis 
aanbidden (Ill. 6b), en Hermes Trismegistus met Mozes in verband wordt 
gebracht? Het antwoord op deze vraag is, geloof ik, dat de paus de omkering 
van het beleid van zijn voorganger wilde verkondigen door het programma 
van Pico della Mirandola over te nemen waarin Magia en Cabala worden 
gebruikt als hulpmiddel bij religie.

De verstrekkende betekenis van Pico della Mirandola in de geschiedenis van 
de mensheid kan nauwelijks worden overschat. Hij was het die als eerste 

1 Zie hierboven, pp. 16, 26.
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zonder omhaal een nieuwe positie voor de Europese mens onder woorden 
bracht, de mens als magiër die zowel Magia als Cabala gebruikt om invloed 
op de wereld uit te oefenen, om zijn lot te beheersen door middel van weten-
schap. En met Pico kan de organische verbinding met religie van de opkomst 
van de magiër bij haar oorsprong worden bestudeerd.
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hoofdstuk vi

Pseudo-Dionysius en de theologie van
een christelijke magiër•

Sint-dionysius de areopagiet was in de ogen van Ficino zowel het 
hoogtepunt van het platonisme,1 als de heilige die Sint-Paulus in Athene 

had ontmoet, en wiens visie van de negen engelenhiërarchieën, zonder voor-
behoud aanvaard door Thomas van Aquino en alle kerkleraren, een wezen-
lijk deel van de orthodoxe christelijke theologie was gaan uitmaken.2 Naar 
Sint-Dionysius wordt voortdurend verwezen in Ficino’s Theologia Platonica 
en De Christiana Religione, de twee werken waarin hij zijn synthese van het 
platonisme met het christendom uiteenzette, en niet alleen in de ogen van 
Ficino maar zelfs in die van alle latere christelijke neoplatonisten was Dio-
nysius een van de voornaamste christelijke bondgenoten.

De auteur van de Hemelse Hiërarchie was natuurlijk niet echt de Areopagiet 
met wie Paulus had gesproken, maar een onbekende schrijver die zijn werk 
onder sterke neoplatoonse invloed schreef. Hij schreef over negen engelen-
koren die hij in drie triades onderverdeelde, waarbij elke groep een van de 
Personen van de Drie-eenheid vertegenwoordigde,.De verblijfplaats van deze 
negen koren van engelen bevindt zich heel hoog, voorbij de sferen van het 
universum, aangezien het zuiver spirituele of goddelijke orden zijn. Niet-
temin, hoewel de dionysische orden strikt genomen geen kosmologische 
religie vormen, zit er iets in dit op deze manier uiteengezette denkbeeld 
van orden wat doet denken aan de gnostische religie van de wereld, of de 
religieuze ervaring tegen de achtergrond van de kosmische orden. R. Roques 
heeft de aandacht gevestigd op de overeenkomsten tussen de dionysische 
mystiek en gnostiek, met name de hermetische soort, en heeft aangevoerd 
dat er mogelijk invloed van het hermetisme op de hiërarchieën bestaat.3

Aldus is er weer sprake van het verschijnsel van het verkeerde dateren in 
de renaissancesynthese, en de grote christelijke apologeet die de tijdgenoot 
geweest zou zijn van de heilige Paulus, behoorde in werkelijkheid tot dezelfde 
periode als de verkeerd gedateerde prisci theologi,4 en viel binnen het bereik 

1 Zie R. Klibansky, The Continuity of the Platonic Tradition, Londen, Warburg Institute, 1939, pp. 42 e.v.
2 Vandaar dat hij voor Ficino niet alleen het toppunt van het platonisme betekende, maar ook het 

toppunt van de christelijke theologie (commentaar op Dionysius’ Liber de Trinitate; Ficino, p. 1013).
3 R. Roques, L’univers dionysien, Parijs, 1954, pp. 240 e.v.
4 Recente geleerden plaatsen de pseudo-dionysische geschriften over het algemeen veel vroeger 

dan de zesde eeuw v.Chr., de tijd die voorheen werd vermoed. Zie Eleuterio Elorduy, Ammonio Sakkas. 
I. La doctrina de la creación y del mal en Proclo y el Ps. Areopagita, Burgos, 1959, pp. 23 e.v.
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van de gnostische denkwijzen. In het veertiende hoofdstuk van de De Chris-
tiana religione zet Ficino als volgt de kosmische orde uiteen aangevuld met 
de negen spirituele orden:

De vier elementen, veranderlijk in kwaliteit en substantie.
De zeven planeten, niet veranderlijk wat betreft substantie, maar wel 

in kwaliteit en ordening.
De achtste sfeer, die in tegengestelde richting ten opzichte van de pla-

neten beweegt en die de kwaliteiten candor (vert.: natuurlijkheid, 
openheid) en splendor (vert.: luister, pracht) bezit.

De Kristallijnen sfeer, die eenvoudige beweging heeft en de kwaliteit 
candor.

Het Empyreum, waarin alles stabiel is en waarvan het lumen een licht-
kwaliteit is die superieur is aan candor.

In het stabiele en lucens Empyreum woont de Drie-eenheid uitgedrukt in de 
negen hiërarchieën van engelen en hun aantal is voor mensen onmogelijk 
te tellen. De negen hiërarchieën zijn:

Serafijnen, Cherubijnen, Tronen; de hiërarchie van de Vader.
Overheden, Deugden, Machten; de hiërarchie van de Zoon.
Vorsten, Aartsengelen, Engelen; de hiërarchie van de Geest.1

Volgens Ficino heeft Dionysius gezegd dat de eerste orde direct zijn drank 
van de Drie-eenheid drinkt (liquorem suum a sola haurit Trinitate), de tweede 
verkrijgt hem via de eerste, en de derde via de tweede en de eerste. Er is ook 
een onderverdeling van de bezigheden van de hiërarchieën:

Serafijnen bezinnen zich op de orde en voorzienigheid van God.
Cherubijnen bezinnen zich op het wezen en de vorm van God.
Tronen bezinnen zich ook, ofschoon sommige zich bezighouden met 

het verrichten van werken.
Overheden ontwerpen, net als architecten, datgene wat door de rest 

uitgevoerd wordt.
Deugden zijn uitvoerend, en bewegen de hemelen, en slaan de handen 

ineen om wonderen te verrichten als instrument van God.
Machten zien erop toe dat de orde van het goddelijke bestuur niet verstoord 

wordt, en enkelen van hen houden zich bezig met menselijke zaken.
Vorsten zorgen voor openbare aangelegenheden, naties, prinsen en 

magistraten.
Aartsengelen leiden de goddelijke eredienst en zorgen voor heilige 

zaken.

1 De Christiana religione, cap. XIV (Ficino, p. 19).
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Engelen zorgen voor kleinere aangelegenheden en nemen als bescherm-
engelen de verantwoording voor individuen.1

Ficino’s opvattingen over de hemelse hiërarchieën zijn door twee tussenper-
sonen gewijzigd, namelijk Thomas van Aquino en Dante, en ook zelf heeft 
hij nieuwe wijzigingen aangebracht. De verschillende bezigheden van de hi-
erarchieën, die niet zo expliciet omschreven worden door Pseudo-Dionysius, 
heeft hij van Thomas van Aquino.2 Het verbinden van de hiërarchieën met de 
sferen van de kosmos heeft hij van Dante, die in zijn Convivio de hiërarchieën 
verbindt met de sferen,3 en bovenal, in de Paradiso, de zielen van de zaligen 
in de sferen van de zeven planeten etaleert; de Apostelen en de Zegevierende 
Kerk in de achtste sfeer plaatst; in de negende sfeer de engelenhiërarchieën 
neerzet; en alles bekroont met de Drie-eenheid in het Empyreum.

Ficino heeft Dante hartstochtelijk bestudeerd en moet bij de passage over 
de hiërarchieën die hierboven is geanalyseerd wel aan de Paradiso gedacht 
hebben, want hij verwijst daarin naar Dantes gedicht.4 De analyse van de 
verschillende kwaliteiten van het licht, uitgedrukt door middel van verschil-
lende woorden voor licht, in de uiteenzetting van Ficino is wellicht toe te 
schrijven aan Dantes invloed. De opvatting dat het bovennatuurlijke licht 
naar beneden gekaatst wordt door de engelenhiërarchieën, van de ene naar 
de andere kaatsend net als in spiegels, is een typisch dionysisch denkbeeld, 
waaraan Dante een enigszins andere draai had gegeven door te beschrijven 
hoe, terwijl hij en Beatrijs opstijgen door de sferen van de planeten, het licht 
bij elke opstijging van kwaliteit verandert, waarbij het steeds feller wordt in 
de achtste sfeer, de negende sfeer en het Empyreum. Ficino lijkt in de pas-
sage die hierboven is geanalyseerd splendor van het licht in de achtste sfeer te 
gebruiken, candor van een feller licht in de kristallijnen sfeer en lumen van het 
hoogste licht in het Empyreum (waarvoorbij er wellicht zelfs nog een hoger 
lux is in de goddelijke geest). Hij gebruikt ook net zo vele verschillende termen 
voor licht in zijn De sole5 en De lumine,6 hoewel ik er niet zeker van ben dat de 
termen altijd consequent in dezelfde betekenisschakeringen worden gebruikt.

Ficino heeft de continuïteit tussen de hiërarchieën en de sferen versterkt 
door een bijna astrologische aanduiding te introduceren in de relaties tussen 

1 Ibid., loc. cit.
2 Summa Theologia, Pars I, quaest. 108, artikelen 5, 6. Vgl. M. de Gandillac, ‘Astres, anges et génies 

chez Marsile Ficin’, in Umanesimo e esoterismo, ed. E. Castelli, Padua, 1960, p. 107. Aquino’s bron voor 
verschillende bezigheden van de hiërarchieën was Gregory, Homil. 34 in Evang. (Migne, Patr. Lat., 76, 
cols. 1250-1) die Ficino ook kan hebben gebruikt.

3 Dante, Convivio, Lib. II, cap. 6.
4 Dante wordt niet bij naam genoemd, maar de laatste woorden van het hoofdstuk over de gra-

daties kwellingen van de slechte mensen geplaatst tegenover de orden van gezegende mensen in de 
hemel verwijzen naar het Inferno en Paradiso. De opening van het hoofdstuk over zielen die terugkeren 
naar hun ster doet denken aan Paradiso, IV, 49-54.

5 Ficino, pp. 965-75.
6 Ibid., pp. 976-86.
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de hiërarchieën, die de invloeden van de Drie-eenheid zouden ‘drinken’. Dit 
woord roept de uitdrukking in de De vita coelitus comparanda in herinnering 
waarin de spiritus van de wereld via de sterren uitgegoten wordt en door 
de ontvangenden hier beneden wordt gedronken. En als we nog een term 
toevoegen aan de lichtreeks, de term ‘Sol’ voor de planeet Sol of de Zon, dan 
sluit het drinken van de spiritus die komt van de Zon aan bij de hogere reeks, 
de hogere ‘drank’ die door de hiërarchieën wordt gedronken, en de hogere 
vormen van het licht die vanuit het hemelse licht naar beneden gekaatst 
worden.1

Aldus heeft Ficino’s natuurlijke of spiritus-magie, die niet hoger dan de 
planeten en met name de Zon reikt, een engelenvoortzetting die zich ervoor-
bij en erboven uitstrekt. Ik geloof echter niet dat Ficino heeft gepoogd om 
met engelen te ‘werken’, en verder is gegaan dan de gebruikelijke christelijke 
gebeden en smeekbeden, noch zal hij geprobeerd hebben om de Deugden te 
bereiken die de hemelen bewegen teneinde een wonderdoener te worden.

De engelenvoortzetting voorbij de sterren was natuurlijk normaal bin-
nen het christelijke gedachtegoed. Dit wordt op prachtige wijze in muzikale 
termen uitgedrukt in Shakespeares Lorenzo:

Sit, Jessica. Look how the floor of heaven
Is thick inlaid with patines of bright gold:
There’s not the smallest orb which thou beholdst
But in his motion like an angel sings,
Still quiring to the young-eyed cherubins …2

[Ga zitten, Jessica. Zie dat de hemelvloer
Zwaar ingelegd is met lagen schitterend goud: 
Er is niet het kleinste hemellichaam te zien
Of het zingt in zijn beweging als een engel,
Nog altijd samen met de jong-ogige cherubijnen …]

Lorenzo overpeinst, terwijl hij naar de nachtelijke hemel tuurt, het wonder-
baarlijke feit dat de harmonie der sferen aansluit bij de hemelse koren van 
de engelenhiërarchieën.

Net zoals Pseudo-Dionysius enorm belangrijk was voor Ficino voor de syn-
these van het neoplatonisme met het christendom, zo hielp hij Pico de brug 
te slaan tussen de joodse kabbala en het christendom. Pico’s Heptaplus, dat 
een commentaar op Genesis is op kabbalistische wijze, zit vol verwijzingen 
naar Dionysius.

1 Deze overgang wordt beslist gemaakt in de De sole, waarin eerst de planeet Sol en zijn centrale 
betekenis wordt besproken, en waarin in het laatste hoofdstuk de Zon met de Drie-eenheid wordt 
vergeleken en de negen engelenkoren (De sole, cap. XII; Ficino, p. 973).

2 Merchant of Venice, V, i.
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In dit werk heeft Pico vaak redenen om de ‘drie werelden’ te noemen zoals 
die gezien werden door de kabbalisten, die de schepping verdeelden in de 
elementaire wereld of de aardse wereld, de hemelse wereld of de wereld van 
de sterren, en de bovenhemelse wereld. Tussen al deze werelden bestond er 
een voortdurende wederzijdse beïnvloeding. Pico had er geen moeite mee om 
dit concept zowel met het neoplatonisme als met de christelijke of pseudo-
dionysische mystiek te verbinden.

Hij legt de verbinding met het neoplatonisme door de engelenwereld (zoals 
Ficino had gedaan) te vereenzelvigen met wat de filosofen de verstandelijk 
kenbare wereld noemen. De hoogste van de drie werelden wordt ‘door de 
theologen engelachtig, en door de filosofen verstandelijk kenbaar’ genoemd; 
dan komt de hemelse wereld, en tot slot de ondermaanse wereld die wij be-
wonen.1 Vervolgens trekt hij de parallel met de drie werelden van de kab-
balisten, die Mozes symbolisch voorstelde toen hij het tabernakel in drie 
delen verdeelde.2 Met name in het derde boek van de Heptaplus wijdt Pico 
zich aan het vergelijken van de leerstellingen van de ‘oude Hebreeërs’ met die 
van Dionysius. Hierin herhaalt hij de thomistische definities van de functies 
van de hiërarchieën en brengt hun drie triadische groepen in verband met 
de drie werelden, en wel als volgt:

We lezen (dat wil zeggen in het kabbalistische commentaar op Gene-
sis) dat het firmament in het midden van de wateren is geplaatst; en 
wij worden gewezen op de drie engelenhiërarchieën … De eerste en de 
laatste (van de hiërarchieën) wordt aangeduid door de wateren, degene 
die zich boven het firmament bevinden en degene eronder, waarbij 
de tussenliggende zone tussen deze twee het firmament is. En als we 
hierover nadenken zien we dat ze volmaakt overeenstemmen met de 
leer van Dionysius: de hoogste hiërarchie die, zoals hij zegt, gewijd is 
aan contemplatie, wordt weergegeven in de wateren boven het firma-
ment, die boven alle actie uitgaan, of deze nu hemels of aards is, en 
God loven met eeuwigdurende muziek. De tussengelegen hiërarchie, 
die hemelse functies heeft, wordt zeer toepasselijk aangeduid met het 
firmament, de hemel zelf. De laatste hiërarchie, die hoewel zij door 
haar aard boven alle hemellichamen en boven de hemel uitgaat, toch 
de zorg draagt voor zaken onder de hemel aangezien zij verdeeld is in 
Overheden, Aartsengelen en Engelen, wier bezigheden allemaal betrek-
king hebben op ondermaanse dingen. Hierbij zijn die van de Overheden 
gericht op staten, koningen en prinsen; die van de Aartsengelen op de 
mysteriën en heilige riten; terwijl de Engelen zich bezighouden met 
privé-aangelegenheden en elk van hen toegewezen is aan een individuele 
mens. Aldus wordt de laatste hiërarchie terecht weergegeven door de 

1 Pico, De hominis dignitate, Heptaplus, etc., ed. Garin, p. 185.
2 Ibid., p. 187.
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wateren onder het firmament, aangezien zij aan het hoofd staan van 
veranderlijke en voorbijgaande dingen …1

Door zo de eerste hiërarchie aan de bovenhemelse wereld toe te wijzen (wate-
ren boven het firmament), de tweede hiërarchie aan de hemelse wereld (fir-
mament) en de derde hiërarchie aan de elementaire of ondermaanse wereld 
(wateren onder het firmament), ‘astrologiseert’ Pico de hemelse hiërarchieën 
zelfs nog strikter dan Ficino door er in de drie zones deze speciale invloe-
den aan toe te kennen. Er komt geen spoor van een dergelijke tendens van 
astrologische beïnvloeding in Pseudo-Dionysius zelf voor, bij wie de negen 
hiërarchieën de Drie-eenheid vertegenwoordigen en, per hiërarchie in ver-
schillende mate, uitsluitend gewijd zijn aan het loven van de Drie-eenheid.

Met Ficino’s ‘hiërarchisering’ van verschillende lichtkwaliteiten kan Pico’s 
hiërarchische voorstelling van warmte worden vergeleken. ‘Bij ons is calor 
een elementaire kwaliteit; in de hemelen (dat wil zeggen in de sterren) is het 
een calorische werking; in de engelengeest is het de idee calor.’2

Het is heel goed mogelijk, zoals E. Garin heeft aangevoerd,3 dat in het ge-
dicht bij het derde boek van de Heptaplus,4 waarin Pico geheimzinnig verwijst 
naar een wellicht dieper verband tussen de leringen van Dionysius en die van 
de ‘oude Hebreeërs’, hij een vergelijking wil suggereren van de dionysische 
hiërarchieën met de Sefirot. Ook bij de Sefirot is sprake van een bepaalde 
schakering, waarbij de hoogste zich bezighoudt met de zuivere contemplatie 
van de onuitsprekelijke mysteriën, terwijl de lagere meer betrekking lijken te 
hebben op menselijke aangelegenheden. Er is sprake van een cirkelbeweging 
bij de Sefirot (zoals Pico aantoont te hebben begrepen uit kabbalistische 
conclusie 66) waardoor de eerste zich kan verbinden met de laatste; zo’n be-
weging wordt ook gezien binnen de kennelijk Byzantijnse onveranderlijkheid 
van de engelenhiërarchieën, aangezien deze in hun geheel de Drie-eenheid 
vertegenwoordigen. Pico zet voor zover ik heb kunnen ontdekken nergens 
een duidelijke correlatie uiteen tussen de Sefirot en de engelenhiërarchieën, 
hoewel dit later beslist wel gedaan werd in de hermetisch-kabbalistische 
traditie, bijvoorbeeld door Robert Fludd, zoals te zien is in het diagram (Ill. 
7a) in een van zijn werken waarin de tien kabbalistische Namen van God, de 
tien Sefirot (waarvan de namen verticaal geschreven zijn) en de tien sferen 
samengevoegd worden met de negen hemelse hiërarchieën, waarvan het getal 
tot de noodzakelijke tien wordt verhoogd door anima mundi aan hen toe te 
voegen. Het is mogelijk dat Pico zijn zegen aan een dergelijke correlatie heeft 
gegeven, ofschoon we er niet zeker van kunnen zijn dat hij dat precies in deze 
vorm heeft gedaan. In een ander diagram (Ill. 8) correleert Fludd de hiërar-
chieën en sferen met de tweeëntwintig letters van het Hebreeuwse alfabet.

1 Ibid., pp. 255, 257.
2 Ibid., p. 189.
3 E. Garin, Giovanni Pico della Mirandola, Florence 1937, pp. 194 e.v.
4 Pico, De hominis dignitate, Heptaplus, etc., ed. Garin, p. 247.
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Het verschil tussen Ficino en Pico binnen het engelen- plus kosmoslogi-
sche raamwerk is dat Pico, via de praktische kabbala, een middel heeft om 
de engelenwereld te bereiken en ermee te werken, een middel dat Ficino 
ontzegd bleef. De kabbalistische engelen zullen voor Pico in wezen hetzelfde 
hebben betekend als de talloze pseudo-dionysische engelenscharen,1 waarbij 
de verandering ligt in het feit dat de kabbala meer informatie over hen gaf 
en hoe met hen contact gemaakt kon worden.

Als we kijken naar de titelpagina (Ill. 9) van een werk dat in 1646 werd 
uitgegeven door de jezuïet Athanasius Kircher, die de meest vermaarde af-
stammeling van de door Pico opgerichte hermetisch-kabbalistische traditie 
was, zien we de Naam in het Hebreeuws omringd door stralen en wolken 
waarin engelenscharen zijn weergegeven. Onder hen bevindt zich de hemelse 
wereld met de dierenriem en daaronder bevindt zich de ondermaanse wereld 
waarover aartshertog Ferdinand III regeert. De elementaire denkbeelden die 
in dit hoofdstuk zijn geschetst, zijn niet veranderd, en de illustratie laat zien 
hoe goed de barokstijl, met zijn zonnestralenkrans en zwermen engelen, bij 
dergelijke denkbeelden past.

Een andere wijze waarop Pseudo-Dionysius van enorm groot belang was in 
de renaissancesynthese was door zijn negatieve theologie. Naast zijn positieve 
schets van de aspecten van de Godheid zet Dionysius in de negen engelenhi-
erarchieën in hun relatie tot de Drie-eenheid ook een ‘negatieve wijze’ uiteen. 
Er zijn geen woorden voor God in Zijn feitelijke essentie; geen namen voor 
Hem zoals Hij werkelijk is; daarom kan Hij uiteindelijk het best omschreven 
worden in de ontkennende vorm, door een soort donkerte, door te zeggen dat 
Hij niet goedheid is, niet schoonheid, niet waarheid, waarmee hij bedoelt dat 
Hij niets is wat we aan de hand van die namen kunnen begrijpen. De mystiek 
van de dionysische negatieve wijze bracht in de loop der eeuwen enkele zeer 
mooie spirituele vruchten voort, bijvoorbeeld het Engelse veertiende-eeuwse 
Cloud of Unknowing, waarin de onbekende auteur, die de Verborgen Godde-
lijkheid van Dionysius volgt,2 zichzelf in onwetendheid hult en vanuit deze 
positie in blinde liefde naar de Deus Absconditus reikt.3 En de geleerde filosoof 
Nicolaas van Cusa ontdekte in de ‘geleerde onwetendheid’ van Dionysius de 
enige ultieme oplossing of benaderingswijze van het goddelijke, zoals hij in 
zijn beroemde werk De docta ignorantia uiteenzet. De negatieve theologie of 
de idee van de negatieve wijze bereikte Ficino niet alleen via Dionysius maar 

1 In de tweede ‘kabbalistische conclusie’ (in de reeks van 48) zegt Pico: ‘Nouem sunt angelorum 
hierarchiae, quarum nomina Cherubim, Seraphim, Hasmalim, Hagot, Aralim, Tarsisim, Ophanim, 
Thephrasim, Isim’ (Pico, p. 81). Dit zijn de namen van kabbalistische orden van engelen (via welke de 
Sefirot worden benaderd, zoals de Drie-eenheid wordt benaderd via de Dionysische hiërarchieën) 
maar Pico geeft er slechts negen (er horen er tien te zijn) en begint de lijst met Cherubim en Seraphim 
die niet in de eerste kabbalistische orde komen. Zijn doel moet vast zijn geweest om de kabbalistische 
orden zo dicht mogelijk bij de Dionysische hiërarchieën te brengen.

2 Deonise Hid Divinitie (ed. P. Hodgson, Early English Text Society, 1955) is de titel van een mystieke 
verhandeling die verwant is aan de Cloud of Unknowing.

3 Cloud of Unknowing, ed. Justin McCann, Londen, 1925, p. 19.
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ook via Cusanus, van wie hij een groot bewonderaar was, en die hij als een 
belangrijke schakel in de grote keten van platonisten beschouwde.1

Ficino maakte een nieuwe vertaling van Dionysius’ Over de Goddelijke 
Namen, waarin zich verschillende passages bevinden over de negatieve 
theologie en over de gedachte dat God alle kennis te boven gaat. God, zegt 
Dionysius, staat boven Bonitas, boven Essentia, boven Vita, boven Veritas, 
en boven al zijn andere namen, zodat hij in zekere zin geen naam heeft. 
In ander opzicht heeft hij echter ontelbare namen, want hij is de Bonitas, 
Essentia, Vita, Veritas, enzovoorts in alle dingen.2 Ficino’s commentaar op 
deze passage luidt als volgt:

Deze geheimzinnige zegswijzen van Dionysius worden door Hermes 
Termaximus bevestigd, die zegt dat God niets is, en toch alles. Dat God 
geen naam heeft, en toch elke naam.3

Hij denkt hierbij aan de passage in de Asclepius, waarin Trismegistus zegt:

Het is onmogelijk dat de schepper van de grootsheid van het Al, de 
vader en heer van alle wezens, met een of zelfs met een veelheid van 
namen kan worden aangeduid. God heeft geen naam, of liever gezegd, 
hij heeft alle namen, aangezien hij tegelijk Een en Alles is, zodat ofwel 
alle dingen met zijn naam moeten worden aangeduid, of hem de naam 
van alle dingen moet worden gegeven … Zijn wil is volmaakt goed, en de 
bonitas die in alle dingen bestaat, komt voort vanuit de goddelijkheid.4

De hermetische schrijver komt hier beslist heel dicht bij de denkwijze van de 
Syrische monnik, en het is dan ook geen wonder dat Ficino onder de indruk 
was van de manier waarop Hermes Trismegistus Sint-Dionysius bevestigt 
wat betreft Geen Naam en toch Alle Namen.

Er komt ook een negatieve theologie in de Hebreeuwse kabbalistische 
mystiek voor, want de Ensoph, waaruit de tien Sefirot voortkomen, is het 
Niets, de onnoembare, onkenbare Deus Absconditus, en de hoogste en verst 
verwijderde Sefirot, Keter of de Kroon, die verdwijnt in het Niets.5 Zodat 
ook hier, ofschoon er als het ware Tien Namen bij de Sefirot voorkomen, de 
hoogste het Niets of de Geen Naam is.

Ik heb niet kunnen ontdekken dat Pico ergens de Ensoph in verband brengt 
met de dionysische negatieve theologie, hoewel de vijftiende orfische con-
clusie veelbetekenend is:

1 Klibansky, op. cit., pp. 42, 47.
2 Pseudo-Dionysius, Divine Names, I.
3 Ficino, p. 1034.
4 C.H., II, p. 321 (Asclepius, 30).
5 Zie Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, pp. 12 e.v.
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Idem est nox apud Orpheum, & Ensoph in Cabala.1

Het zal slechts een kleine stap in Pico’s denkwijze geweest zijn van de orfische 
nox naar de dionysische duisternis. Er komt een soortgelijk mystiek concept 
in de platoonse conclusies voor:

Ideo amor ab Orpheo sine oculis dicitur, quia est supra intellectum.2

Hier wordt in termen van de blinde Cupido dezelfde ‘negatieve’ ervaring 
beschreven als die waarover Dionysius spreekt.

Het is de enige aanwijzing dat Pico zijn synthese op een mystiek niveau 
maakt, en de vele Namen die hij verzamelt uit alle filosofieën en religies zijn 
uiteindelijk alle één in de Geen Naam. En de grote christelijke autoriteit op 
het gebied van de via negativa was Pseudo-Dionysius.

Dit hoofdstuk ging niet specifiek over de twee magieën, maar was een poging 
om het religieuze en kosmologische raamwerk te reconstrueren waarin zij 
thuishoren. Het is heel belangrijk, wil men de ragfijne relaties tussen religie 
en magie in de Renaissance begrijpen, om te beseffen dat er een tendens in 
de richting van een door astrologie beïnvloede mystiek werkzaam is, en, 
omgekeerd, in de richting van een door mystiek beïnvloede astrologie. Dit 
zijn onbeholpen woorden om de renaissance-ervaring te beschrijven waarin 
het moeilijk is het moment vast te stellen waarop het bovennatuurlijke ver-
mengd raakt met het hemelse en van daaruit afdaalt naar het aardse. Wanneer 
wordt het hemelse licht dat door de hiërarchieën vanuit de Drie-eenheid 
wordt gedronken het licht van de Zon, van waaruit de gehele hemel wordt 
verlicht, en dat via spiritus in Magia wordt gedronken? Of op welk moment 
worden de technieken van de praktische kabbala extatische contemplatie 
van de Hebreeuwse en christelijke bovenhemelse hiërarchieën?

Het probleem kan ook in termen van Eros worden gesteld. In het herme-
tische verslag, in Pimander, van de schepping van de Magiër-Mens, kwam 
dit halfgoddelijke wezen naar beneden omdat hij van de prachtige natuur 
hield en werd met haar in een hartstochtelijke omhelzing verenigd.3 De ero-
tische verhouding met de natuur is essentieel in de sympathetische magie; 
de Magiër treedt liefdevol binnen in de afstemmingen die de aarde met de 
hemel verbinden en deze emotionele relatie is een van de voornaamste bron-
nen van zijn macht. ‘Waarom wordt de Liefde een Magiër genoemd?’ vraagt 
Ficino in het commentaar op het Symposium. ‘Omdat alle kracht van de Magie 
gebaseerd is op de Liefde. Het werk van de Magie is het samenbrengen van 
dingen door natuurlijke overeenkomst. De delen van deze wereld hangen alle, 

1 Pico, p. 107.
2 Ibid. p. 96 (zesde platoonse conclusie).
3 C.H., I, p. 11 (Pimander); zie hierboven, p. 34.
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als leden van één diersoort, af van één Liefde, en zijn met elkaar verbonden 
door natuurlijke gemeenzaamheid … Uit deze gemeenschappelijkheid van 
verwantschap wordt de gemeenschappelijke Liefde geboren: de Liefde uit 
welke het gemeenzame samenkomen wordt geboren, en dit is de ware Magie.’1 
In de pseudo-dionysische hiërarchieën komt een stroming voor die tussen 
alle stroomt en die hij Eros noemt. Deze is te vergelijken is met een eeuwigdu-
rende kringloop die uit het Goede ontstaat en weer terugkeert tot het Goede.2 
M. de Gandillac heeft erop gewezen dat Ficino in een andere passage van het 
Symposium-commentaar deze erotische stroming heeft vervormd,3 waarbij hij 
er een betekenis aan heeft gehecht die niet voorkomt bij Pseudo-Dionysius, 
bij wie deze stroming een geschenk van zuivere genade is. Volgens De Gan-
dillac is deze vervorming ‘het magische thema van universele afstemming’.4

Dus bestaat net als bij het Licht ook bij de Liefde een soort samenhang 
tussen de werkzame liefde van de Magiër en de goddelijke liefde die circu-
leert onder de hemelse hiërarchieën. Ook hierbij is het punt waarop de ero-
tische magie aandeel in de goddelijke liefde zou kunnen hebben, of waarop 
de Magiër in bovenhemels licht en liefde gekleed zou kunnen verschijnen, 
niet makkelijk te bepalen. En het concept kan direct omgezet worden in 
neoplatoonse termen, want de neoplatoonse mens wordt door Ficino en Pico 
vereenzelvigd met de ‘engelengeest’. Al deze betekenisschakeringen vallen 
samen en geven vele complexe boven- en ondertonen aan Pico’s commentaar 
op de Canzona de Amore van Benivieni. Waar is de magie in een dergelijk com-
mentaar op een liefdesgedicht? Waar is de christelijke plus kabbalistische 
mystiek? Waar is de neoplatoonse mystiek? De richtlijn in deze doolhof is 
de gepoëtiseerde astrologie waarmee het commentaar vol zit, en via welke 
de overgang gemaakt wordt van mystieke magie naar magische mystiek.

De vreemde en bedrieglijk eenvoudige gesprekken in de hermetische ver-
handelingen tussen Hermes en zijn zoon Tat, of met Asclepius en andere 
volgelingen, wekken sterk de indruk dat de deelnemers een diepe religieuze 
ervaring hebben doorvoeld. En deze religieuze ervaringen vinden plaats bin-
nen het raamwerk van de wereld, en gaan in vervulling in de achtste sfeer als 
de Krachten de ziel in bezit nemen. En de religie waartoe zij behoren is de 
‘Egyptische’ religie van de astrale magie. Omdat hij geloofde dat de herme-
tische dialogen merkwaardigerwijze christelijke waarheden voorspelden, 
werd Ficino aangespoord de christelijke ervaring binnen het raamwerk van 
de wereld te plaatsen. Door echte en scherpzinnige pogingen tot vergelijkbare 
theologie, ofschoon deze gedaan werden op een verkeerde chronologische 
basis, ontdekten Ficino en Pico overeenkomsten tussen het hermetische 

1 Commentarium in Convivium Platonis de amore, oratio VI, cap. 10 (Ficino, p. 1348).
2 Pseudo-Dionysius, Divine Names, IV, 14, 15; Celestial Hierarchies, I, 2.
3 In Convivium, oratio III, cap. 2 (Ficino, p. 1329).
4 M. de Gandillac, ‘Astres, anges et génies chez Marsile Ficin’, in Umanesimo e esoterismo, ed. E. 

Castelli, Padua, 1960, p. 99.
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religieuze stelsel en het neoplatoonse christendom van Pseudo-Dionysius, 
waaraan Pico vergelijkingen met de kabbalistische theosofie kon bijdragen. In 
zeker opzicht hadden ze gelijk aangezien elk van de drie theosofische stelsels 
verband houdt met de religie van de wereld, of verbonden kan worden met 
de sferen van het universum.

De hermetische verhandelingen zijn door Festugière verdeeld in degene 
die een optimistische gnosis vertegenwoordigen, waarin de kosmos die de 
omlijsting vormt voor een religieuze ervaring goed is en vervuld van god-
delijkheid, en een pessimistische of dualistische gnosis, waarin verlossing 
betekent te ontsnappen aan het gewicht van de materie die doordrongen 
is van invloeden die inherent slecht zijn. Het is mogelijk, zoals ik eerder 
suggereerde,1 dat deze onderscheidingen in de ogen van een renaissancelezer 
vaag waren. Hoe weinig Ficino begreep van het dualisme wordt aangetoond 
door het feit dat volgens hem Ormuzd, Mithras en Ahriman onder de Per-
zische magiërs de uiting waren van de waarheid waarvan alle godsdiensten 
doordrongen zijn dat God een Drie-eenheid is,2 terwijl Ahriman in het on-
buigzame dualistische systeem van Zoroaster het kwade principe is. Vanwege 
zijn vastbeslotenheid om overal aanduidingen van christelijke waarheden 
te vinden, is de kans groot dat hij de dualistische aspecten van de Hermetica 
als een ‘Egyptische’ versie van het christelijke ascetisme over het hoofd heeft 
gezien of verkeerd heeft begrepen. Bovendien zijn veel van de invloedrijk-
ste hermetische verhandelingen, met inbegrip van de Asclepius, verre van 
dualistisch en neigen deze over het algemeen tot pantheïsme. De kabbala 
is voor zover zij een gnosis kan worden genoemd ook optimistisch. Terwijl 
Pseudo-Dionysius beslist het hoogste soort met een christelijk optimisme 
verlichte neoplatonist is.

Het woord gnosis kan op het soort ervaring dat Ficino en Pico hadden 
worden toegepast, aangezien het een zoektocht naar kennis via religieuze 
methoden was. Maar we moeten begrijpen dat wanneer ‘gnostiek’ in dit boek 
wordt gebruikt om de renaissance-ervaring te beschrijven, dit wordt gedaan 
zonder die onweerlegbaar dualistische of manicheïstische implicaties waar-
mee zij geassocieerd is geraakt.

1 Zie boven, p. 42
2 Theologia Platonica, IV, 1 (Ficino, p. 130); In Convivium, II, 4 (ibid., p. 1325). Deze buitengewone 

bewering werd na Ficino in de latere Renaissance herhaald; zie onder, p. 167.
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hoofdstuk vii

Cornelius Agrippa’s overzicht van
de renaissancemagie•

Heinrich Cornelius Agrippa van Nettesheim1 is geenszins de belang-
rijkste magiër van de Renaissance, noch is zijn De occulta philosophia een 

studieboek voor magie, zoals het soms is genoemd. De technische procedures 
staan er niet volledig in en ook is het geen diepzinnig filosofisch werk zo-
als de titel impliceert. Cardanus, een echt diepzinnig magiër, verfoeide het 
en noemde het een onbeduidend werk.2 Niettemin verschafte de De occulta 
philosophia voor het eerst een nuttig en – voor zover de duisterheid van het 
onderwerp dit toeliet – helder overzicht van het hele terrein van de renais-
sancemagie. Aangezien mijn boek niet door een echt diepzinnig magiër die de 
procedures helemaal begrijpt is geschreven, maar slechts de poging van een 
nederig historica is om die delen van het onderwerp te schetsen die invloed 
hebben op het begrijpen van Giordano Bruno (die, tussen haakjes, heel veel 
gebruikmaakte van dit onbeduidende werk) en zijn plek in de voortgang van 
het magische denken, stel ik voor een hoofdstuk aan Agrippa’s populaire 
boek over de occulte filosofie te wijden.

Hij had het boek in 1510 voltooid maar publiceerde het pas in 1533, dat wil 
zeggen verscheidene jaren na de publicatie van zijn De vanitate scientiarum 
(1530), waarin hij had verkondigd dat alle wetenschappen nutteloos zijn, met 
inbegrip van de occulte wetenschappen. Aangezien Agrippa’s voornaamste 
interesse tot het eind van zijn leven aan toe zonder twijfel de occulte we-
tenschappen gold, kan de publicatie van het boek over de zinloosheid van 
dergelijke wetenschappen vóór de publicatie van zijn overzicht van die we-
tenschappen in de De occulta philosophia waarschijnlijk worden beschouwd 
als een soort veiligheidsmechanisme dat vaak door magiërs en astrologen 
werd gebruikt voor wie het nuttig was, in het geval van theologische afkeu-
ring, om op verklaringen te kunnen wijzen die door henzelf waren gemaakt 
‘tegen’ dergelijke onderwerpen. Hiermee bedoelen ze overigens gewoonlijk 

1 Zie over Agrippa, Thorndike, V, pp. 127 e.v.; Walker, pp. 90 e.v. Selecties van Agrippa, waaron-
der een hoofdstuk van de De occulta philosophia zijn gepubliceerd door Paola Zambelli, met nuttige 
introductie en noten, in Test. uman., pp. 79 e.v. Zie ook haar artikel waarin een verdere bibliografie 
is gegeven, ‘Umanesimo magico-astrologico’ in Umanesimo e esoterismo, ed. E. Castelli, Padua, 1960, 
pp. 141 e.v.

De De occulta philosophia werd voor het eerst uitgegeven in 1533. Ik heb de uitgave in H.C. Agrippa, 
Opera, ‘Per Beringos fratres, Lugduni’, s.d. Vol. I. gebruikt.

2 Thorndike, V, p. 138.
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dat ze slechts tegen verkeerd gebruik van zulke kennis zijn, niet tegen het 
goede gebruik ervan.

Het universum is te verdelen, zegt Agrippa in de eerste twee hoofdstuk-
ken van zijn eerste boek, in drie werelden: de elementaire wereld, de he-
melse wereld en de verstandelijke wereld. Elke wereld ontvangt invloeden uit 
de wereld erboven, zodat de kracht van de Schepper via de engelen afdaalt 
naar de verstandelijke wereld, naar de sterren in de hemelse wereld, en daar-
vandaan naar de elementen en alle dingen die eruit zijn opgebouwd in de 
elementaire wereld: dieren, planten, metalen, stenen, enzovoorts. Magiërs 
denken dat we dezelfde voortgang omhoog kunnen maken, en de deugden 
uit de bovenwereld naar ons toe kunnen halen door de lagere te manipule-
ren. Ze proberen de deugden van de elementaire wereld te ontdekken door 
de geneeskunst en natuurwetenschap; de deugden van de hemelse wereld 
door astrologie en wiskunde; en met betrekking tot de verstandelijke wereld 
bestuderen ze de heilige ceremoniën van de godsdiensten. Agrippa’s werk is 
in drie boeken verdeeld: het eerste boek gaat over natuurlijke magie, of magie 
in de elementaire wereld; het tweede gaat over de hemelse magie; het derde 
over ceremoniële magie. Deze drie onderverdelingen komen overeen met 
de verdeling van de filosofie in natuurkunde, wiskunde en theologie. Alleen 
de magie bevat alle drie. Eminente magiërs uit het verleden zijn Mercurius 
Trismegistus, Zoroaster, Orpheus, Pythagoras, Porphyrius, Jamblichus, 
Plotinus, Proclus en Plato.1

Boek I of Natuurlijke magie

Na hoofdstukken over de theorie van de vier elementen komt Agrippa bij 
de occulte deugden in dingen en hoe deze bezield zijn ‘door de Ideeën via de 
Wereldziel en de stralen van de sterren’.2 Dit is gebaseerd op het eerste hoofd-
stuk van Ficino’s De vita coelitus comparanda, waaruit letterlijk is geciteerd, 
en Agrippa heeft begrepen dat Ficino het hier heeft over de sterrenbeelden 
als het medium via welke de Ideeën naar beneden komen. ‘Aldus zijn alle 
deugden van inferieure dingen afhankelijk van de sterren en hun beelden … 
en elke soort heeft een hemels beeld dat ermee correspondeert.’3 In een later 
hoofdstuk over ‘De Geest van de Wereld als de Verbinding tussen de Occulte 
Deugden’4 citeert hij weer Ficino en reproduceert hij zijn spiritus-theorie.5 
Dan volgen hoofdstukken over de planten, dieren, stenen, enzovoorts die 
bij elke planeet horen, en bij de tekens van de dierenriem, en over hoe het 

1 Agrippa, De occulta philosophia, I, 1 en 2; ed. cit., pp. 1-4.
2 Ibid. I, 11; ed. cit. p. 18.
3 Ibid., loc. cit.; ed. cit. p. 19.
4 Ibid. I, 14; ed. cit. p. 23.
5 Hij citeert uit De vita coelitus comparanda, 3 (Ficino, p. 534). Hierop en op andere dingen die aan 

Ficino zijn ontleend, wijst Walker, pp. 89-90.
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‘karakter’ van de ster in het voorwerp dat erbij hoort gegrift wordt, zodat als 
je een inkeping maakt in het bot van een zonnedier of de wortel of steel van 
een zonneplant, je het karakter van de zon erop afgedrukt ziet staan. Dan 
komen er instructies over hoe natuurlijke magie bedreven moet worden door 
manipulatie van de natuurlijke afstemmingen in dingen en derhalve door 
rangschikking en juist gebruik van de lagere dingen om de krachten van de 
hogere dingen naar beneden te halen.1

Tos dusver heeft Agrippa het gehad over Ficino’s natuurlijke magie zo-
als die bedreven wordt in de elementaire wereld, dat wil zeggen via occulte 
stellaire krachten in natuurlijke voorwerpen. Maar zoals D.P. Walker heeft 
opgemerkt2 volgt Agrippa Ficino niet in die zin dat hij ervoor zorgt de de-
monische kant van deze magie te vermijden door zich alleen te richten op 
het aantrekken van stellaire invloeden, en niet de invloeden van spirituele 
krachten voorbij de sterren. Want op deze manier, zegt Agrippa, kun je niet 
alleen hemelse en vitale voordelen aantrekken (dat wil zeggen voordelen 
uit de middelste of hemelse wereld), maar ook verstandelijke en goddelijke 
gaven (dat wil zeggen voordelen uit de verstandelijke wereld). ‘Mercurius 
Trismegistus schrijft dat een demon onmiddellijk een figuur of standbeeld 
bezielt dat goed is opgebouwd uit bepaalde dingen die de demon aanstaan; 
Augustinus noemt dit ook in zijn achtste boek van zijn Stad Gods.’3 Agrippa 
vergeet te vermelden dat Augustinus dit zegt met sterke afkeuring. ‘Want de 
harmonie van de wereld is zodanig dat hemelse dingen bovenhemelse zaken 
aantrekken, en natuurlijke zaken bovennatuurlijke zaken, via de kracht die 
door alle heen loopt en de deelname erin van alle soorten.’4 Vandaar dat pries-
ters in de Oudheid standbeelden en beelden konden maken die de toekomst 
voorspelden. Agrippa doelt op de volledig demonische magie van de Asclepius, 
die ver boven de milde met neoplatoonse denkbeelden beïnvloede magie van 
Ficino uitging die hij beschrijft in de eerdere hoofdstukken. Hij weet dat er 
een kwade soort magie bestaat, beoefend door ‘gnostische magiërs’ en moge-
lijk tempeliers, maar voegt eraan toe dat iedereen weet dat een zuivere geest 
met mystieke gebeden en vrome ascese de hemelse engelen kan aantrekken, 
en daardoor kan niet worden betwijfeld dat bepaalde aardse substanties die 
op een goede manier worden gebruikt, de godheden kunnen aantrekken.5

Er volgen hoofdstukken over fascinatie, vergiften, fumigaties (parfums 
afgestemd op de planeten en hoe ze gemaakt moeten worden), smeersels en 
toverdranken, ringen,6 en een interessant hoofdstuk over licht.7 Het licht 
daalt neer van de Vader naar de Zoon en de Heilige Geest, vandaar naar de 

1 Agrippa, De occulta philosophia, I, 15-37; ed. cit., pp. 24-53.
2 Walker, p. 92.
3 De occulta philosophia, I, 38; ed. cit., p. 53.
4 Ibid., loc. cit.
5 Ibid. I, 39; ed. cit. pp. 54-5.
6 Ibid. I, 40-8; ed. cit. pp. 55-68.
7 Ibid. I, 49; ed. cit. pp. 68-71.



[ vii ] cornelius agrippa’s overzicht van de renaissancemagie

133

engelen, de hemellichamen, naar vuur, naar de mens in het licht van de rede 
en kennis van hemelse zaken, naar de fantasie, en het brengt zichzelf als 
kleur over op lichtgevende lichamen, waarna de lijst met de kleuren van de 
planeten volgt. Dan komen gebaren die verband houden met de planeten, 
voorspellingen, geomantie, hydromantie, aëromantie, pyromantie, furore en 
de kracht van het melancholisch temperament. Dan is er een gedeelte over 
psychologie gevolgd door een bespreking van de hartstochten, hun vermogen 
het lichaam te veranderen, en hoe we door de hartstochten of emoties die 
bij een ster horen te cultiveren (zoals liefde bij Venus hoort) de invloed van 
die ster kunnen aantrekken, en hoe aan de verrichtingen van de magiër een 
sterke emotionele kracht te pas komt.1

De kracht van woorden en namen wordt in de latere hoofdstukken van het 
boek besproken,2 de verdienste van goede namen, hoe een betovering samen-
gesteld moet worden met gebruikmaking van alle namen en verdiensten van 
een ster of van een godheid. Het laatste hoofdstuk gaat over de relatie van 
de letters van het Hebreeuwse alfabet met de dierenriemtekens, planeten en 
elementen die deze taal een sterke magische kracht geven. Andere alfabetten 
hebben ook deze betekenissen maar zijn minder sterk dan het Hebreeuws.

Boek II. Hemelse magie

Wiskunde is hoogstnoodzakelijk voor magie, want alles wat door middel 
van natuurlijke kracht wordt gedaan, wordt geregeerd door getal, gewicht 
en maat. Met wiskunde kunnen zonder enige natuurlijke kracht, verrichtin-
gen die natuurlijk lijken, standbeelden en figuren voortgebracht worden die 
bewegen en spreken. (Dat wil zeggen, de wiskundige magie kan de levende 
standbeelden voortbrengen met dezelfde vermogens als de standbeelden 
die gemaakt zijn door natuurlijke krachten te gebruiken, zoals beschreven 
in de Asclepius die door Agrippa is aangehaald omtrent deze standbeelden.) 
Wanneer een magiër de natuurwetenschap en filosofie volgt en de midden-
wetenschappen kent die ervan afgeleid zijn – rekenen, muziek, geometrie, 
optica, astronomie, mechanica – kan hij fantastische dingen tot stand bren-
gen. Vandaag de dag kunnen we nog overblijfselen van oeroude werken zien: 
zuilen, piramiden, enorme kunstmatige heuvels. Dergelijke dingen werden 
met wiskundige magie tot stand gebracht. Zoals natuurlijke kracht verkregen 
wordt door middel van natuurlijke dingen, zo wordt door abstracte zaken – 
wiskundige en hemelse zaken – hemelse kracht verkregen, en kunnen beelden 
worden gemaakt die de toekomst voorspellen, zoals het koperen hoofd dat 
gevormd is bij de opkomst van Saturnus.3

1 Ibid. I, 50-69; ed. cit. pp. 71-109.
2 Ibid. I, 69-74; ed. cit. pp. 109-17.
3 Ibid. II, 1; ed. cit. pp. 121-3.
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Pythagoras heeft gezegd dat getallen werkelijker zijn dan natuurlijke 
dingen, vandaar de superioriteit van wiskundige magie ten opzichte van 
natuurlijke magie.1

Er volgen dan hoofdstukken over de deugden van getallen en getallen-
groeperingen, beginnend met Een die het uitgangspunt en het einde van 
alle dingen is die toebehoren aan de hoogste God. Er is één zon. De mensheid 
is ontstaan uit één Adam en wordt verlost door één Christus.2 Dan komen 
hoofdstukken over twee tot en met twaalf,3 met hun betekenissen en groe-
peringen, zoals Drie voor de Drie-eenheid;4 drie theologische deugden; drie 
Gratiën; drie decanen in elk teken; drie krachten van de ziel; getal, maat en 
gewicht. De letters van het Hebreeuwse alfabet hebben getalswaarden en deze 
zijn zeer effectief voor de getallenmagie. Dan volgt een uiteenzetting over 
magische vierkanten, dat wil zeggen getallen gerangschikt in een vierkant 
(ofwel de feitelijke getallen of hun Hebreeuwse letterequivalenten) die in 
overeenstemming zijn met planetaire getallen en het vermogen hebben om 
de invloed van de planeet waarmee ze verbonden zijn naar beneden te halen.5

Dan komt een verhandeling over harmonie en de relatie ervan tot de ster-
ren, harmonie in de ziel van de mens, de effecten van muziek die op juiste 
wijze is gecomponeerd in overeenstemming met de universele harmonie bij 
het harmoniseren van de ziel.6

Na de lange bespreking van het getal in de hemelse magie komt een heel 
lange bespreking van beelden in de hemelse magie,7 met lange lijsten van 
zulke beelden, beelden voor de planeten en beelden voor de tekens. Boven-
dien is Agrippa niet bang om de beelden van de zesendertig decaandemonen 
daadwerkelijk af te drukken.

Allereerst legt hij de algemene principes uit van het maken van talisman-
nen die zijn bestempeld met hemelse beelden. We hoeven hier niet nogmaals 
op in te gaan en een paar voorbeelden van zijn lijsten met beelden zijn vol-
doende. Een beeld van Saturnus is ‘een man met het hoofd van een bok, poten 
van een kameel, op een troon of op een draak, met een sikkel in zijn rechter-
hand en een pijl in de linker’.8 Een beeld van Sol is ‘een gekroonde koning op 
een troon, een kraai aan zijn borst, een wereldbol onder zijn voeten, gekleed 
in het geel’.9 Een beeld van Venus is ‘een meisje met los haar en met een lang 
wit gewaad aan, met een lauriertak of een appel of een bosje bloemen in haar 
rechterhand, in de linkerhand een kam’.10 Het beeld van Saturnus op een 

1 Ibid., loc. cit.; ed. cit., p. 123.
2 Ibid. II, 4; ed. cit. pp. 125-7.
3 Ibid. II, 5-14; ed. cit. pp. 127-62.
4 Ibid. II, 6; ed. cit. pp. 129-31.
5 Ibid. II, 22; ed. cit. pp. 174 e.v.
6 Ibid. II, 24; ed. cit. pp. 184 e.v.
7 Ibid. II, 35-37; ed. cit. pp. 212-25.
8 Ibid. II, 38; ed. cit. p. 217.
9 Ibid. II, 41; ed. cit. p. 219.
10 Ibid. II, 42; ed. cit. p. 220.
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talisman geeft indien juist gemaakt een lang leven; het beeld van Sol brengt 
succes teweeg in alle ondernemingen en is goed tegen koortsen; het beeld 
van Venus schenkt kracht en schoonheid. De beelden van de zesendertig 
decanen van de dierenriem beginnen1 met de verontrustende eerste decaan 
Aries: ‘een zwarte man, staande in een wit gewaad, heel erg groot en sterk, 
met rode ogen, en hij lijkt kwaad te zijn’. Agrippa geeft ook de beelden voor 
de huizen van de maan en voor vaste sterren buiten die van de dierenriem.2 
Aldus heeft hij een heel repertoire aan beelden verschaft voor talismannen 
om te gebruiken in de hemelse magie. Hij beschrijft ook hoe beelden gemaakt 
kunnen worden, niet om te lijken op enige hemelse figuur, maar om de wens 
en intentie van de uitvoerder te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld om liefde 
te verkrijgen zouden we een beeld kunnen maken van mensen die elkaar 
omhelzen.3 Hiermee wordt een groot terrein geopend voor originaliteit en 
vindingrijkheid in de talismanbeeldspraak.

Zo is voldoende over beelden gezegd,’ besluit Agrippa, ‘want u kunt 
nu zelf verder naar andere zoeken. Maar u dient te weten dat dit soort 
figuren niets betekenen tenzij ze bezield zijn, zodat er zich in hen … een 
natuurlijke kracht, of een hemelse kracht, of een heroïsche, animisti-
sche, demonische of engelachtige kracht bevindt. Maar wie kan ziel aan 
een beeld, leven aan een steen, metaal, hout of was geven? Voorwaar, 
dit geheim is niet bekend aan de domme werker … en niemand heeft 
zulke krachten dan degene die met de elementen heeft samengeleefd, 
de natuur heeft overwonnen, hoger dan de hemelen is geklommen en 
zichzelf boven de engelen heeft verheven tot het archetype zelf, waarmee 
hij dan mede-uitvoerder wordt en alles kan doen.4

Hetgeen laat zien hoe enorm ver Agrippa de bedeesde en vrome Ficino achter 
zich heeft gelaten. Ficino, die zich alleen richtte op het bedrijven van natuur-
lijke magie in de elementaire wereld, met slechts een klein beetje hemelse 
magie van enkele planetaire talismannen, op natuurlijke wijze gebruikt. 
De agrippiaanse magiër beoogt door alle drie de werelden op te stijgen: de 
elementaire wereld, de hemelse wereld, de verstandelijke of engelachtige 
of demonische wereld, en daar voorbij zelfs naar de Schepper zelf, wiens 

1 Ibid. II, 37; ed. cit. pp. 214-17.
2 Ibid. II, 46, 47; ed. cit. pp. 221-5.
3 Ibid. II, 49; ed. cit. pp. 227-8.
4 ‘… & haec de imaginibus dicta sufficiant, nam plura ejusmodi nunc per te ipsum investigare 

poteris. Illud autem scias, nihil operari imagines ejusmodi, nisi vivificentur ita, quod ipsi, aut natu-
ralis, aut coelestis, aut heroica, aut animastica, aut daemonica, vel angelica virtus insit, aut adsistat. 
At quis modo animam dabit imagini, aut vivificabit lapidem, aut metallum, aut lignum, aut ceram? 
atque ex lapidibus suscitabit filios Abrahae? Certe non penetrat hoc arcanum ad artificem durae 
cervicis, nec dare poterit ilia, qui non habet: habet autem nemo, nisi qui jam cohibitis elementis, 
victa natura, superatis coelis, progressus angelos, ad ipsum archetypum usque transcendit, cujus 
tunc cooperatur effectus potest omnia …’ Ibid., II, 50; ed. cit., pp. 230-1.
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goddelijke scheppende kracht hij zal verkrijgen. De deur tot het verbodene 
die Ficino slechts op een klein kiertje had gelaten, staat nu helemaal open.

Agrippa’s incantaties mikken ook op een hoger doel dan het orfische zin-
gen van Ficino. Agrippa bespreekt de orfische magie en hoe de godheden 
die hij in zijn hymnen noemt geen kwade demonen zijn, maar goddelijke 
en natuurlijke deugden die door God zijn ingesteld ten bate van de mens en 
die in deze hymnen worden aangeroepen.1 Agrippa geeft lijsten met namen, 
eigenschappen en krachten van de planeten om in aanroepingen ervan te 
gebruiken, en bovenal dient de Zon te worden aangeroepen door ‘eenieder 
die een wonderbaarlijk werk in deze lagere wereld wenst te verrichten’. De 
ambitieuze magiër dient de invloed van de Zon op alle mogelijke manieren 
aan te trekken, niet alleen met de lippen tot hem biddend, maar met een re-
ligieus gebaar.2 Dit lijkt in zeker opzicht op de ficiniaanse zonaanbidding en 
solaire orfische incantaties, maar wordt nu gebruikt om kracht te verwerven 
om wonderbaarlijke werken te verrichten.

De filosofie van de magie in dit boek is belangrijk. Een deel ervan is de 
gebruikelijke stof over de ziel van de wereld, met het gebruikelijk citaat van 
Vergilius over mens agitat molem,3 maar Agrippa gebruikt ook materiaal uit 
het Corpus Hermeticum waaruit hij voortdurend citeert (vanzelfsprekend in 
de vorm van meningen of zegswijzen van Hermes Trismegistus). Wat be-
treft de wereldziel citeert hij uit ‘Mercurius’ verhandeling De communi’,4 een 
van de hermetische verhandelingen die we in het tweede hoofdstuk hebben 
geanalyseerd,5 met zijn optimistische gnosis van de goddelijkheid van de 
wereld en zijn bezieling, toegelicht aan de hand van de voortdurende be-
weging van de aarde terwijl dingen groeien en afnemen, een beweging die 
aantoont dat de aarde leeft. Agrippa gebruikte dus niet alleen de Asclepius 
en zijn magie, maar ook andere verhandelingen uit het Corpus Hermeticum 
waarvan hij de filosofie incorporeerde in zijn magische filosofie.6 Zijn in-
drukwekkende beschrijving van het opstijgen van een almachtige Magiër 
door de drie werelden doet denken aan de opstijgingen en afdalingen van 
de Magiër-Mens van de Pimander.7

1 Ibid., II, 58; ed. cit., pp. 242-3.
2 Ibid., II, 59; ed. cit., pp. 244-5.
3 Ibid., II, 55; ed. cit., p. 239.
4 ‘Et Mercurius in tractatu quem de Communi inscripsit, inquit, Totum quod est in mundo, aut 

crescendo, aut decrescendo movetur. Quod autem movetur, id propterea vivit: & cum omnia move-
antur, etiam terra, maxime motu generativo & alterativo, ipsa quoque vivit.’ Ibid., II, 56; ed. cit., p. 240. 
Vergelijk het volgende uit Ficino’s vertaling van de De communi (Corpus Hermeticum, XII); ‘Nunquid 
immobilis tibi terra uidetur? Minime, sed multis motibus agitata … Totum … quod est in mundo, 
aut crescendo aut decrescendo mouetur. Quod uero mouetur, id praeterea uiuit …’ Ficino, p. 1854.

5 Zie boven, pp; 43-4.
6 P. Zambelli heeft de aandacht gevestigd op de vele citaten uit de Hermetica in de De occulta 

philosophia, en op Agrippa’s uitwerking van de hermetische leringen in een magische richting (Test. 
uman., p. 108).

7 Zie boven, pp. 34-5.
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Boek III. Ceremoniële of religieuze magie

In dit boek stijgt Agrippa tot nog grotere hoogten, want het gaat over ‘dat deel 
van de magie dat ons leert de wetten van de religies te zoeken en te kennen’, 
en hoe door de religieuze ceremoniën te volgen om onze geest en gedachten 
te vormen, de waarheid te leren kennen. Alle magiërs zijn van mening dat 
als geest en gedachte niet in een goede staat verkeren, het lichaam niet kan 
bestaan, en volgens Hermes Trismegistus kunnen we geen standvastige geest 
hebben zonder zuiver te leven, zonder vroomheid en goddelijke religie, want 
de heiligheid van de religie zuivert het denken en maakt het goddelijk.1 De 
lezer wordt gemaand om te zwijgen over de mysteriën in dit boek, want, zegt 
Hermes, het is een belediging voor de religie om onder de massa een ‘verhan-
deling zo vervuld van de goddelijke heerlijkheid’ te propageren.2 (Dit komt 
uit de opening van de Asclepius.) Plato, Pythagoras, Porphyrius en Orpheus 
en de kabbalisten eisen ook geheimhouding in religieuze aangelegenheden, 
en Christus verborg de waarheid in parabelen. Bovendien is er iets zeer ge-
heims wat absoluut noodzakelijk is voor een magiër, en wat de sleutel tot alle 
magische handelingen is, en dat is ‘het geven van Waardigheid aan de mens 
vanwege z’n hoge deugd en kracht’.3 Het is door middel van het verstand, het 
hoogste vermogen van de ziel, dat wonderbaarlijke werken verricht worden, 
en het is door middel van een ascetische, zuivere en religieuze levenswijze 
dat de waardigheid bereikt dient te worden die nodig is voor de religieuze 
magiër. Bepaalde plechtigheden, zoals handoplegging, geven deze waardig-
heid. Eenieder die zich zonder het gezag van het ambt, of de verdienste van 
heiligheid en doctrine, of de waardigheid van de natuur en van het onderwijs 
veroorlooft een magisch werk te verrichten, zal niets bereiken.

Agrippa neemt ons nu klaarblijkelijk mee van Ficino’s soort magie, die hij 
veel verder doorvoert dan Ficino, naar Pico’s soort magie. De geheimzinnige 
toespelingen op de hermetische en kabbalistische geheimen, het krijgen 
van waardigheid die de magiër op dit niveau te beurt valt, zijn in dezelfde 
geest als Pico’s oratie over de Waardigheid van de Mens. Maar ook hier gaat 
Agrippa veel verder dan Pico, want het is duidelijk dat de magie in de derde 
of verstandelijke wereld die nu besproken gaat worden eigenlijk priesterlijke 
magie, religieuze magie is, waaraan het verrichten van religieuze wonderen 
te pas komt.

Vervolgens schetst hij een waarlijk goddelijke magische religie, gegrond-
vest op geloof, en een bijgelovige religie, gegrondvest op lichtgelovigheid.4 
De twee staan niet helemaal los van elkaar, ofschoon de tweede sterk onder-

1 Agrippa, De occulta philosophia, III, 1; ed. cit., p. 253.
2 Ibid. III, 2; ed. cit. p. 254.
3 Ibid. III, 3; ed. cit. pp. 256-8. Met dit hoofdstuk zou III, 36, ‘On man created in the image of God’ 

vergeleken moeten worden, dat Zambelli heeft herdrukt met noten over de bronnen ervan waarvan 
vele hermetisch zijn (Test. uman., pp. 137-46).

4 Agrippa, De occulta philosophia, III, 4; ed. cit., pp. 258-60.
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doet voor de eerste. Wonderen kunnen zowel door de tweede soort als door 
de eerste teweeg worden gebracht, mits de goedgelovigheid van de tweede 
soort voldoende krachtig is. Want voor zowel goddelijke magische als licht-
gelovige magische werken is bovenal geloof vereist. Hij wijst er vervolgens 
op dat de religies van de oude magiërs, zoals de Chaldeeërs, Egyptenaren, 
Assyriërs en Perzen, onwaar waren vergeleken met het katholieke geloof. Hij 
waarschuwt ervoor dat alles wat hij erover kan zeggen uit boeken komt en 
niet te serieus moet worden genomen. Niettemin zat er veel goeds in deze 
religies, en degenen die weten hoe de waarheid van onwaarheid gescheiden 
moet worden, kunnen er veel van leren.

De Drie Gidsen in de religie zijn Geloof, Hoop en Liefde, hoewel vier een 
kabbalistisch heilig getal is. Via deze gidsen kunnen we soms de natuur over-
heersen, de elementen bevelen, winden opwekken, de zieken genezen, de 
doden doen opstaan. Door de werkzaamheid van de religie alleen kunnen 
dergelijke werken worden verricht zonder natuurlijke en hemelse krachten 
te gebruiken. Maar bij eenieder die alleen met religie werkt, duurt het niet 
lang of hij wordt geheel door het goddelijke in beslag genomen. De magiër 
dient de ware God te kennen, maar ook minder belangrijke godheden en 
met welke erediensten ze geëerd moeten worden, met name Jupiter die door 
Orpheus als het universum omschreven werd.1

De hymnen van Orpheus en de magiërs uit de Oudheid verschillen niet 
van de kabbalistische arcana en van de orthodoxe traditie. Wat Orpheus 
goden noemt, noemt Denis (dat wil zeggen Pseudo-Dyonisius) krachten, 
en noemen de kabbalisten numeraties (dat wil zeggen de Sefirot). Ensoph 
is in de kabbala hetzelfde als nox in Orpheus (dit is een rechtstreeks citaat 
van een van Pico’s conclusies). De tien numeraties of Sefirot hebben namen 
die inwerken op alle schepsels, van het hoogste tot het laagste: eerst op de 
negen engelenkoren, dan op de negen hemelse sferen, dan op de mens en de 
aardse wereld. Agrippa geeft nu een lijst van de tien Hebreeuwse Goddelijke 
Namen, van de namen van de Sefirot en hun betekenissen, met de engelen-
koren en de sferen waarmee elk verbonden is.2 Dan krijgen we nog meer 
over de Hebreeuwse goddelijke namen, een magische rangschikking van 
Abracadabra en plaatjes van talismannen waarin namen in het Hebreeuws 
geschreven zijn.3 De instroom van kracht vanuit de goddelijke namen komt 
via de overpeinzing van engelen. Sinds de komst van Christus heeft de naam 
IESU alle krachten, zodat de kabbalist niet met andere namen kan werken.4

1 Ibid. III, 5-7; ed. cit. pp. 260-5. Het vagelijk trinitarische karakter van de religie van de Magiër 
wordt gehandhaafd door de numerologische ‘drie’groeperingen. In hoofdstuk 8 (ed. cit., pp. 265-7) 
wordt gesteld dat de Drie-eenheid door filosofen uit de Oudheid wordt voorspeld, met name door 
Hermes Trismegistus.

2 Ibid. III, 10; ed. cit. pp. 268-72.
3 Ibid. III, 11; ed. cit. pp. 272-89.
4 Ibid. III, 12; ed. cit. pp. 279-81.
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Er zijn drie orden van intelligenties of demonen.1 (1) bovenhemels, die 
alleen met de goddelijkheid te maken hebben; (2) hemels, de demonen die 
bij de tekens, decanen, planeten en andere sterren horen, die allemaal na-
men en karakters hebben, waarbij de eerstgenoemde bij incantaties worden 
gebruikt en de laatstgenoemde gegraveerd worden; (3) van de lagere wereld, 
als demonen van vuur, lucht, aarde en water.

De engelen volgen volgens de theologen dezelfde drie groeperingen: Sera-
fijnen, Cherubijnen, Tronen voor de bovenhemelse wereld; Overheden, Deug-
den, Machten voor de hemelse wereld; Vorsten, Aartsengelen, Engelen voor 
de aardse wereld. De Hebreeuwse engelenkoren corresponderen hiermee; 
de namen van de Hebreeuwse orden volgen dan, en die van de Hebreeuwse 
engelen die corresponderen met de sferen. De Hebreeuwse kerkleraren ont-
lenen veel andere namen van engelen aan de Heilige Schrift, zoals de namen 
van de tweeënzeventig engelen die de naam van God dragen.2

Het is niet nodig hier nog verder mee door te gaan. Het is uiteraard kab-
balisme dat Agrippa ten dele ontleent aan Reuchlin en Trithemius,3 maar 
dat uiteindelijk is gebaseerd op Pico. Agrippa volgt dezelfde denkwijze als 
wij in het vorige hoofdstuk hebben bestudeerd: praktische kabbala of kab-
balistische magie die de uitvoerende in contact brengt met engelen of Sefirot 
of de kracht van de goddelijke namen brengt hem ook in contact met de 
pseudo-dyonisische engelenhiërarchieën, en wordt daarmee een christelijke 
magie die wezenlijk verbonden is met hemelse of elementaire magie via het 
continuüm dat de drie werelden verbindt.

Bij Agrippa is deze magie duidelijk verbonden met religieuze rituelen. 
Hij schrijft in zijn latere hoofdstukken veel over religieuze ceremoniën en 
riten,4 over uitvoerig ritueel met muziek, kaarsen en lampen, bellen, altaren. 
In een hoofdstuk over magische standbeelden5 zijn de voorbeelden die hij 
geeft meestal zeer oud, maar de verwijzing naar wonderdadige beelden in 
kerken is overduidelijk. Zoals hij stelt in zijn conclusie6 is niet alles verteld. 
Het werk is zo opgesteld dat degenen die waardig genoeg zijn uiteindelijk 
kunnen uitwerken wat er ontbreekt, en dat de onwaardigen niet te veel te 
weten kunnen komen. Maar de vrome lezer zal de magische discipline in zich 
voelen doordringen en wellicht krachten in zich beginnen te ontdekken die 
Hermes, Zoroaster en Apollonius en andere wonderdoeners zich vroeger 
hadden eigengemaakt.

Het thema van de De occulta philosophia is Magia en Cabala, Cabala en Magia, 
hetgeen ook Pico’s thema was. De Magia van Ficino heeft zich tot een krach-

1 Ibid. III, 16; ed. cit. pp. 287-90.
2 Ibid. III, 17-25; ed. cit. pp. 291-309.
3 Agrippa stond in contact met zowel Reuchlin als Trithemius die beiden in de praktische kab-

bala waren gespecialiseerd.
4 Ibid. III, 58-64; ed. cit. pp. 384-403. Walker (pp. 94-6) heeft deze hoofdstukken besproken.
5 Ibid. III, 64; ed. cit. pp. 399-403.
6 Ed. cit., pp. 403-4.
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tigere demonische magie ontwikkeld die echter (hopelijk) veilig is door het 
gedeeltelijk samenvallen van demonen en engelen. De Cabala van Pico heeft 
zich tot een krachtigere religieuze magie ontwikkeld, die logisch verbonden 
is met hemelse en elementaire magie, past bij de engelenhiërarchieën en die 
poogt religieuze riten, beelden, ceremonieel te bezielen met magie, waarbij 
verder aangevoerd wordt dat priesters er wonderen mee kunnen verrichten.

Agrippa voert tot het uiterste, of misschien tot hun logische gevolg, de 
punten door die in de controverse rond Pico aan de orde waren. Garcia’s zaak, 
dat er geen verband tussen Magia en Cabala en het christendom bestaat, werd 
verloren toen de heilige Egyptische stier, paus Alexander VI, Pico zijn zegen gaf.

Ficino’s zachtaardige, kunstzinnige, subjectieve, psychiatrische magie en 
Pico’s uiterst vrome en contemplatieve kabbalistische magie kennen de vre-
selijke krachtsverwikkelingen van Agrippa’s magie niet. Maar het fundament 
werd ermee gelegd voor dit bouwwerk, dat het directe gevolg is van de prisca 
theologia, die altijd een prisca magia was, en met name voor de verwantschap 
van de Egyptische Mozes en de Mozes van de Cabala.

In vorm en ordening, in de nadruk op de praktische resultaten die bereikt 
kunnen worden met de verschillende soorten magie, doen de eerste twee 
boeken van de De occulta philosophia denken aan Picatrix.1 Als men ziet dat 
de Magia, of in het derde boek de Cabala, op technische wijze als recepten 
zijn beschreven, ontstaat sterk de indruk dat de magieën die Ficino en Pico 
in een verheven context van neoplatoonse filosofie of van Hebreeuwse mys-
tiek hadden geplaatst, terugglijden naar de oude necromantie en toverij. 
Het is veelzeggend dat een correspondent aan Agrippa schrijft en vraagt om 
onderricht te worden in de mysteriën, niet van Magia en Cabala, maar van 
‘de Picatrix en de Cabala’.2

Toch is het niet helemaal zo eenvoudig. Want de necromantie en de toverij 
van Agrippa zijn niet middeleeuws qua geest, niet het stiekeme gedoe van 
de achtervolgde middeleeuwse magiër. Ze zijn gekleed in de nobele gewaden 
van de renaissancemagie, in de waardigheid van een renaissancemagiër. Het 
met neoplatoonse denkbeelden beïnvloeden van talismannen door Ficino 
wordt aangehaald; de vele verwijzingen naar de filosofie van het Corpus Her-
meticum plaatste de magie van de Asclepius in de context van de hermetische 
filosofie en mystiek, zoals Ficino die zag; bovenal komen de voordelen van de 
praktische kabbala van het rechtsreeks in contact brengen van de tovenaar 
met de engelachtige, verstandelijke wereld echter duidelijk naar voren als 
priesterlijke magie; en we zien dat de hoogste waardigheid van de magiër 
de magiër als priester is die religieuze riten uitvoert en religieuze wonderen 
verricht. Zijn ‘trouwen van de aarde en de hemel’ met Magia en zijn oproepen 

1 E. Garin voert aan (Medioevo e Rinascimento, p. 172) dat de De occulta philosophia heel veel te 
danken heeft aan Picatrix.

2 Aangehaald uit een brief aan Agrippa door Thorndike, V, p. 132.
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van de engelen met Cabala leiden tot zijn apotheose als religieuze magiër; 
zijn magische krachten in de lagere werelden zijn wezenlijk verbonden met 
zijn hoogste religieuze krachten in de verstandelijke wereld.

Kortom, we komen hierbij tot iets wat werkelijk sterk lijkt op de ideale 
Egyptische, of pseudo-Egyptische, samenleving zoals die wordt voorge-
steld in de hermetische Asclepius, een theocratie die wordt geregeerd door 
priesters die de geheimen van een magische religie kennen waarmee zij de 
samenleving bijeen houden, ofschoon zij zelf begrijpen dat de innerlijke 
betekenis van die magische riten in werkelijkheid, voorbij de magisch ge-
activeerde standbeelden, de religie van de geest is, de verering van de Ene 
voorbij het Al, een verering die door de ingewijde werd gezien als het stijgen 
voorbij de vreemde vormen van zijn goden, geactiveerd door elementaire 
en hemelse manipulaties, naar de verstandelijke wereld of naar de Ideeën 
in de goddelijke mens.

Het probleem van de renaissancemagie in relatie tot de religieuze pro-
blemen van de zestiende eeuw is een zeer uitgebreide kwestie die hier niet 
behandeld kan worden1 of op basis van het verbinden van magie met reli-
gieuze plechtigheden door een onverantwoordelijke magiër als Cornelius 
Agrippa. Het onderzoek ervan zou een lange studie vereisen, te beginnen 
bij de controverse rond Pico, en niemand weet waar hij zou eindigen. Maar 
bepaalde voor de hand liggende vragen dienen zich toch aan. Werd de woede 
van de beeldenstormers ten dele gewekt doordat er tamelijk recent meer magie 
in de religie was gestopt? In de Middeleeuwen had men over het algemeen 
Augustinus gehoorzaam gevolgd in het verbieden van de afgoderij van de 
Asclepius. Het waren Lactantius, Ficino en Pico (de laatstgenoemde uitdruk-
kelijk goedgekeurd door paus Alexander VI) die Hermes Trismegistus de 
Kerk in brachten, zodat de kwestie tussen magie en religie niet langer de 
eenvoudige middeleeuwse kwestie was, maar heel complexe, provocerende 
vragen behelsde als ‘Wat is de basis van de kerkelijke magie?’ of ‘Moeten Ma-
gia en Cabala als hulpmiddelen voor religie worden aanvaard of verworpen?’ 
Deze vraag zou ook gesteld kunnen worden in de vorm ‘Is een toename van 
magie bevorderlijk voor een religieuze hervorming?’ Waarop één antwoord 
sterk ontkennend zou kunnen zijn: ‘Laten we alle magie verwijderen en de 
beelden kapotmaken.’

Dit is echter niet de vorm waarin de vraag in Cornelius Agrippa’s invloed-
rijke boek gesteld wordt. Volgens Agrippa zijn er twee soorten religieuze 
magie, de ene goed en leidend tot de hoogste religieuze inzichten en krach-
ten; de andere slecht en bijgelovig, alsof het een slechte kopie van de goede 
soort was. Dit was hoe Giordano Bruno, de religieuze magiër, het probleem 
zag, en hij kreeg veel – zelfs het meeste – materiaal voor zijn oplossing ervan 
van Cornelius Agrippa.

1 De pionier wat betreft dit als een probleem te zien is D.P. Walker in zijn Spiritual and Demonic 
Magic.
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hoofdstuk viii

Renaissancemagie en -wetenschap

•
De kosmos, of het wereldbeeld, waarbinnen de agrippiaanse magiër 

werkzaam is, verschilt in hoofdlijnen niet van het middeleeuwse wereld-
beeld. De aarde bevindt zich nog steeds beneden en in het middelpunt, met 
vervolgens de sferen van de andere drie elementen, water, lucht en vuur, dan 
de sferen van de planeten in de Chaldeeuwse of ptolemeïsche orde met de zon 
in het midden; dan de sfeer van de vaste sterren, en dan de goddelijke sfeer 
met de engelen, en boven hen God. Er is niets vreemds hieraan; integendeel, 
het hoort thuis in de lang bestaande orde der dingen. Wat veranderd is, is 
de Mens, nu niet langer slechts de vrome toeschouwer van Gods wonderen 
in de schepping en de vereerder van God zelf boven de schepping, maar 
de Mens als de uitvoerder, de Mens die ernaar streeft kracht aan de godde-
lijke en natuurlijke orde te ontlenen. Het is zinvol om nu even te kijken naar 
een illustratie (Ill. 10) uit een van Fludds werken die, hoewel veel later dan 
Agrippa, nog steeds thuishoren in dezelfde traditie. Op de centrale aarde 
zit een aap; rondom hem is de elementaire wereld; hij is met een ketting 
verbonden met een vrouw die de zon, maan en sterren, de hemelse wereld, 
de sferen van de planeten en de dierenriem waartussen zij staat, voorstelt. 
Buiten de sfeer van de dierenriem, of de sfeer van de vaste sterren, worden 
drie sferen getoond die bewoond worden door minuscule engelenvormen; 
een ketting die vanaf de rechterarm van de vrouw omhooggaat komt bij de 
Godheid zelf uit, voorbij de engelensferen, voorgesteld door de Naam in het 
Hebreeuws binnen wolken van glorie. De aap is de Mens, of beter gezegd de 
Kunst van de Mens waarmee hij de natuur nabootst, op aapachtige wijze.1 De 
Mens lijkt hier wat van zijn Waardigheid te hebben verloren, maar hij heeft 
meer macht gekregen. Hij is de slimme aap van de natuur geworden die de 
manier waarop de natuur werkt heeft ontdekt en die, door dit na te bootsen, 
haar krachten zal verkrijgen. Om de inmiddels zo vertrouwde terminologie 
te gebruiken, kunnen we zeggen dat door Magia de mens geleerd heeft hoe 
hij de ketting moet gebruiken die de aarde met de hemel verbindt, en door 
Cabala heeft hij geleerd om de hogere ketting te hanteren die de hemelse 
wereld, via de engelen, met de goddelijke Naam verbindt.

Een interessant voorbeeld van toegepaste magie, of krachtmagie, is de 

1 Vgl. H.W. Janson, Apes and Ape Lore in the Middle Ages and Renaissance, Warburg Institute, Uni-
versity of London, 1952, pp. 304 e.v.
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Steganographia van Johannes Trithemius, abt van Sponheim, gedrukt in 1606 
maar als manuscript al eerder bekend. Trithemius was de vriend en leraar 
van Agrippa, en hij was bekend met het werk van Reuchlin. De Steganograp-
hia geeft voor te gaan over, en dat is wellicht tot op zekere hoogte ook zo, 
cryptografie of schrijfwijzen in cijfers.1 Het is echter ook kabbalistische en-
gelenmagie. Het eerste boek gaat over het aanroepen van districtengelen, of 
engelen die over delen van de aarde heersen; het tweede gaat over tijdengelen 
die heersen over de uren van de dag en nacht; het derde gaat over zeven enge-
len die hoger dan deze allemaal zijn en die heersen over de zeven planeten.2 
Trithemius tracht dit engelennetwerk te gebruiken voor het heel praktische 
doel van het overbrengen van boodschappen naar mensen op afstand door 
middel van telepathie; hij hoopt er ook kennis ‘van alles wat er in de wereld 
plaatsvindt’ door te verwerven.3 De technische kant van deze wetenschap is 
zeer ingewikkeld, met bladzijde na bladzijde vol uitvoerige berekeningen, 
zowel astronomisch als in verband met de getalswaarden van de engelen-
namen; bijvoorbeeld, Samaël, engel van het eerste uur, heeft als getal 4440, 
hetgeen de som van de getallen van zijn acht ondergeschikte engelen is.4

Wat zijn we ver afgeraakt van de contemplatieve vroomheid waarmee 
Pico de kabbala gebruikte! Trithemius leefde te vroeg. Hij zou dolgraag een 
interlokaal gesprek met een verre vriend hebben gevoerd, of alles wat er in 
de wereld gebeurt hebben gadegeslagen via zijn televisie. Dit is misschien 
een beetje oneerlijk, aangezien de magie van Trithemius een rijke esoterische 
achtergrond heeft.

Het werken met de talismannen van Magia of met de engelennamen van 
Cabala zal op zich niet leiden tot de praktische prestaties van de moderne toe-
gepaste wetenschap. Er bevond zich echter op Ficino’s lijst van prisci theologi, 
of prisci magi, de naam van iemand die leerde dat het getal de oorsprong van 
alle waarheid was – Pythagoras. Onder Pico’s negenhonderd thesen bevonden 
zich veertien conclusies ‘volgens de wiskunde van Pythagoras’,5 waarvan 
de eerste aangeeft dat Een de oorzaak van alle andere getallen is. Andere 
sluiten aan bij zijn andere thesen via de pythagorische getallensymboliek. 
In zijn Apologie verbindt hij Magia en Cabala met de pythagorische wiskun-

1 Zie Walker, pp. 86 e.v.
2 De namen hiervan zijn: Oriffiël (Saturnus); Zachariël (Jupiter); Samaël (Mars); Michaël (Sol); 

Anaël (Venus); Rafaël (Mercurius); Gabriël (Luna). (Johannes Trithemius, Steganographia, Frankfurt, 
1606, p. 162). Een manier om deze engelen op te roepen is met een talisman waarop hun beeltenis 
staat gegraveerd. Bijvoorbeeld: ‘fac imaginem ex cera vel pinge in chartam novam figuram Orifielis 
in modum viri barbati & nudi, stantis super taurum varii coloris, habentis in dextra librum & in 
sinistra calamum …’ (Steganographia, ed. cit., p. 177; geciteerd door Walker, p. 87, noot 3.).

3 Ed. cit., p. 179; Walker geciteerd, pp. 87-8.
4 Ed. cit., pp. 96-7.
5 Pico, p. 79. De pythagorische leer der getalsymboliek zat ook besloten in de Hermetica, vooral 

in het gedeelte over de monas in Corpus Hermeticum IV (C.H., I, p. 53).
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de.1 De combinatie van de kabbalistische rekenwijze met het pythagorisme 
wordt door Reuchlin veel verder doorgevoerd in zijn De arte cabalistisca, en 
de gerichtheid op het getal in de nieuwe magie wordt weerspiegeld in de 
lange passages over getallen in Agrippa’s gids, waarvan we er enkele hebben 
samengevat in het vorige hoofdstuk. Als we zouden proberen de toon van 
Agrippa’s magie te vertalen in termen van de ‘gaven’ van de planeten die zij 
voornamelijk poogt aan te trekken, zou het antwoord kunnen zijn dat, terwijl 
Ficino’s magie Saturnus vermijdt, Agrippa’s magie de saturnische gaven van 
hoogst abstracte contemplatie en zuivere wiskunde juist opzoekt. (Dus, zoals 
Botticelli’s overwegende Venus-talisman, de ‘Primavera’, het ficiniaanse soort 
magie weerspiegelt, weerspiegelt Dürers overwegend saturnische talisman, 
de ‘Melencholia’-gravure, het agrippiaanse soort magie.2)

Zo begon de renaissancemagie zich op het getal te richten als een moge-
lijke sleutel voor magische verrichtingen, en de verdere geschiedenis van de 
prestaties van de mens in de toegepaste wetenschap laat zien dat het getal 
inderdaad een zeer belangrijke sleutel is tot verrichtingen waarmee de krach-
ten van de kosmos in dienst van de mens gesteld kunnen worden.

Nogmaals echter: noch het pythagorische getal, organisch verweven met 
symboliek en mystiek, noch het kabbalistische goochelen met getallen in 
relatie tot de mystieke krachten van het Hebreeuwse alfabet zullen vanzelf 
leiden tot de wiskunde die echt werkt in de toegepaste wetenschap. Toch is 
het belangrijk op te merken dat binnen het systeem van Magia en Cabala 
zoals geformuleerd door Agrippa, er plaats was voor zuivere wiskundige 
wetenschappen en voor de toepassing ervan om magische verrichtingen 
tot stand te brengen.

Aan het begin van zijn tweede boek benadrukt Agrippa, zoals we hebben 
gezien, dat een magiër goed onderlegd moet zijn in de wiskunde, want met 
wiskunde kunnen ‘zonder enige natuurlijke kracht’, dat wil zeggen met zuiver 
mechanische middelen, wonderbaarlijke verrichtingen tot stand worden 
gebracht, zoals de vliegende houten duif gemaakt door Architas, de bewe-
gende standbeelden gemaakt door Daedalus, de sprekende standbeelden 
van Mercurius (hier zien we dat de prachtige standbeelden van de Asclepius 
worden beschouwd als wonderen van de toegepaste wetenschap), en derge-
lijke. Een magiër die de natuurkunde en wiskunde kent en ook de mechanica 
begrijpt, kan fantastische dingen doen, zegt Agrippa, en de magiër moet als 
noodzakelijk onderdeel van zijn opleiding op de hoogte zijn van de weten-
schappen die dergelijke wonderen voortbrengen.3

Dat het opnemen van wat zuivere toegepaste wetenschap lijkt te zijn, die is 
gegrondvest op kennis van zuivere wiskunde binnen de apparatuur van een 

1 Pico, pp. 172 e.v.
2 Agrippa is feitelijk een van de directe bronnen van Dürer; zie E. Panofsky en F. Saxl, Dürer’s 

Melencolia I, Studien der Bibliothek Warburg, 2, 1923.
3 Agrippa, De occult. phil., II, 1. Agrippa’s bron voor het gebruik van de wiskundige wetenschap-

pen in de magie kan Picatrix zijn.
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magiër, niet werd vergeten, kan aangetoond worden aan de hand van een citaat 
van Tommaso Campanella die, bijna honderd jaar later, deze passage in Agrippa 
in herinnering roept. In zijn Magia e Grazia, een werk dat voornamelijk is ge-
wijd aan religieuze magie, maakt Campanella een indeling van verschillende 
soorten magie, waaronder een soort die hij ‘echte kunstmatige magie’ noemt.

Echte kunstmatige magie produceert echte effecten, zoals toen Architas 
een vliegende duif van hout maakte, en onlangs zijn in Neurenberg, 
volgens Boterus, een adelaar en een vlieg op dezelfde manier gemaakt. 
Daedalus maakte standbeelden die bewogen door middel van gewichten 
of van kwik. Ik denk echter niet dat het waar is wat Willem van Parijs 
schrijft, namelijk dat het mogelijk is een hoofd te maken dat met een 
menselijke stem spreekt, zoals Albertus Magnus zou hebben gedaan. 
Het lijkt mij wel mogelijk om een bepaalde imitatie van de stem te 
maken door middel van rietstengels waar lucht doorheen geleid wordt, 
zoals bij de bronzen stier gemaakt door Phalaris die kon brullen. Deze 
kunst kan echter geen wonderbaarlijke effecten voortbrengen, behalve 
door middel van beperkte bewegingen en gewichten en katrollen, of 
door een vacuüm te gebruiken, zoals bij pneumatische en hydraulische 
apparaten, of door krachten op de materialen toe te passen. Maar der-
gelijke krachten en materialen zijn nooit zodanig dat er een menselijke 
ziel in kan worden vastgelegd.1

Deze passage kan er wellicht weer op duiden dat het zich bezighouden met 
wonderbaarlijke standbeelden een wetenschappelijke kant had, en dat wis-
kunde en andere ‘echte kunstmatige’ magieën bevorderd zouden kunnen zijn 
door de algemene wederopbloei van de magie in de Renaissance.

Het is door de ‘echte kunstmatige magie’ in de context van Magia en Cabala 
te plaatsen dat we kunnen zien dat de ogenschijnlijk in tegenspraak zijnde 
bezigheden van een man als John Dee heel natuurlijk in de zienswijze van 
een renaissancemagiër thuishoren. John Dee2 (1527-1608) was een belangrijk 
authentiek wiskundige, hevig geïnteresseerd in alle wiskundige studies, en in 
de toepassing van de wiskunde om vruchten in de toegepaste wetenschappen 
af te werpen. Hij was zelf een praktische wetenschapper en uitvinder, en zijn 
bezigheden op dit terrein waren uitgebreid en veelzijdig; hiertoe behoorde 
onder andere een vliegende krab voor een universiteitstoneelstuk. In zijn voor-
woord bij H. Billingsley’s Engelse vertaling van de Elementen van de Geometrie 
van Euclides schetst Dee de toestand waarin de wiskundige wetenschappen in 
zijn tijd verkeren, hij dringt vurig aan op het voortzetten en verbeteren ervan 
en hij zette zich in voor de zuivere wiskunde en haar toepassing als zuivere 

1 Tommaso Campanella, Magia e Grazia, ed. R. Amerio, Rome, 1957, p. 180.
2 Over Dee, zie Charlotte Fell Smith, John Dee, Londen, 1909, en de waardevolle ongepubliceerde 

Ph.D. thesis van I.R.F. Calder, John Dee, studied as an English Neoplatonist, 1952, London University.



giordano bruno en de hermetische traditie

146

toegepaste wetenschap. Hij baseert zijn pleidooi op ‘de edele graaf van Miran-
dula’ die in Rome negenhonderd thesen had opgezet, met daaronder in zijn 
elfde wiskundige conclusie de verklaring dat ‘met getallen een weg gevonden 
wordt tot het onderzoeken en begrijpen van alles wat gekend kan worden’.1 
[‘by numbers, a way is had, to the searching out, and understanding of euery thyng, 
hable to be knowen’.] Dit is inderdaad, zoals Dee zegt, een Engelse vertaling van 
een van Pico’s vijfentachtig wiskundige conclusies, ‘Per numeros habetur uia 
ad omnis scibilis inuestigationem & intellectionem’.2

Ofschoon Dee voor een deel belangstelling had voor het getal als ‘echte 
kunstmatige magie’ (hij gebruikt deze uitdrukking niet in het voorwoord 
bij Billingsley),3 had hij een nog grotere belangstelling voor het gebruik van 
het getal in verband met de Hebreeuwse namen van engelen en geesten in de 
praktische kabbala die hij samen met zijn collega Edward Kelley beoefende. 
Dee en Kelley waren toegewijde studenten van Agrippa’s occulte filosofie;4 
in Agrippa’s derde boek staan uitvoerige numerieke en alfabetische tabellen 
voor engelenaanroepingen van het soort dat Dee en Kelley bij hun verrich-
tingen gebruikten,5 en waarbij Michaël, Gabriël, Rafaël en andere engelen en 
geesten verschenen en tot Dee via Kelley spraken, hoewel Dee ze zelf nooit 
zag.6 Kelley was een bedrieger die zijn vrome meester om de tuin leidde, maar 
uit de aard van de oplichterij blijkt hoe goed beiden onderlegd waren in de 
renaissancemagie. Wat Dee hoofdzakelijk te weten wilde komen van de en-
gelen waren de geheimen der natuur;7 het was een manier om de wetenschap 
op een hoger niveau te beoefenen. Net als Pico della Mirandola was Dee een 
zeer devoot christen, en zijn houding tegenover de engelenverschijningen 
is, net als die van Pico in de oratie over de Waardigheid van de Mens, vol 
ontzag en verwondering.

1 H. Billingsley, The Elements of … Euclid, Londen, 1570, Dee’s voorwoord, sig. *i, verso.
2 Pico, p. 101.
3 Maar hij plaatst onder ‘thaumaturgie’ als een ‘ars mathematica’ het koperen hoofd gemaakt 

door Albertus Magnus, de houten duif van Architas en de mechanische vlieg gemaakt te Neurenberg 
(voorwoord bij Billingsley’s Euclides, sig. A i verso), hetgeen aantoont dat hij putte uit een lijst van 
mechanische wonderen die lijkt op die van Agrippa en Campanella.

De geest van Dee stapt snel over van de pneumatiek van Hero van Alexandrië op de standbeelden 
van de Asclepius, of ‘Images of Mercurie’ zoals hij ze noemt (ibid., sig. A I recto en verso). Ik ben geneigd 
te denken dat een of andere vorm van verstandelijke associatie van wonderbaarlijke Egyptische 
standbeelden met Hero’s werken over mechanica belangstelling voor mechanica heeft gewekt.

4 Dee zegt eenmaal over Agrippa’s boek dat het open in zijn studeerkamer ligt, en daarom voort-
durend wordt gebruikt bij de magische verrichtingen.

5 Deze zijn te zien in Dee’s manuscript ‘Book of Enoch’, British Museum, Sloane MSS, 3189. Vgl. 
de ‘Ziruph Tables’ in Agrippa’s De occult. phil., III, 24. Agrippa was niet de enige bron van Dee en 
Kelley voor de praktische kabbala, maar hun denkwijze verloopt wat betreft deze zaken binnen het 
Agrippiaanse kader.

6 Het buitengewone verhaal van deze seances wordt in Dee’s spirituele dagboek verteld, dat 
gedeeltelijk door Meric Casaubon werd gepubliceerd in 1659 met de titel A True and Faithful Relation 
of what passed for many years between Dr. John Dee … and some spirits …, Londen, 1659.

7 Vgl. A True and Faithful Relation, p. 49, waarin een ‘Principal’ opduikt die alle geheimen der 
natuur zal onthullen.
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Dee’s onwetende tijdgenoten konden het onderscheid niet maken tussen 
praktische kabbala en toverij, en dat was wellicht niet ten onrechte. Maar ze 
konden ook niet begrijpen, zoals Dee bitter klaagt in het voorwoord bij Bil-
lingsley, dat ‘Handelingen en Kunststukken, op Natuurlijke, Wiskundige en 
Mechanische wijze verricht’1 [‘Actes and Feates, Naturally, Mathematically, and 
Mechanically wrought’] niet gedaan worden met slechte demonische magie, 
maar door middel van het natuurlijke gebruik van het getal.

John Dee bezit ten volle de waardigheid, het besef van de uitvoerings-
kracht, van de renaissancemagiër. En hij is een heel duidelijk voorbeeld van 
hoe de wil tot handelen, bevorderd door de renaissancemagie, over kon gaan 
in, en bevorderlijk was voor, de wil tot handelen in de zuivere toegepaste 
wetenschap. Of van hoe het werken met het getal in de hogere sfeer van de 
religieuze magie kon passen bij, en bevorderlijk kon zijn voor, het werken 
met het getal in de lagere sfeer van ‘echte kunstmatige magie’.

De hermetische wetenschap bij uitstek is alchemie; de beroemde Smaragden 
Tabletten, de bijbel van de alchemisten, wordt toegeschreven aan Hermes 
Trismegistus en geeft in een geheimzinnig compacte vorm de filosofie van 
het Al en de Ene weer.2 In de Renaissance raakt een nieuw soort ‘Alchymia’ 
verbonden met de nieuwe Magia en Cabala. Dee is hiervan een voorbeeld, 
daar alchemie een van zijn voornaamste interesses is. Maar de belangrijkste 
vertegenwoordiger van de nieuwe alchemie is Paracelsus.

De onderzoeken van W. Pagel hebben uitgewezen dat de oermaterie van 
Paracelsus, de basis van zijn alchemistische denken, te maken heeft met het 
concept van de Logos, of het Woord, zoals te vinden in het Corpus Hermeti-
cum, en ook met de kabbalistische interpretaties van het Woord.3 De nieuwe 
paracelsische alchemie ontleende dus haar prikkel aan de hermetisch-kabba-
listische traditie van de Renaissance. Het kan met zekerheid worden gesteld 
dat Paracelsus sterk beïnvloed was door Ficino en de ficiniaanse magie, en 
dat zijn De vita longa geïnspireerd was door de De vita coelitus comparanda.4 
In zijn gebruik van magie in de geneeskunde volgde hij het voetspoor van 
Ficino, de arts. Het etiket ‘hermetisch-kabbalistisch’ is dus een mogelijke 
aanduiding van de tendens van het werk van Paracelsus, hoewel hij de traditie 
op vreemde en originele wijzen verdraait en verandert. Hij is de magiër als 
dokter, die niet alleen werkt aan de lichamen van zijn patiënten, maar ook 

1 Billingsley’s Euclides, voorwoord, sig. A i verso.
2 ‘Zo boven, zo beneden … Zoals alles van een is afgeleid … zo is alles uit dit ene geboren …’ (uit 

een vertaling van de Emerald Table, of Tablet, in K. Seligman, History of Magic, pp. 128-9). In de vorm 
monas generat monadem, wordt deze gedachte voortdurend herhaald door de hermetici. Over de 
oorsprong van de Emerald Table, zie J. J. Ruska, Tabula Smaragdina, Heidelberg, 1926.

3 Zie W. Pagel, ‘The Prime Matter of Paracelsus’, Ambix, IX (1961), pp. 119 e.v.; zie ook van dezelfde 
schrijver het artikel ‘Paracelsus and the Neoplatonic and Gnostic Tradition’, Ambix, VIII (1960), pp. 
125 e.v.; en zijn boek, Paracelsus: An Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance, 
Bazel, New York, 1958.

4 Zie Pagel, Paracelsus, pp. 218 e.v.
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aan hun verbeelding, door middel van de verbeeldingskracht waarop hij 
grote nadruk legde, en dit is duidelijk een erfenis van de ficiniaanse magie.

In de De harmonia mundi (1525) werkt Francesco Giorgio, of Giorgi, een fran-
ciscaan uit Venetië, een thema volledig uit dat impliciet in alle typen van 
de hermetisch-kabbalistische traditie aanwezig is, namelijk het thema van 
universele harmonie, van de harmonische relaties tussen de mens, de mi-
crokosmos, en de grotere wereld van het universum, de macrokosmos. Dit 
thema was natuurlijk geenszins nieuw; integendeel, het was fundamenteel 
geweest in de gehele Middeleeuwen. Maar aan de ongekunstelde pythago-
rische middeleeuwse traditie voegden het hermetisme en kabbalisme een 
enorme rijkdom en complexiteit toe, die de universele harmonieën tot een 
nieuwe symfonie deden groeien. Giorgi, die kabbala had geleerd en contact 
had met ficiniaanse Florentijnse kringen, zou als eerste deze nieuwe uitbrei-
ding maken. De diepgaande invloed op hem van ‘Hermes Trismegistus’, in 
Ficino’s vertaling, is door C. Vasoli bestudeerd, met vele citaten uit de De 
harmonia mundi en andere van zijn werken ten bewijze ervan.1

Over de sterke gerichtheid op de complexiteiten van de universele har-
monie, wat vanaf Giorgi een van de meest kenmerkende aspecten van het 
gedachtegoed van de Renaissance is, hoewel het getal er op een pythagorische 
of kwalitatieve wijze in werd gebruikt en niet strikt als wiskunde, kan echter 
worden gezegd dat door zo krachtig de aandacht te richten op het getal als 
de sleutel tot de gehele natuur, de weg erdoor bereid is voor het zuiver wis-
kundige denken over het universum. Zoals bekend zag Kepler zijn nieuwe 
astronomie nog steeds in een context van harmonieën, en hij was zich er 
terdege van bewust dat de pythagorische theorie ook impliciet aanwezig was 
in de hermetische geschriften, die hij zorgvuldig had bestudeerd.2

heliocentriciteit

De cultus van de prisca theologia legde nog veel meer nadruk op de zon, en 
twee van de prisci theologi op de lijst van Ficino3 hadden onderwezen dat 
de aarde beweegt. Dit waren Pythagoras en Philolaus; de laatstgenoemde 
had de astronomische zienswijzen van de pythagorische school gepubli-
ceerd, namelijk dat de aarde, de zon en andere lichamen om een centraal 
vuur heen draaien. In de cultus van Hermes Trismegistus kreeg de zon over 
het algemeen ook een andere positie toegewezen dan die welke hij had in 
het Chaldeeuwse-ptolemeïsche systeem, dat algemeen aanvaard was in de 
Middeleeuwen. De Egyptische orde van de planeten verschilde van de Chal-

1 C. Vasoli, ‘Francesco Giorgo Veneto’ in Test. uman., pp. 79 e.v.
2 Zie beneden, pp. 417-8.
3 Zie hierboven, p. 27.
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deeuwse orde, want de Egyptenaren plaatsten de zon net boven de maan en 
onder de vijf andere planeten, niet in het midden van de zeven. Het verschil 
tussen de twee systemen werd benadrukt door Macrobius – een platonist die 
veel werd bestudeerd in de Middeleeuwen en de Renaissance – die erop wees 
dat de Egyptische orde, waarin de zon veel dichter bij de aarde staat, degene 
was die Plato aanvaardde.1 Ficino noemt in zijn De sole de Egyptische orde2 
en merkt spoedig daarna op dat de zon door de Voorzienigheid dichter bij 
de aarde is geplaatst dan het firmament, teneinde haar te verwarmen met 
spiritus en ignis. De Egyptische positie van de zon, net boven de maan die 
het kanaal voor alle astrale invloeden vormt, zou beter passen bij Ficino’s 
zongerichte spiritus-magie dan de Chaldeeuwse orde. Er bestaat echter geen 
bewijs dat hij de laatstgenoemde verwierp; zowel hier als in andere passages 
aanvaardt hij hem.

Onvoorwaardelijk geloof in de ptolemeïsche positie van de zon werd niet-
temin enigszins aan het wankelen gebracht door de prisci theologi, maar be-
langrijker dan dit bij het richten van de aandacht op de zon was de enorme 
religieuze betekenis die eraan gehecht werd door de vroegste (zo geloofde Fi-
cino althans) van de prisci theologi, Hermes Trismegistus, de Egyptische Mozes. 
De zon is natuurlijk altijd een religieus symbool en is altijd zo gebruikt in het 
christendom; maar in bepaalde passages in de hermetische geschriften wordt 
de zon de demiurg genoemd, de ‘tweede god’. In de Asclepius zegt Hermes:

De zon verlicht de andere sterren niet zozeer door de kracht van zijn 
licht, als wel door zijn goddelijkheid en heiligheid, en je zou hem moe-
ten beschouwen, Asclepius, als de tweede god, die heerst over alle din-
gen en zijn licht over alle levende wezens van de wereld uitspreidt, zowel 
degenen die een ziel hebben als die dat niet hebben. (Ipse enim sol non tam 
magnitudine luminis quam diuinitate et sanctitate ceteras stellas inluminat, 
secundum etenim deum hunc crede, o Asclepi, omnia gubernantem omniaque 
mundana inlustrantem animalia, siue animantia, siue inanimantia.)3

Er staan dus passages over de goddelijkheid van de zon in Corpus Hermeticum 
V4 en X5 en bovenal in XVI6 (hoewel de laatstgenoemde zestiende verhan-
deling geen invloed had op Ficino, aangezien deze niet in zijn manuscript 
voorkomt; hij werd, in Lazzarelli’s vertaling, door Symphorien Champier in 

1 ‘Plato volgde de Egyptenaren, de stichters van alle takken van de filosofie, die er de voorkeur 
aan gaven om de zon tussen de maan en Mercurius te plaatsen …’ (Macrobius, In Somnium Scipionis, 
XIX; vert. W. H. Stahl, New York, 1952, p. 162). Vgl. Plato, Timaeus, 38 d 1-3; A.E. Taylor, Commentary 
on Plato’s Timaeus, Oxford, 1928, pp. 192-3.

2 De sole, hoofdst. 6 (Ficino, pp. 968-9).
3 C.H., II, pp. 336-7 (Asclepius, 29).
4 C.H., I, p. 61.
5 Ibid., I, pp. 114-5.
6 Ibid., II, pp. 233 e.v.
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1507 uitgegeven).1 De bewonderde Egyptische religie bevatte onder andere 
zonneverering, en de zon staat op de lijsten met goden van de Egyptenaren 
in de Asclepius.2

Deze Egyptisch-hermetische zonneleringen hebben ongetwijfeld Ficino’s 
zonnemagie beïnvloed, en ze sloten filosofisch gezien aan bij Plato over de 
zon als de verstandelijk kenbare glorie, ofwel het voornaamste beeld van de 
Ideeën, en religieus gezien bij de pseudo-dionysische lichtsymboliek. Al deze 
invloeden zijn, samen werkzaam, te zien in Ficino’s De sole en De lumine. Zoals 
we hebben gepoogd te schetsen in vorige hoofdstukken leidde de gerichtheid 
op de zon in de astrale magie opwaarts door het christelijke neoplatonisme 
van Pseudo-Dionysius naar het allerhoogste Lux Dei, en op deze manier is 
de zon nagenoeg voor Ficino wat hij voor Hermes of voor keizer Julius is: de 
‘tweede god’, of de zichtbare god in de neoplatoonse reeks.

De De revolutionibus orbium caelestium van Nicolaus Copernicus werd tus-
sen 1507 en 1530 geschreven en in 1543 uitgegeven. Het was niet door middel 
van magie dat Copernicus tot zijn baanbrekende hypothese kwam van het 
draaien van de aarde rond de zon, maar via een grootse prestatie in zuivere 
wiskundige berekening. Hij introduceert zijn ontdekking bij de lezer als een 
soort overpeinzing van de wereld als een openbaring van God, of als wat veel 
filosofen de zichtbare god hebben genoemd. Het is kortom in de sfeer van de 
religie van de wereld dat de copernicaanse omwenteling wordt geïntrodu-
ceerd. Bovendien laat Copernicus niet na om het gezag van de prisci theologi 
aan te voeren (ofschoon hij deze uitdrukking niet daadwerkelijk gebruikt), 
onder wie Pythagoras en Philolaus,3 om de hypothese van de beweging van 
de aarde te ondersteunen. En op het cruciale moment, vlak na het diagram 
waarin het nieuwe heliocentrische systeem wordt getoond (Ill. 7b), komt een 
verwijzing naar Hermes Trismegistus over de zon:

In medio vero omnium residet sol. Quis enim in hoc pulcherrimo tem-
plo lampadem hanc in alio vel meliori loco poneret, quam unde totum 
simul possit illuminare? Siquidem non inepte quidam lucernam mundi, 
alii mentem, alii rectorem vocant. Trismegistus [sic] visibilem deum.4

Er komen wellicht echo’s van Cicero’s woorden voor de zon5 voor in die be-
roemde Droom, waarop Macrobius commentaar leverde, in deze passage, 
maar de voornaamste echo is beslist die van de woorden van Hermes Tris-
megistus in de Asclepius, die we hierboven hebben aangehaald.

1 Zie beneden, p. 165.
2 C.H., II, pp. 336-7 (Asclepius, 29).
3 N. Copernicus, De revolutionibus orbium caelestium, Thorn, 1873, pp. 16-17.
4 Ibid., p. 30.
5 ‘mediam fere regionem Sol obtinet, dux et princeps, et moderator luminum reliquorum, mens 

mundi, et temperatio, tanta magnitudine, ut cuncta sua luce illustret et compleat …’ Cicero, Som-
nium Scipionis, cap. IV.
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Het teleologische raamwerk waarin Copernicus zijn ontdekking presen-
teert, is reeds lang erkend,1 maar men beseft over het algemeen nog steeds 
niet dat dit raamwerk het eigentijdse raamwerk was. Copernicus leeft niet 
binnen de wereldvisie van Thomas van Aquino, maar binnen die van het 
nieuwe neoplatonisme, van de prisci theologi met Hermes Trismegistus aan 
het hoofd, van Ficino. Men zou kunnen zeggen dat ofwel de sterke nadruk 
op de zon in deze nieuwe wereldvisie de emotionele drijfkracht was die Cor-
pernicus ertoe aanspoorde te beginnen aan zijn wiskundige berekeningen 
over de hypothese dat de zon zich in het middelpunt van het planetenstelsel 
bevindt, ofwel dat hij zijn ontdekking aanvaardbaar wenste te maken door 
deze te presenteren binnen het raamwerk van deze nieuwe opvatting. Mis-
schien zijn beide verklaringen waar, of een deel van beide.

In ieder geval kwam de ontdekking van Corpernicus naar buiten met de zege 
van Hermes Trismegistus, met een citaat uit dat beroemde werk waarin Her-
mes de zonneverering van de Egyptenaren in hun magische religie beschrijft.

Een onlangs ontdekte tekst2 vertelt ons dat Giordano Bruno, toen hij het 
copernicanisme bepleitte in Oxford, dit deed in een context van citaten uit 
Ficino’s De vita coelitus comparanda. Deze beroemde filosoof van de Renais-
sance zag dus de copernicaanse zon in nauwe relatie tot de ficiniaanse zon-
nemagie. De analyses die ik in latere hoofdstukken maak, tonen aan dat Bruno 
een vurig religieus hermeticus was, dat hij geloofde in de magische religie 
van de Egyptenaren zoals beschreven in de Asclepius, waarvan hij de aan-
staande terugkeer voorspelde in Engeland, waarbij hij de copernicaanse zon 
beschouwde als een voorteken aan de hemel van deze aanstaande terugkeer. 
Hij behandelt Copernicus uit de hoogte omdat die zijn theorie slechts als 
wiskundige zou hebben begrepen, terwijl hij (Bruno) de diepere religieuze 
en magische betekenissen ervan heeft gezien. De lezer moet wachten op de 
andere hoofdstukken voor bewijs voor deze verklaringen, waarop ik hier even 
vooruitloop, omdat Bruno’s gebruik van het copernicanisme heel opmerkelijk 
laat zien hoe veranderlijk en onzeker de grenzen tussen zuivere wetenschap 
en het hermetisme in de Renaissance waren. Copernicus, ofschoon niet hele-
maal verstoken van invloed van de hermetische mystiek over de zon, is in zijn 
wiskunde volledig vrij van hermetisme. Bruno duwt het wetenschappelijke 
werk van Copernicus terug naar een voorwetenschappelijk stadium, terug 
naar het hermetisme, waarbij hij het copernicaanse diagram interpreteert 
als een hiëroglief van goddelijke mysteriën.

In dit hoofdstuk is een thema slechts even aangeroerd, op fragmentarische 
wijze en met slechts enkele voorbeelden, dat volgens mij van absoluut funda-

1 Vgl. A. Koyré, La révolution astronomique, Parijs, 1961, pp. 61 e.v. Koyré benadrukt het belang voor 
Copernicus van de zon in religieuze en mystieke zin, en spreekt van de invloed van de neoplatoonse 
en neopythagorische renaissance op hem, waarbij hij Ficino in dit verband noemt (p. 69). Vgl. ook E. 
Garin, ‘Recenti interpretazioni di Marsilio Ficino’, Giornale critico della filosofia italiana, 1940, pp. 308 e.v.

2 Zie hieronder, pp. 197-8.
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mentele betekenis kan zijn voor de geschiedenis van het denken – namelijk, 
de renaissancemagie als een factor in het tot stand brengen van fundamentele 
veranderingen in de menselijke zienswijze.

De Grieken met hun uitgelezen wiskundige en wetenschappelijke hersens 
deden veel nieuwe ontdekkingen in de mechanica en andere toegepaste we-
tenschappen, maar zetten nooit met heel hun hart, met al hun kracht, de 
gewichtige stap die de westerse mens deed aan het begin van de moderne 
periode met het oversteken van de brug tussen het theoretische en het prak-
tische, van er helemaal voor gaan om kennis toe te passen om magische han-
delingen te verrichten. Waarom was dit het geval? Het was voornamelijk een 
kwestie van de wil. In wezen wilden de Grieken niet handelen. Ze beschouw-
den handelingen als minderwaardig en mechanisch, een verwording van 
de enige bezigheid die de waardigheid van de mens waardig was, namelijk 
zuiver verstandelijk en filosofisch denken. In de Middeleeuwen werd deze 
opvatting in de vorm voortgezet dat theologie de kroon van de filosofie is en 
contemplatie het ware doel van de mens; elke wens om magisch te handelen 
kan slechts ingegeven zijn door de duivel. Geheel afgezien van de vraag of 
de renaissancemagie wel of niet kon leiden tot zuiver wetenschappelijke 
procedures, de echte functie van de renaissancemagiër in relatie tot de mo-
derne periode (zo zie ik het althans) is dat hij de wil veranderde. Het was nu 
waardig en belangrijk dat de mens magisch handelde; het was ook religieus 
en niet tegen de wil van God dat de mens, het grote wonder, zijn krachten 
zou inspannen. Het was deze fundamentele psychologische heroriëntatie 
in de richting van de wil die noch Grieks, noch middeleeuws van aard was, 
die uiterst belangrijk was.

Wat waren de emotionele bronnen van deze nieuwe opvatting? Die liggen, 
zouden we kunnen denken, in de religieuze opwinding veroorzaakt door de 
herontdekking van de Hermetica, en hun dienares Magia; in de overweldi-
gende emoties opgewekt door Cabala en haar magisch-religieuze technieken. 
Het is magie als hulpmiddel bij de gnosis die de wil een nieuwe richting 
begint te geven.

En zelfs de impuls tot het afbreken van de oude kosmologie met heliocen-
triciteit kan als emotionele aanzet tot de nieuwe visie op de zon de hermeti-
sche impuls in de richting van de wereld hebben, eerst door Ficino als magie 
uitgelegd, tevoorschijn komend als wetenschap bij Copernicus, terugkerend 
tot gnostische religiositeit bij Bruno. Zoals we later zullen zien, had Bruno’s 
verdere sprong vanuit zijn copernicanisme naar een oneindig universum 
bevolkt met ontelbare werelden, zeker de hermetische impuls als emotionele 
drijfkracht achter zich.

Aldus kan ‘Hermes Trismegistus’, samen met het neoplatonisme en kab-
balisme die met hem in verband gebracht worden, tijdens zijn periode van 
glorieus overwicht een merkwaardig belangrijke rol gespeeld hebben in de 
geest van de westerse mens wat betreft het vormen van de menselijke lots-
bestemming.
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hoofdstuk ix

Tegen magie

•
1. theologische bezwaren

Ofschoon Pico de goedkeuring kreeg van paus Alexander VI, bleef de nieuwe 
magie niet onbetwist door zowel katholiek als protestant oordeel in latere 
jaren. Integendeel, er is een toenemend publiek protest, dat in de loop van de 
zestiende eeuw aan kracht wint, tegen de toename van magische praktijken. 
De magiërs zelf beweren altijd dat ze vroom en goed zijn, zowel in bedoeling 
als daad. Ze bedrijven slechts natuurlijke magie, geen demonische magie. 
En als ze trachten hogere spirituele krachten op te roepen, dan zijn dit en-
gelen, geen demonen. Zelfs Agrippa, de aartsmagiër, die zowel demonen als 
engelen schijnt aan te roepen, bekroont zijn werk met religieuze magie en 
religieuze pretenties. Maar veel mensen stelden de vraag wanneer een engel 
geen engel is maar een demon, en ze eisten dat de hele beweging een halt 
toe werd geroepen, aangezien de religieuze aspecten ervan deze alleen maar 
des te gevaarlijker maakten. Een waardevolle analyse van de theologische 
bezwaren tegen de renaissancemagie is gemaakt door D.P. Walker, en er staat 
ook veel relevant materiaal in Thorndike’s History of Magic and Experimental 
Science. Ik heb hier als doel slechts een heel korte impressie te geven van de 
antimagische opvatting, gebaseerd op deze werken.

Pico’s neef, Giovanni Francesco Pico, keurde Ficino’s talismannen ten 
sterkste af, en tevens de magie van zijn oom, hoewel hij denkt of voorwendt 
te denken dat zijn befaamde familielid alle magie had afgezworen in zijn 
Adversus Astrologiam.1 G.F. Ficino’s aanval op magie en astrologie laat zien 
hoe sterk beide verbonden waren met de prisca theologia, die hij als heidense 
afgoderij beschouwt. Hij vermeldt ook Picatrix als een ‘uiterst zinloos boek’.2 
Hij valt Ficino niet bij diens naam aan, maar keurt de orfische incantaties die 
Ficino had gebruikt (en die Pico had aanbevolen als natuurlijke magie) sterk 
af, en de opmerkingen gericht tegen een ‘bepaalde man’ die heeft geschreven 
over astrologische beelden moeten wel bedoeld zijn voor Ficino.3

De argumenten van Pico’s neef waren indrukwekkend, en vele ervan wer-
den in 1583 herhaald door Johann Wier, een protestant, die ook de prisca 

1 De belangrijkste van G.F. Pico’s werken tegen magie zijn de Examen Vanitatis Doctrinae Gentium 
en de De Rerum Praenotione; beide zijn inbegrepen in G.F. Pico, Opera Omnia, Bazel, 1573.

2 Walker, pp. 146-7; cf. ook Thorndike, VI, pp. 466 e.v.
3 G.F. Pico, Opera, ed. cit., p. 662; geciteerd door Walker, p. 147.
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theologia als slecht heidens bijgeloof beschouwt en als de bron van magie.1 
‘De bezoeken van de Griekse wijzen aan Egypte hadden tot gevolg dat ze niet 
de mozaïsche traditie van de ware theologie leerden, maar slechte Egyptische 
magie.’2 Als protestant wil Wier dat de religie geheel vrij wordt van magie, 
en een groot deel van zijn werk is gericht tegen katholieke praktijken die hij 
als bijgelovig beschouwt.3 Erastus is een andere protestantse schrijver die 
magie sterk veroordeelt, en met name Ficino’s magie, die hij vereenzelvigt 
met gruwelijke Egyptische zaken en met de platonisten. ‘Vindt u deze man 
een priester van God,’ roept hij uit, ‘zoals hij wilde verschijnen, en niet eerder 
de patroon en hoge priester van de Egyptische mysteriën?’4 En hij beschuldigt 
Ficino ervan verslaafd te zijn aan ‘weerzinwekkende en duidelijk duivelse 
fabels’,5 waarschijnlijk een verwijzing naar de magie van de Asclepius. Ook 
Erastus wil dat religie geheel vrij van magie wordt.6

De katholieke zienswijzen op magie werden op gezaghebbende wijze ver-
kondigd door Martin Del Rio, een jezuïet, in een lijvig boek dat in 1599-1600 
werd uitgegeven.7 Del Rio staat enkele vormen van magie toe en staat niet 
geheel onwelwillend tegenover Ficino, maar hij veroordeelt zijn gebruik van 
talismannen ten sterkste. Hij ontkent dat de Hebreeuwse taal enige speciale 
kracht bezit. Aldus worden zowel Ficino’s Magia als Pico’s praktische Cabala 
verworpen; de zienswijzen van paus Alexander VI werden niet onderschreven 
door de contrareformatie. Wat betreft Agrippa: Del Rio beschouwt hem als 
een absoluut zwarte magiër, de ergste in zijn soort. De katholieke schrijver 
verdedigt de katholieke praktijken tegen de aanklacht van magie, zoals Garcia 
lang geleden had gedaan toen hij Pico aanviel.

Er bestonden dus altijd sterke groepen met theologische oordelen, zowel 
katholiek als protestant, tegen de renaissancemagie tijdens de gehele periode 
waarin zij floreerde.

2. de humanistische traditie

Ik moet allereerst omschrijven wat ik bedoel met ‘de humanistische traditie’. 
Ik bedoel hiermee het terugwinnen van de Latijnse teksten, van de literatuur 

1 Walker, pp. 147-9. De kritiek van G.F. Pico op Petrus van Abano, die hij beschuldigt van het 
gebruiken van Picatrix, zou indirect van toepassing kunnen zijn op Ficino, die Abano noemt als 
een van zijn bronnen, wat misschien een schuld inhoudt t.a.v. Picatrix. Zie hierboven, pp. 58, 64.

2 Geciteerd uit Walkers samenvatting (p. 152) van Wiers De praestigiis daemonum (eerste editie 
in 1566).

3 Walker, pp. 153-6.
4 Erastus, Disputationem de medicina nova Philippi Paracelsi, Bazel, n.d., p. 118. Geciteerd door 

Walker, p. 163.
5 Ibid., loc. cit.
6 Walker, pp. 156-66.
7 Martin Del Rio, Disquisitionum Magicarum, Libri Sex, eerste editie Leuven, 1599-1600. Zie Walker, 

pp. 178-85.
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van de Romeinse beschaving in de Renaissance, en de houding tegenover 
het leven en letters die voortkwam uit dit terugwinnen. Ofschoon er veel 
antecedenten voor bestaan in de Middeleeuwen, was de voornaamste ini-
tiatiefnemer van deze beweging, voor zover het de Italiaanse Renaissance 
betreft, Petrarca. Het terugwinnen van de Latijnse teksten, de opwinding 
over de nieuwe onthulling van de klassieke Oudheid die zij brachten, hoort 
thuis in de veertiende eeuw en gaat door in de vijftiende eeuw. Het was al 
ver gevorderd en had een staat van verfijning bereikt vóór de volgende gro-
te ervaring van de Renaissance – het terugwinnen van de Griekse teksten 
en de nieuwe filosofische onthulling in de vijftiende eeuw die zij met zich 
meebrachten. Het kan volgens mij niet genoeg worden benadrukt dat deze 
twee renaissance-ervaringen van een geheel verschillende orde zijn, want 
verschillende bronnen werden op een verschillende manier gebruikt, en 
verschillende kanten van de menselijke geest werden aangesproken. Laten 
we enkele vergelijkingen maken.

Er is bijvoorbeeld de vergelijking waarmee we het eerste hoofdstuk van 
dit boek zijn begonnen. De chronologie van de Latijnse humanist is correct. 
Hij kent de juiste tijd van de beschaving waarnaar hij wil terugkeren, het 
gouden tijdperk van de Latijnse retoriek zoals Cicero vertegenwoordigde, 
de bekwaamheid in literaire en historische studies die een ciceroniaanse 
redevoering weergeeft, de uitgelezen Latijnse stijl ervan, de waardige le-
venswijze in een goed georganiseerde samenleving, die het raamwerk ervan 
vormt. Deze wereld bestond echt in de tijd waarin de Latijnse humanist dacht 
dat hij bestond. Hij verplaatst die tijd niet naar de verre Oudheid net voor 
of net na de Zondvloed, met een valse chronologie zoals die waardoor de 
prisca theologia een verkeerde nadruk krijgt in de andere traditie, en die de 
benadering van de Griekse filosofie vervormt. Dit historisch realisme van 
de Latijnse humanist geeft ook werkelijkheidszin aan zijn tekstgeleerdheid. 
Petrarca heeft al gevoel voor het dateren en de authenticiteit van teksten1 
hetgeen zijn opvolgers snel tot een hoog niveau van filologische deskundig-
heid bracht. Lorenzo Valla wist te bewijzen dat de Ad Herennium, door de hele 
Middeleeuwen heen gebruikt als een tekst over retoriek door ‘Tullius’, niet 
echt van Cicero was.2 Vergelijk dit eens met de onverflauwde lichtgelovig-
heid waarmee Ficino teksten voor prisca theologia houdt die in werkelijkheid 
hellenistisch zijn qua tijd.

Ook appelleren de twee tradities aan geheel verschillende interesses. De 
voorliefde van de humanist gaat uit naar literatuur3 en geschiedenis; hij 

1 Over Petrarca als textueel geleerde, zie G. Billanovich, ‘Petrarch and the Textual Tradition of 
Livy’, J.W.C.I., XIV (1951), pp. 137 e.v.

2 Valla wees erop (in zijn smaadrede tegen Bartolomeo Facio) dat de Ad herennium niet in Cicero’s 
stijl is geschreven en daarom niet van hem kan zijn. Andere sterke staaltjes van tekstkritiek door Valla 
waren zijn ontmaskering van de Donation of Constantine en zijn realisatie dat Dionysius de Areopagiet 
niet de auteur van de werken was die traditioneel aan hem werden toegeschreven.

3 Of liever gezegd, hij heeft het onderwerp gekozen dat past bij zijn voorliefde. Twee fundamen-
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hecht enorme waarde aan retoriek en goede literaire stijl. De voorliefde van de 
andere traditie geldt filosofie, theologie en ook wetenschap (in het stadium 
van magie). Het verschil weerspiegelt het contrast tussen de Romeinse en de 
Griekse geest. In de Latijnse humanistische traditie heeft de waardigheid van 
de mens weer een heel andere betekenis dan in de andere traditie. Voor Poggio 
Bracciolini bestaat het herstel van waardigheid in het afwerpen van slecht 
middeleeuws Latijn en saaie middeleeuwse en monastieke levenswijzen, en 
de poging om in zijn persoon en omgeving de maatschappelijke superioriteit, 
de gekunstelde grandeur, van een adellijke Romein te evenaren.1 Voor Pico 
bestaat de waardigheid van de mens in diens relatie tot God, maar meer dan 
dat, in de Mens als Magiër met de goddelijke scheppingskracht.

Weer is de houding tegenover de Middeleeuwen verschillend in de twee 
tradities. Voor de Latijnse humanist zijn de Middeleeuwen ‘barbaars’, er wordt 
slecht Latijn gebruikt en de ware betekenis van Romanitas is verloren gegaan. 
De humanist heeft als opdracht het goede Latijn in ere te herstellen, dat vol-
gens hem op zich al zal bijdragen tot het herstel van een universele Romanitas, 
en zo de wereld zal leiden uit de barbaarse tijden naar een nieuwe gouden 
tijd van klassieke cultuur.2 Voor de aanhanger van de andere traditie loopt de 
gouden ketting van pia philosophia, die van de prisca theologia tot het heden 
loopt, door de Middeleeuwen heen en hij vindt enkele van zijn meest vereerde 
platonisten in de barbaarse tijden. De scholastische filosofie (voor de andere 
school het toppunt van barbaarsheid) is in zijn ogen een belangrijke bron 
van pia philosophia, die gerangschikt dient te worden bij zijn neoplatoonse 
en andere bronnen. Ficino maakt veel gebruik van Thomas van Aquino in de 
presentatie van zijn christelijke synthese en een groot deel van Pico’s negen 
honderd thesen is gewijd aan middeleeuwse filosofie. In zijn beroemde en 

tele studies hebben de betekenis van het woord ‘humanist’ in de Renaissance verklaard. A. Campana 
heeft aangetoond dat ‘umanista’ oorspronkelijk universitaire omgangstaal was voor een leraar in de 
klassieke literatuur (A. Campana, ‘The Origin of the Word Humanist’, J.W.C.I., IX (1946), pp 60-73). 
Kristeller heeft overtuigend bepleit dat humanistische studies een uitbreiding waren op de gramma-
tica en retoriek van het middeleeuwse trivium, en heel verschillend van het quadrivium-onderwerp 
filosofie (zie Kristeller, Studies, pp. 553-83); het hoofdstuk is een herdruk van zijn artikel ‘Humanism 
and Scholasticism in the Italian Renaissance’, voor het eerst uitgegeven in 1944). Vanuit dit stand-
punt bezien is de traditie die afstamt van de prisca theologia alleen humanistisch in die zin dat zij 
ontstaan was uit het terugwinnen van oude teksten. In iedere andere zin is zij niet-humanistisch in 
de strikte betekenis van het woord, en behandelt zij de niet-humanistische onderwerpen filosofie, 
wetenschap of magie, en religie.

1 Poggio’s De nobilitate, 1440, is een tekst waarin het humanistische (in de betekenis waarin ik 
het woord gebruik) ideaal van de waardigheid of edelaardigheid van de mens duidelijk naar voren 
komt. Voor Poggio is de ‘edel’man iemand die deugdzaam is geworden door de antieke deugden na 
te bootsen en die roem en maatschappelijk prestige heeft verworven door zijn klassieke ontwikke-
ling. Het verschilt volkomen van Pico’s ideaal, waarin de waardigheid van de mens bestaat in zijn 
verheven relatie tot God en, als hij Magiër is, in de kracht die hij uit het universum kan putten.

Als men het woord ‘humanist’ in de vage betekenis gaat gebruiken van de renaissancehouding 
tegenover de mens, niet in de precieze betekenis van het humanisme als literaire studies, zou ge-
specificeerd moeten worden welke soort renaissancehouding tegenover de mens wordt bedoeld.

2 Zie W.K. Ferguson, The Renaissance in Historical Thought, Cambridge, Mass., 1948.
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vaak aangehaalde brief aan Ermolao Barbaro verdedigde Pico zich tegen de 
aanklacht tijd verspild te hebben aan barbaarse schrijvers die hij gebruikt 
zou hebben voor verfijnde wetenschap:

We hebben luisterrijk geleefd, vriend Ermolao, en we zullen bij het nage-
slacht voortleven, niet in de scholen van de grammatici en leerplaatsen 
van jonge geesten, maar in het gezelschap van filosofen, conclaven van 
wijzen, waar discussiekwesties niet te maken hebben met de moeder van 
Andromache of de zonen van Niobe en dergelijke onbeduidendheden, 
maar met menselijke en goddelijke zaken.1

Pico verwijt zijn humanistische vriend op het kinderlijke niveau van het 
trivium te zijn blijven steken, met zijn grammaticale en taalkundige stu-
dies en cultivering van zuivere literaire ornamentatie, terwijl hij zich zelf 
bezighoudt met de verhevener studie van het quadrivium. Pico’s brief geeft 
zeer duidelijk het fundamentele verschil in doelstelling aan tussen beide 
tradities, die Giordano Bruno heftiger zal uitdrukken in zijn protesten tegen 
wat hij ‘grammatici-schoolmeesters’ noemt die de hogere activiteiten van de 
magiër niet begrijpen. Hier mogen we even toegeven aan de merkwaardige 
overweging, dat als de magiërs meer tijd aan de kinderlijke grammaticastudie 
hadden besteed en goede filologische geleerden waren geworden, ze de prisci 
theologi zouden hebben doorzien, en dus nooit magiërs zouden zijn geworden.

Het is echter in hun relatie tot religie dat het verschil tussen beide tradities 
het diepgaandst is. De humanist, als hij een vroom christen als Petrarca is, 
gebruikt zijn humanistische studies voor morele verbetering, en hij bestu-
deert de grote mannen uit de Oudheid als voorbeelden van deugdzaamheid 
waarmee de christen zijn voordeel kan doen. Als hij niet erg christelijk of 
vroom is, zoals Poggio, Valla en andere latere Italiaanse humanisten, is hij 
over het algemeen zo vervuld van bewondering voor de heidense levenswijze, 
dat hij neerkijkt op het christendom. De beste voor authentiek verklaarde 
voorbeelden van het renaissanceheidendom zijn te vinden onder de latere La-
tijnse humanisten. In beide gevallen is de kwestie van de religie niet absoluut 
cruciaal; of een geletterd man al of niet zijn letterkundige studies gebruikt 
met een christelijk morele bedoeling is zijn eigen zaak, geen belangrijke al-
gemene religieuze kwestie. Het is heel anders gesteld met het neoplatonisme 
dat een nieuwe uitleg en begrip van het christendom beweerde tentoon te 
spreiden. Het is, bovenal, heel anders bij de magiër, die de gewoonten van 
God in het universum beweerde te begrijpen en te reproduceren in zijn magie. 
Magie, zoals ontwikkeld door Ficino en Pico was een zeer belangrijke religi-
euze kwestie, zoals de bezwaren ertegen die aan het begin van dit hoofdstuk 
werden aangehaald, aantonen.

1 Pico, p. 352. De Engelse vertaling komt van een citaat uit J.A. Symonds Renaissance in Italy, 
1897, II, pp. 241-2.
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Ons onderwerp hier is echter het humanisme als een kracht die gericht 
is tegen de magie, en volgens mij is het zo’n kracht. Zowel door de kritische 
wetenschappelijkheid ervan als door de historische en maatschappelijke 
benadering van de mens en zijn problemen past een sfeer van onvervalst 
humanisme niet bij de magiër en zijn pretenties. Maar de sfeer was hoogst 
zelden onvervalst en elementen uit de ene traditie drongen tersluiks door 
in de andere.

Wellicht is het duidelijkste geval van een dergelijke doordringing wel 
dat van de hiërogliefen. De geschiedenis van de vermeende Egyptische hi-
erogliefen van Horapolla, van de passie ervoor in de Renaissance en van de 
ontwikkeling ervan tot embleem, wat een van de meeste kenmerkende renais-
sanceverschijnselen is, is het aspect van de renaissance-egyptologie dat het 
meest uitvoerig is bestudeerd en verkend.1 De Hieroglyphica van Horapollo2 
was weer een van die vermeend oeroude maar in werkelijkheid hellenisti-
sche werken; de Egyptische hiëroglief wordt erin verklaard als een symbool 
met verborgen morele en religieuze betekenissen, natuurlijk een verkeerde 
opvatting van de ware aard ervan. De hiërogliefen-mode is een uitloper van 
prisca theologia, want zij had veel van haar populariteit te danken aan het diepe 
respect voor de Egyptische wijsheid zoals vertegenwoordigd door Hermes 
Trismegistus. In het argumentum voor zijn Pimander schrijft Ficino de uit-
vinding van de hiëroglief aan Hermes toe.3 Vergeleken met de talisman is de 
hiëroglief niet magisch. Het is een diepgaande uitingswijze van verborgen 
waarheden in de heilige Egyptische schriftuur. En deze was enorm populair 
bij de humanisten, en daarom een voorbeeld van ‘Egyptische’ doordringing 
in het humanisme.

Puur humanisme kon echter een religieuze richting uit gaan, naar een 
religieuze en theologische houding toe, en het duidelijkste geval hiervan 
is Erasmus. Eramus is in zijn hele zienswijze volledig humanistisch. Hij 
gelooft in verfijnde geleerdheid, goede brieven, goede Latijnse stijl, en hij 
gelooft dat er een gouden tijdperk zal komen als er een internationaal ge-
nootschap van verfijnde geleerde mensen is die allen makkelijk met elkaar 
communiceren in een internationale taal, in goed Latijn. Hij is tevens een 
vroom christen, zoals Petrarca dat was, en het internationale genootschap 
zal vroom christelijk zijn, bestaande uit goed opgeleide mensen die hun 

1 Zie Karl Giehlow, ‘Die Hieroglyphenkunde des Humanismus in der Allegorie der Renaissance’, 
in Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses, XXXII, dl. I, 1915; E. Iversen, 
The Myth of Egypt and its Hieroglyphs, Kopenhagen, 1961.

2 Zie The Hieroglyphics of Horapollo, vertaald door George Boas, Bollingen Series 23, New York, 1950.
3 ‘Hunc (Hermes) asserunt occidisse Argum, Aegyptiis praefuisse, eisque leges, ac literas tradi-

disse. Literarum uero characteres in animalium, arborumque figura instituisse.’ (Ficino, p. 1836.) 
In een van de commentaren van Plotinus verbindt hij deze figuren die door de Egyptische priesters 
werden gebruikt met die door ‘Horus’ werden beschreven, dat wil zeggen met de hiërogliefen van 
Horapollo (Ficino, p. 1768; cf. Hieroglyphs of Horapollo, ed. Boas, p. 28).

Zie, over de hiërogliefen als medium voor het overbrengen van de hermetische filosofie, hier-
onder, pp. 395-7.
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klassieke onderwijs hebben gebruikt vanwege de goede morele leer en de 
morele voorbeelden van de deugdzame mannen uit het verleden. Hij heeft 
absoluut geen belangstelling voor dialectiek, metafysica of natuurkunde, en 
hij stort zijn amusante minachting in de Lof der Zotheid uit over de scholastici 
en hun barbaarse Latijn. Zijn afkeer van middeleeuwse geleerdheid, onder 
zijn esthetische minachting hiervoor en zijn minachting voor de onwetend-
heid ervan ten opzichte van de verfijnde geleerdheid, is in feite een grillige 
afkeer en onbegrip van het soort onderwerpen dat hij aanpakt.

Zijn remedie voor de afgetakelde toestand die de vervallen Middeleeuwen 
met zich hadden meegebracht, is die van de humanist en letterkundige die 
tevens een vroom christen is. De remedie was de nieuwe uitvinding van de 
drukkunst te gebruiken om de christelijke literatuur beschikbaar te maken. 
Vandaar dat zijn levenswerk gewijd was aan de publicatie en annotatie van 
het Nieuwe Testament en van de Griekse en Latijnse Kerkvaders. Dit was het 
idee dat Erasmus had over een terugkeer naar de prisca theologia; de terugkeer 
naar christelijke bronnen door het Nieuwe Testament en de Kerkvaders uit 
te geven.

Dat hij dit zelfs beschouwd zou kunnen hebben als een contrast ten op-
zichte van het soort prisci theologi waarnaar de magiërs terugkeerden, wordt 
wellicht aangeduid door zijn extreme ergernis toen een bewonderaar hem 
aansprak als ‘Termaximus’. George Clutton heeft gesuggereerd dat de anders 
tamelijk onbegrijpelijke woede van Erasmus om te worden aangesproken 
met een toenaam die uitsluitend bedoeld was om hem te vleien, ontstaan 
kan zijn omdat ‘Termaximus’ deed denken aan ‘Hermes Trismegistus’, en hij 
hield er niet van dat zijn werk werd vergeleken met dit soort oertheologie.1 In 
ieder geval, zoals D.P Walker heeft opgemerkt, gebruikte Erasmus geen prisca 
theologia, en in een passage zaait hij wellicht twijfel over de authenticiteit 
van de Chaldeeuwse Orakels en de Hermetica:

Maar als er iets afkomstig is van de Chaldeeërs of Egyptenaren, verlan-
gen we er hierdoor alleen al hevig naar het te kennen … en raken we vaak 
ernstig verontrust door de dromen van een bepaalde kleine man, om 
niet te zeggen bedrieger, hetgeen niet alleen niets oplevert maar ook 
een grote verspilling van tijd is, als het niet een nog slechter resultaat 
oplevert, hoewel dit al erg genoeg is.2

Impliceert ‘als het niet een nog slechter resultaat oplevert’ naar de magie te 
worden geleid? En de grote Hermes is hier afgezakt tot een kleine dromer, 
en misschien wel tot een bedrieger!

1 George Clutton, ‘Termaximus: A Humanist Jest’, Journal of the Warburg Institute, II (1938-9), pp. 
266-8. In een brief aan Erasmus sprak Ulrich Zasius hem aan als ‘ter maxime Erasme’ (P.S. Allen, Opus 
Epistolarum Des. Erasmi, II, ep. 317). Clutton geeft aan dat ‘ter maximus’ herinnert aan ‘Trismegistus’.

2 Erasmus, Paraclesis (1519), in Opera omnia, Leyden, 1703-6, col. 139; geciteerd zoals vertaald door 
D.P. Walker, ‘The Prisca Theologia in France’, J.W.C.I., XVII (1954), p. 254.
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Magia genoot niet het geloof of de geloofwaardigheid, die noodzakelijk was 
om te kunnen slagen in de erasmiaanse sfeer. En Erasmus geeft zelf ook ver-
scheidene keren in zijn brieven aan dat hij niet veel waarde hecht aan Cabala,1 
ofschoon hij een vriend van Reuchlin was. Bovendien wordt de christelijke 
grondslag van de synthese van de christelijke magiër aan het wankelen ge-
bracht toen Erasmus in zijn Parafrasen van het Nieuwe Testament in twijfel 
trekt dat Dionysius de Areopagiet de auteur van de Hiërarchieën is.2 Deze kri-
tische goddeloosheid, waarin Erasmus de stoutmoedige Valla volgde, was een 
grote schok voor de Engelse kartuizers3 en moet ook, zo zou men denken, zijn 
vriend John Colet verontrust hebben, die een vurig dionysiaan was.

Aldus, in de nabijheid van de kritische (en ook geheel onwetenschappe-
lijke) geest van Erasmus slonk de gehele houding van de renaissancemagiër, 
zoals zo indrukwekkend geformuleerd door Ficino en Pico, tot zinloze dro-
merij gegrondvest op twijfelachtige wetenschappelijkheid. En, als christen, 
verwierp de erasmiaan prisca theologia als zijnde niet de ware, oorspronkelijke 
bron van het Evangelie, waarnaar de christen zou moeten terugkeren.4

Huizinga heeft de volgende woorden aangehaald in een rede van Erasmus 
aan Anna van Borselen als voorbeeld van hoe Erasmus de ‘formele vroomheid’ 
van een patroon vleit om geld te krijgen: ‘Ik stuur u een paar gebeden, door 
middel van welke u, zoals door incantaties, uit de Hemel, zogezegd zelfs tegen 
haar wil, niet de maan naar beneden zou kunnen roepen, maar degene die de 
zon van rechtvaardigheid heeft gebaard.’5 Als, zoals Huizinga waarschijnlijk 
terecht veronderstelt, Erasmus hier ironisch is, dan is de ironie niet tegen 
formele vroomheid gericht, maar tegen de nieuwe astrologisch-religieuze 
modeverschijnselen.

Als dus het wereldse humanisme niet gunstig voor de magiër is, dan is 
het religieuze humanisme van het Egyptische type dat ook zeker niet. Er 
is echter een Egyptisch product dat Erasmus waardevol acht, namelijk de 
hiërogliefen. Hij gebruikt ze in de Adagia, en hij denkt dat ze zouden kunnen 
bijdragen aan het bevorderen van universele eenheid en goede wil als een 

1 ‘Mihi sane neque Cabala neque Talmut nunquam arrisit’ (Opus Ep., ed. cit. III, p. 589). Hij ge-
bruikt bijna precies dezelfde zin in een andere brief (ibid., IV, p. 100). Cf. ook ibid., III, p. 253; IV, p. 
379; IX, p. 300.

2 Zie Opus Ep., ed. cit., III, p. 482; XI, p. 111, en de noot op deze bladzijde die erop wijst dat Erasmus 
in twijfel trekt dat de Areopagiet de auteur van de dionysische geschriften is in de parafrasen bij 
Aktes 17 (Erasmus, N.T., 1516, p. 394) waarin hij Valla volgt.

3 Opus Ep., ed. cit., XI, p. III.
4 De mist waarin de discussie over het renaissancehumanisme gehuld is wordt nog dichter als 

het onderwerp van de schrijvers ‘christelijk humanisme’ is. Erasmus kan wellicht enigszins naar 
waarheid als een christelijk humanist worden aangeduid, maar niet, naar mijn mening, Ficino of 
Pico. Pico’s poging om de goddelijkheid van Christus te bewijzen door middel van Magia en Ca-
bala is wellicht christelijk maar niet humanistisch. Het is eerder christelijke wetenschap, of, als we 
Agrippa’s uitdrukking overnemen, christelijke occulte filosofie. Ficino is geen christelijk humanist 
maar een christelijk hermeticus en een die (in tegenstelling tot andere christelijke hermetici die in 
het volgende hoofdstuk zullen worden besproken) de magische kant niet uitsloot.

5 J. Huizinga, Erasmus of Rotterdam, vert. F. Hopman, New York, 1952, p. 38.
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beeldtaal die iedereen kan begrijpen.1 Op dit punt sluiten ‘Egyptische letters’ 
daarom aan bij het humanistische Latijn in het bevorderen van universele 
verdraagzaamheid en wederzijds begrip, de dierbaarste droom van Erasmus. 
Maar dit is een volkomen rationeel gebruik van het egyptianisme.

Vreselijk, wat betreft verwoesting van kunst en kennis, waren de gevolgen 
in Engeland toen het ei dat Erasmus had gelegd werd uitgebroed door de 
reformatie. Het kapotslaan van de ‘afgodsbeelden’ in de kerken werd geëve-
naard door de vernietiging van boeken en manuscripten in bibliotheken van 
kloosters en universiteiten. Toen in 1550, tijdens de regering van Edward VI, 
de regeringsvertegenwoordigers Oxford bezochten, werden vreugdevuren 
gemaakt van de inhoud van de bibliotheken. Volgens Wood waren vooral 
werken die wiskundige diagrammen bevatten verdacht.

Ik ben er zeker van dat werken waarin Hoeken of Wiskundige Diagram-
men voorkwamen voor vernietiging in aanmerking kwamen omdat ze 
als paaps, of duivels, of beide beschouwd werden.2

De humanistische afkeer van metafysische en wiskundige studies is in de 
reformatie tot haat jegens het verleden en angst voor de magie ervan gewor-
den. Als men dergelijke studies niet begrijpt, ontstaat vanuit onwetendheid 
de vrees dat ze volledig magisch zijn.

Een vraag die denk ik nooit is gesteld, is in hoeverre de wederopbloei van 
de magie in de Renaissance heeft bijgedragen aan de verdenking dat alle 
filosofie is doorspekt met magie, waardoor de edwardiaanse hervormers 
geïnspireerd werden tot hun verwoestingen, producten van het zich met 
verwoestend fanatisme tegen de Kerk keren van het erasmiaanse kritische 
humanisme. Het is een vraag die parallel loopt aan degene die eerder is ge-
steld, namelijk in hoeverre de beeldenstorm van de reformatie opgewekt was 
door opvattingen ten aanzien van de magie van beelden, waarvan sommige 
betrekkelijk nieuw waren.

Na een korte onderbreking door de Mariaverering, was het Engeland van 
Elizabeth officieel een reformatorisch land, waarbij de hervorming erasmiaans 
was, en de Parafrasen van het Nieuwe Testament van Erasmus werden in alle 
kerken geplaatst. Wat betreft het onderwijs in Oxford betekende dit dat de 
oude vooraanstaande positie van Oxford in filosofische en wiskundige studies 
niet in ere werd hersteld en werd vervangen door een ander soort onderwijs.

Het centrale kenmerk van Giordano Bruno’s bezoek aan Engeland was het 
debat in Oxford toen hij zijn ‘nieuwe filosofie’ uiteenzette. Over de ontvangst 
hiervan in Oxford door de Oxfordse ‘schoolmeesters’ klaagde hij bitter in zijn 

1 Erasmus, Chiliades adagiorum (1508), II, no. I.
2 Anthony à Wood, The History and Antiquities of the University of Oxford, ed. J. Gutch, Vol. II, deel 

I (Annals), p. 107.
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Cena de le ceneri, hoewel hij een soort verontschuldiging schreef in zijn De la 
causa, principio e uno. In een artikel uitgegeven in 1938-91 heb ik de historische 
achtergrond geanalyseerd van deze episode en erop gewezen dat Bruno’s 
bezwaar tegen de leermeesters van Oxford in feite is dat ze humanist zijn, 
of ‘grammatici-schoolmeesters’ zoals hij ze onbeleefd noemt, die de filosofie 
niet begrijpen, en die hun letterkundige lichtzinnigheid toonden door een 
erasmiaans adagium voor hem te citeren over dwaasheid, omdat hij volhoudt 
dat de zon in het middelpunt staat en de aarde beweegt. Ik heb laten zien dat 
het terugtrekken van zijn belediging van Oxford in de De la causa de vorm 
aanneemt van een lofzang vol bewondering over de filosofie en wetenschap 
van het Oxford van voor de reformatie. Ik heb de situatie tussen Bruno en het 
hervormde, erasmiaanse Oxford daarbij vergeleken met de situatie tussen 
Pico della Mirandola en Ermolao Barbaro, waarin Pico zijn toewijding aan 
middeleeuwse en ‘barbaarse’ auteurs verdedigt tegen de minachting van 
zijn humanistische vriend. Ik denk nog steeds dat deze opmerkingen heel 
juist zijn, voor zover ze reiken, en ik wil hier niet de uitvoerige aanwijzingen 
herhalen waarmee ik ze heb onderbouwd in het artikel.2

We weten nu echter, uit de zeer belangrijke ontdekking die onlangs is 
gepubliceerd door Robert McNulty, dat Bruno in Oxford lange passages uit 
het hoofd citeerde uit Ficino’s De vita coelitus comparanda, waarmee hij op 
een bepaalde manier de mening van Copernicus in verband bracht.3 Kortom, 
het was als ficiniaans magiër dat Bruno zichzelf presenteerde in Oxford. 
Deze uiterst waardevolle ontdekking, en de verbinding daarvan met wat het 
thema van latere hoofdstukken van dit boek vormt – dat Bruno’s filosofie 
voornamelijk hermetisch is, en dat hij een hermetisch magiër was van een 
zeer extreme soort met een magisch-religieuze missie waarvan het coperni-
canisme een symbool was – wordt later uitvoeriger geanalyseerd.

Ik ben vooruitgelopen op het argument op dit punt, omdat de verheldering 
van de historische situatie waarin Bruno geplaatst dient te worden om hem 
te kunnen begrijpen zo uitermate ingewikkeld is dat ik het beter achtte om 
de lezer op de toekomst voor te bereiden terwijl we voortgaan. Aan het eind 
van hoofdstuk VIII zagen we dat Copernicus zelf zijn ontdekking in verband 
bracht met Hermes Trismegistus, daarmee de mogelijkheid suggererend 
van het soort gebruik dat Bruno ervan zou maken. En nu, aan het eind van 
onze analyse van de magiër in relatie tot het humanisme, kunnen we inzien 
dat het bezoek van een zeer extreem magiër aan Oxford in 1583 wel heftige 
reacties moest veroorzaken.

Absoluut onmogelijk in een protestants land dat de erasmiaanse her-
vorming had doorgemaakt, deed Bruno’s filosofie hem op de brandstapel 
belanden in het contrareformatorische Rome.

1 ‘Giordano Bruno’s Conflict with Oxford’, Journal of the Warburg Institute, II (1938-9), pp. 227-42.
2 De meeste van de onderwerpen die in deze paragraaf worden vermeld, zullen zich echter later 

aandienen.
3 R. McNulty, ‘Bruno at Oxford’, in Renaissance News, XIII (1960), pp. 300-5. Zie hieronder, pp. 196-9.
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hoofdstuk x

Het religieuze hermetisme in de zestiende eeuw

•
Er bestond een manier om de Hermetica te gebruiken die zuiver religieus 

en filosofisch was, zonder de magie, waarvan men zich had ontdaan, en 
dat was ofwel door Hermes Trismegistus goed te keuren als een zeer religieus 
schrijver, maar zijn verval tot slechte magie af te keuren, zoals in de passage 
over het maken van de afgodsbeelden in de Asclepius, ofwel door deze passage 
terzijde te schuiven door aan te nemen dat zij niet echt van Hermes was, maar 
was ingevoegd door de magiër Apuleius van Madaura, toen hij de Latijnse 
vertaling van het werk maakte. Hiermee kwam de weg vrij om Hermes zon-
der enig voorbehoud te bewonderen vanwege zijn opmerkelijke inzichten 
in de waarheden van het Oude en Nieuwe Testament. De oudste Egyptenaar 
schrijft een Genesis die sterk verwant is aan de Hebreeuwse Genesis; hij spreekt 
over de Zoon van God als het Woord; hij beschrijft in een ‘Rede op de Berg’ 
(Verhandeling op de berg van Hermes Trismegistus tot zijn zoon Tat, Corpus 
Hermeticum, XIII) een religieuze ervaring die lijkt op de christelijke weder-
geboorte; hij lijkt het begin van het Evangelie van Johannes weer te geven. 
Al deze christelijke parallellen, die Ficino enorm hadden geraakt, konden 
toen de magie van de Asclepius verwijderd was vrijelijk worden overpeinst en 
worden ontwikkeld door degenen die, in tegenstelling tot Ficino, niet bereid 
waren de magie te aanvaarden.

Moderne geleerden, die de Hermetica bestuderen als hellenistische gnos-
tiek, hebben er weinig tot geen sporen van christelijke invloed in gezien.1 In 
de ogen van zestiende-eeuwse enthousiasten schrijft de Egyptische priester 
bijna als een christen, als het ware het christendom vooraf ziend vanaf zijn 
ver verwijderde positie in de tijd. Het is betekenisvol dat toen Isaac Casaubon 
in 1614 er voor de eerste keer in twaalf eeuwen op wees (van Lactantius tot 
Casaubon is het ongeveer twaalf eeuwen) dat, hoewel er een man genaamd 
Hermes Trismegistus geweest kan zijn in de grijze Oudheid, de Hermetica 
niet door een dergelijk persoon kunnen zijn geschreven, hij aannam dat de 
werken, of sommige ervan, vervalsingen door christenen waren.2 Zo diep 
was de christelijke interpretatie doorgedrongen in de Hermetica dat ze zo 
gezien werden in de eerste kritische benadering ervan.

In de zestiende eeuw was deze ontdekking echter nog niet gedaan, en zelfs 

1 Zie hierboven, p. 32, noot 1.
2 Zie hieronder, p. 381.
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nadat zij gedaan was, werd het hermetisme nog niet onmiddellijk verdreven, 
of werd zijn krachtige greep op het religieuze denken slechts gedeeltelijk en 
plaatselijk losgewrikt. Tegen het einde van de zestiende eeuw bereikte deze 
invloed een hoogtepunt, waardoor het verder de zeventiende eeuw in werd 
geduwd waar het lang bleef hangen. Zoals J. Dagens heeft gezegd, ‘La fin 
du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle ont été l’âge d’or de l’hermétisme 
religieux.’1

Het religieuze hermetisme zonder magie werd grotendeels in Frankrijk 
ontwikkeld, waar, zoals D.P. Walker heeft opgemerkt, de neoplatoonse be-
weging, die geïmporteerd was uit Italië, met enige voorzichtigheid werd 
gebruikt en de gevaren van de prisca theologia als aanmoediging tot magie en 
ketterij werden erkend.2 Lefèvre d’Etaples gaf het voorbeeld bij het impor-
teren van het hermetisme naar Frankrijk en bij het waarschuwen tegen de 
magie van de Asclepius. Lefèvre had Italië bezocht en Ficino en Pico ontmoet. 
Hij sprak over zichzelf als een leerling en warm bewonderaar van Ficino, en 
zijn uitgave van Ficino’s Pimander werd in Frankrijk gepubliceerd, in 1494, 
door de Universiteit van Parijs. Een paar jaar later, in 1505, bracht Lefèvre 
voor de eerste keer in één boekwerk Ficino’s Pimander en de Asclepius samen; 
hij voegde er een door hemzelf geschreven commentaar aan toe, waarin hij 
de passage over het maken van afgodsbeelden in de Asclepius veroordeelde als 
kwade magie.3 Het boek werd opgedragen aan een beroemde Franse bisschop, 
Guillaume Briçonnet, waarmee de kerkelijke carrière van het hermetisme 
zonder magie in Frankrijk ingeluid was. Aangezien Lefèvre d’Etaples zelf 
de auteur van een werk over magie was dat hij nooit uitgaf,4 is het mogelijk 
dat dit omzichtige vermijden van het gevaarlijke onderwerp toe te schrijven 
was aan berouw over, of het verbergen van, zijn eigen fouten. Tevens nam 
hij in hetzelfde boekwerk bij de Pimander en de Asclepius een zeer buiten-
gewoon werk op, dat voor 1494 was geschreven door Ludovico Lazzarelli, 
een zeer geestdriftig en overdreven hermeticus. Dit was de Crater Hermetis, 
die gemodelleerd was naar een van de wedergeboorte-verhandelingen van 
de Hermetica (Corpus Hermeticum IV) en waarin in zeer opgewonden taal het 
doorgeven van de wedergeboorte-ervaring van een meester aan een leerling 
wordt beschreven. In zijn waardevolle studie van dit werk heeft P.O. Kristeller 
aangevoerd dat het bedoeld is om te verwijzen naar de inspiratie van Christus 
van zijn discipelen met zijn geest, nu uitgelegd als de hermetische ervaring 
die in de moderne tijd kan worden herhaald door een geïnspireerd herme-
ticus.5 Dus, ofschoon Lefèvre de magie van de Asclepius uit dit boekwerk 

1 J. Dagens, ‘Hermétisme et cabale en France de Lefrèvre d’Etaples à Bossuet’, Revue de Littérature 
comparée, Janvier-Mars, 1961, p. 6.

2 D.P. Walker, ‘The Prisca Theologia in France’, J.W.C.I., XVII (1954), pp. 204-59.
3 Dit is het commentaar dat bij de Asclepius is afgedrukt in de verzamelde uitgaven van Ficino’s 

werken en waarvan men eerder dacht dat het van Ficino was (zie hierboven, p. 49).
4 Het manuscript ervan bestaat: zie Thorndike, IV, p. 513.
5 Kristeller was een pionier geweest wat betreft het aan het licht brengen van documenten over 
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heeft gebannen, nam hij het op in een werk dat zoiets is als een magische 
interpretatie van de psychologie van de religieuze ervaring.1 Een Franse ver-
taling van de Crater Hermetis werd opgenomen bij een Franse vertaling van 
de Hermetica die was opgedragen aan kardinaal Charles de Lorraine in 1549, 
wat erop duidt dat de hermetische religieuze geestdrift in Franse kerkelijke 
kringen vooruitgang boekte.

Symphorien Champier van Lyon was een toonaangevend apostel van het 
neoplatonisme in Frankrijk, en een bewonderaar van Ficino. In zijn De Qua-
druplici Vita (Lyon, 1507) bootst hij Ficino’s Libri de Vita na, maar zonder de 
talismannen van de De vita coelitus comparanda, waartegen hij een waarschu-
wing uit. En het is Champier die als eerste de troostende zienswijze naar 
voren brengt dat de magische passage in de Asclepius niet van de heilige 
Hermes zelf was, maar er in de Latijnse vertaling was tussen geplaatst door 
de kwade magiër Apuleius van Madaura.2 Dit denkbeeld werd door latere 
Franse schrijvers over het hermetisme herhaald en was heel bevorderlijk voor 
de algemene aanvaarding van het religieuze hermetisme. Champier drukte 
in zijn De Quadruplici Vita een Latijnse vertaling af van de hand van Ludovico 
Lazzarelli van de Definitiones, namelijk de laatste verhandeling van het Corpus 
Hermeticum3 die Ficino niet had vertaald omdat het niet in zijn manuscript 
stond. Het opvallendste kenmerk van deze hermetische verhandeling, nu 

de buitengewone figuur Lazzarelli en zijn nog buitengewonere mentor Joannes Mercurius da Cor-
regio, die van zichzelf zou hebben gedacht dat hij een soort hermetische Christus was. Hij liep in 
1484 door de straten van Rome met een doornenkroon met de inscriptie ‘Hic est puer meus Pimander 
quem ego eligi’. Zie over Lazzarelli en ‘Joannes Mercurius’, Kristeller, ‘Marsilio Ficino e Lodovico 
Lazzarelli’, voor het eerst gepubliceerd als artikel in 1938, uitgebreid en herzien in Studies, pp. 221-47; 
‘Ancora per Giovanni Mercurio da Corregio’, Studies, pp. 249-57; ‘Lodovico Lazzarelli e Giovanni da 
Corregio’ in Biblioteca degli Ardenti della Città di Viterbo, 1961.

Passages uit Lazzarelli’s Crater Hermetis en zijn Epistola Enoch (dit laatste werk gaat over Joannes 
Mercurius en zijn hermetische missie) zijn uitgegeven met een introductie en noten van M. Brini 
in Test. uman., pp. 23-77. 

Er zitten zowel kabbalistische als hermetische elementen in de Crater Hermetis en de ermee ver-
bonden documenten. Het is mogelijk dat het fenomeen Lazzarelli en ‘Joannes Mercurius’ nog niet 
in zijn historische context is geplaatst. Zou het niet verband kunnen houden met de controverse 
rond Pico, die draaide rond de vraag of Magia en Cabala de goddelijkheid van Christus bevestigen 
die zo indrukwekkend op bevestigende wijze werd beantwoord door paus Alexander VI? Een sonnet 
van ‘Hermes Junior’, bijna zeker ‘Joannes Mercurius’, wordt door commentator uitgelegd als op een 
bepaald punt verwijzend naar Alexander VI (zie Kristeller, Studies, pp. 252, 255).

1 Walker voert aan (pp. 70-1) dat de ervaring die in de Crater Hermetis wordt beschreven enigszins 
op de magische handelingen lijkt waarmee de meester zijn leerling voorziet van een goede demon, en 
zij is analoog met het voeren van demonen in afgodsbeelden zoals beschreven in de Asclepius. Lefèvre 
meldt dat Lazzarelli de passage van het maken van afgodsbeelden in de Asclepius heeft uitgelegd ‘alsof 
de afgodsbeelden de Apostelen waren en de man die ze maakte Christus’ (geciteerd door Walker, 
‘The Prisca Theologia in France, p. 241, uit Lefèvres commentaar op de Asclepius).

2 Walker, ‘The Prisca Theologia in France’, pp. 234-9.
3 Corpus Hermeticum XVI (in drie delen verdeeld door moderne redacteuren); C.H., II, pp. 231-55. 

Lazzarelli’s Latijnse vertaling is herdrukt vanuit de editie van 1507 door C. Vasoli, ‘Temi e fonti 
della tradizione ermetica in uno scritto di Symphorien Champier’, in Umanesimo e esoterismo, ed. E. 
Castelli, Padua, 1960, pp. 251-9. Over de codex in Viterbo dat het manuscript van Lazzarelli’s verta-
ling bevat, zie Kristeller, Studies, pp. 227 e.v. en zijn hierboven geciteerde artikel in Biblioteca degli 
Ardenti della Città di Viterbo.
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voor het eerst uitgegeven in Latijnse vertaling, is de geweldige passage over 
de zon en de ‘demonenkoren’ die hem omringen.

In 1554 publiceerde Turnebus in Parijs de eerste editie van de Griekse tekst 
van het Corpus Hermeticum, vergezeld van Ficino’s Latijnse vertaling en Laz-
zarelli’s vertaling van de verhandeling die ontbreekt in Ficino. Een voorwoord 
van Vergerius benadrukt de overeenkomsten tussen het hermetisme en het 
christendom en er wordt in gezegd dat Hermes de Egyptenaar vóór de farao 
en daarmee ook voor Mozes leefde.1 Er lijkt een tendens te zijn dat Hermes 
Trismegistus heiliger en christelijker wordt naarmate hij verder wordt terug-
geplaatst in de tijd, nu zelfs vóór Mozes.

François de Foix de Candale, bisschop van Aire, bereikt nieuwe hoogten 
van extatisch religieus hermetisme. In 1574 publiceerde hij een andere editie 
van de Griekse tekst van de Hermetica, gebaseerd op die van Turnebus met 
correcties die zijn voorgesteld door Scaliger en anderen. Hij denkt dat Hermes 
kennis verwierf van goddelijke zaken die die van de Hebreeuwse profeten 
overtrof en die van de apostelen en evangelisten evenaarde. Hij leefde vroeger 
dan Mozes en moet goddelijk geïnspireerd zijn geweest. De gewraakte pas-
sages in de Asclepius waren er door Apuleius in gestopt. In 1579 publiceerde 
Foix een Franse vertaling van de Hermetica, in het voorwoord waarvan deze 
verklaringen worden herhaald en de werken van Hermes Trismegistus bijna 
verheven worden tot het niveau van canonieke geschriften.2

Ondanks deze groeiende goedkeuring van een Hermes die gezuiverd is van 
magie, en dientengevolge van Ficino’s talismannen, was de magische stro-
ming in Frankrijk ook behoorlijk sterk. Jacques Gohorry, of ‘Leo Suavius’ 
zoals hij zichzelf noemde, vond dat Ficino niet ver genoeg was gegaan en dat 
een veel sterkere hermetische magie noodzakelijk was. Gohorry woonde in 
Parijs tot zijn dood in 1576 en schijnt een soort medisch-magische academie 
te hebben geleid, niet ver van de plaats waar Baïfs Academie van Poëzie en 
Muziek zich bevond.3

De gedachte komt ook op, dat het feit dat de schuld voor de magie van 
de Asclepius door de vrome hermetici in de schoenen van Apuleius van Ma-
daura werd geschoven, wellicht tot gevolg had dat overtuigde magiërs werden 
aangetrokken tot die auteur, wiens roman De Gouden Ezel bijzonder populair 
was geweest in de Italiaanse Renaissance. In de roman wordt op fantastisch 
heldere en levendige wijze voor de lezer de samenleving in de late Oudheid 
herschapen die vol zat met allerlei soorten magie. De belevenissen van de 
held, die door boze heksen in een ezel wordt veranderd, alle klappen en straf-
fen van het lot in zijn ezelvorm ondergaat, ten slotte bevrijd wordt uit die 
vorm in de extase van zijn visioen van Isis die omhoogkomt uit de zee bij het 

1 Kristeller, Studies, p. 223; Walker, ‘The Prisca Theologia in France’, p. 209; citaten uit het voorwoord 
van Vergerius in Scott, I, pp. 33-4.

2 Walker, ‘The Prisca Theologia in France’, p. 209; Scott, I, pp. 34-6.
3 Walker (Spiritual and Demonic Magic), pp. 96-106.
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eenzame strand waarheen hij was afgedwaald, en op het laatst wordt ingewijd 
in de mysteriën van Isis en tot priester van haar cultus wordt gewijd, vormen 
een soort odyssee van een lijdende magiër. Het verhaal is geschreven in een 
wrede en betoverende stijl, geestig en obsceen, met de Egyptische mysteriën 
verborgen in het lachwekkende verhaal van een ezel. Een dergelijke stijl had 
een aantrekkelijk voorbeeld kunnen zijn voor een modern magiër. Ik denk 
hierbij natuurlijk aan Giordano Bruno.

Ficino en Pico hadden prisca theologia en het neoplatonisme gebruikt als 
de basis voor een christelijke religieuze synthese, waarin alle niet-joodse 
filosofie in de richting van het christendom wees. Dit theologische of syn-
cretistische gebruik van prisca theologia is heel vrij van magie en het is hoog 
ontwikkeld bij vele Franse theologische schrijvers van de zestiende eeuw. 
Pontus de Tyard, bisschop van Châlons, is hiervan een extreem voorbeeld:

Vanuit de heilige Egyptische school … is naar ons de geheime leer en 
heilzame kennis toegekomen van het driedelige getal, zo sterk geëer-
biedigd dat de essentie van de Wereld geheel wordt toegeschreven aan 
zijn rangschikking van getal, gewicht en maat. Een geheim dat de Ma-
giërs verstonden onder de drie Goden die u hebt genoemd. Want onder 
Oromasis verstonden zij God, onder Mitra het begrijpen, of datgene wat 
de Latijnen mens noemen, en onder Araminis de Ziel.1

Het meeste hiervan, en van soortgelijke argumenten die door Pontus de Tyard 
worden gebruikt, komt uit Ficino’s Theologia Platonica.2 In de aangehaalde 
passage wordt geen Egyptisch en zoroastrisch materiaal in enige magische 
betekenis gebruikt, maar eenvoudigweg als nabootsingen in prisca theolo-
gia die de Drie-eenheid voorafschaduwen, of, zoals Tyard later in dezelfde 
passage zegt, aangeven ‘dat de goddelijke substantie, die haar macht onder 
alle naties verspreidt, geen mens in de wereld zonder enige zweem van god-
delijkheid heeft gelaten.’

De extreme christelijke vroomheid van Hermes Trismegistus, wanneer 
deze gezuiverd is van de kwalijke aspecten van de Asclepius, maakte hem tot 
een nuttig priscus theologus om in deze verbanden te benadrukken. Tyard 
spreekt van de theologie van Hermes als de alleroudste, en stelt na een gebed 
te hebben geciteerd uit de Pimander de retorische vraag of er iets gevonden 
kan worden, zelfs in de psalmen van David, wat vromer en religieuzer is dan 
dit.3 Als inwoner van de streek van Lyon zal Tyard ongetwijfeld beïnvloed 
zijn geweest door de gezuiverde versie van het hermetisme van Symphorien 
Champier.

1 Pontus de Tyard, Deux discours de la nature du Monde et de ses parties, Parijs, 1578, p. 98 recto; 
herdrukt als The Universe, ed. J. C. Lapp, Columbia, 1950, pp. 148-9.

2 Lib. IV, hoofdst. 1 (Ficino, p. 130).
3 Pontus de Tyard, Deux discours, etc., 1578, pp. 112 verso-113 recto (ed. Lapp, p. 169); cf. Walker ‘The 

Prisca Theologia in France’, p. 210.
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In zijn voorwoord bij Tyards werk benadrukt Jacques Davy Du Perron, 
later bisschop van Evreux en uiteindelijk kardinaal, het syncretisme ervan 
en schrijft hij dat Tyard daarin de kabbalistische leer omhelst van de drie 
werelden: de verstandelijk waarneembare, de hemelse en de zichtbare.1 Ook 
hier weer is het kabbalisme geen praktische kabbala, maar een vage bevesti-
ging die is ingebracht vanuit de Hebreeuwse traditie van het overheersende 
syncretisme.

Ik heb in mijn boek over The French Academies of the Sixteenth Century de 
invloeden van de theologische synthese van schrijvers als Tyard en Du Per-
ron op de poëzie van de Franse Pléiade en met name op de Academie van 
Poëzie en Muziek gesticht door een van haar leden, Baïf, uitvoerig onder-
zocht. Deze Academie was gewijd aan het samen ‘beoordelen’ van poëzie 
en muziek volgens wat de antieke mode verondersteld was te zijn, teneinde 
op de toehoorders de ‘effecten’ teweeg te brengen die toegekend werden aan 
muziek in de Oudheid. De Academie bracht zowel profane liederen voort, 
vol mythologische verwijzingen, alsook psalmen, beide op dezelfde wijze 
op muziek gezet. De vraag of dergelijke producten ‘incantaties’ zijn in de 
magische betekenis of betoverend uitsluitend vanwege hun artistieke kwa-
liteit is heel lastig, want de grens tussen magie en kunst is net zo moeilijk 
vast te stellen in deze periode als de grens tussen magie en religie. Het is 
mogelijk dat de betoverende of magische intentie verschillend was bij ver-
schillende mensen. Een bisschop zoals Pontus de Tyard maakte wellicht 
voorzichtige bezwaren in overeenstemming met de gallicaanse voorzichtig-
heid omtrent de magie van prisca theologia. Maar we moeten ook bedenken 
dat zich in het middelpunt van het Franse hof de drijvende kracht bevond 
achter de festivals waarin de nieuwe technieken werden toegepast: ‘de Ita-
liaanse vrouw’, de koningin-moeder Catharina de’ Medici, lid van het grote 
Florentijnse huis dat Ficino en Pico had aangemoedigd en hun magie zeker 
niet had ontmoedigd. Catharina was berucht vanwege haar belangstelling 
voor talismannen en haar aanmoediging van magiërs en astrologen, en 
het zou moeilijk zijn te geloven dat er niet iets als een magische bedoeling 
achter haar festivals zat. Toen Catharina in het Ballet comique de la reine van 
1581, het product van de festivaltraditie die zij had ingesteld, Jupiter en 
Mercurius uit de hemel zag neerdalen in reactie op de betoverende muziek 
en het gezang, valt te betwijfelen of zij, groot kunstenares als ze was, dit 
als een zuiver artistieke uitbeelding zag. Het is waarschijnlijker dat een 
dergelijke opvoering in haar ogen iets als een uitgebreide en ingewikkelde 
talisman was, een rangschikking van de planetaire goden in een gunstige 
orde, aangeroepen door gunstige incantaties, hetgeen niet alleen resulteerde 
in een prachtig kunstwerk, maar ook in een magische handeling waardoor 
iets tot stand gebracht werd, waardoor de gunsten van de hemelen in feite 

1 Pontus de Tyard, Deux discours, etc., 1578, voorwoord door Du Perron. sig. a. iiii verso; cf. mijn boek 
The French Academies of the Sixteenth Century, Warburg Institute, University of London, 1947, pp. 88-9.
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naar beneden gehaald werden ten behoeve van de Franse monarchie en ter 
pacificatie van de godsdienstoorlogen.1

Alle tot dusverre genoemde schrijvers in dit hoofdstuk waren katholiek, 
maar in Philippe Du Plessis Mornay hebben we een protestants auteur die 
uitvoerig gebruik maakt van het hermetisme2 in zijn De la vérité de la religion 
chrétienne, in 1581 uitgegeven in Antwerpen door Plantijn met een dedicatie 
aan de koning van Navarra. In deze opdracht zegt Mornay dat hij ‘in deze 
ellendige tijden’ een religieus werk op zich neemt door de wereld te bestu-
deren als een ‘schaduw van de pracht van God’, en de mens als gemaakt als 
evenbeeld van God. In dit laatste deel van de eeuw, in een Europa dat is ver-
woest door vreselijke oorlogen en achtervolgingen die zijn voortgekomen 
uit het conflict tussen reformatorische en katholieke reactie, is Mornay een 
voorbeeld van hoe mannen zich wendden tot de hermetische religie van de 
wereld om te ontstijgen aan deze conflicten, en als een mogelijke manier 
om te ontsnappen aan de kwellingen ten gevolge van fanatiek gebruik van 
geweld aan beide zijden. Wijze mannen van alle tijden hebben geleerd dat 
God één is, zegt Mornay:

Mercure Trismegiste, qui est (si vrayement ces liures sont de luy, &, 
pour le moins sont-ils bien anciens) la source de tous, enseigne par tout: 
Que Dieu est un; Que l’unité est la racine de toutes choses … Qu’a luy 
seul appartient le nom de Pere, & de Bon … Il l’appelle le Pere du monde 
… l’Action de toutes puissances, la Puissance de tous actions … Seul & 
luy-mesmes Tout; sans Nom, & meilleur que tout Nom.3

Mornay verwijst in de kantlijn, als bronnen voor deze gevoelens, zowel naar 
de Pimander, II, III, IV, V, VI, IX, XI, XIII (dat wil zeggen naar deze verhande-
lingen in het Corpus Hermeticum), als naar de Asclepius.

In andere passages bespreekt hij de hermetische ‘Zoon van God’ als het 
Woord en haalt het hermetische scheppingsverhaal aan, dat hij vergelijkt 
met Genesis.4 En hij ontleent aan Pico della Mirandola mystieke meditaties 
over het Niets in alle religieuze leringen:

1 Over de Ballet comique, zie mijn boeken The French Academies of the Sixteenth Century, pp. 236 e.v. en 
The Valois Tapestries (Warburg Institute, University of London, 1959), pp. 82 e.v. In mijn artikel, ‘Poésie 
et Musique au Mariage du Duc de Joyeuse’ (in Musique et Poésie au XVIe siècle, Centre National de la 
Recherche Scientifique, Parijs, 1954, pp. 241 e.v.) Ik heb de magische aspecten van zo’n voorstelling 
geopperd door (p. 255) de afdaling van Jupiter in het ballet te vergelijken met een Jupiter-talisman 
die in het bezit van Catharina zou zijn geweest.

2 Walker (‘The Prisca Theologia in France’, p. 209, 211-2) en Dagens (‘Hermétisme et cabale en France 
de Lefrèvre d’Etaples à Bossuet’, Revue de Littérature comparée, Janvier-Mars, 1961, p. 8) hebben de 
aandacht gevestigd op Mornays gebruik van het hermetisme.

3 Mornay, De la vérité de la religion chrétienne, Antwerpen, 1581, p. 38.
4 Ibid., pp. 80, 98-100.
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… les Egyptiens inuoquans le premier principe, qu’ils appeloyent Te-
nebres au dessus de toute cognoissance comme l’Ensoph des Hebrieux, 
ou la nuict d’Orphée.1

Aan Pico’s conclusie dat het orfische nox hetzelfde is als Ensoph in de kab-
bala heeft Mornay toegevoegd, als zijnde hetzelfde, de Egyptische (dat wil 
zeggen hermetische) lering over de duisternis boven de rede, de Geen Naam 
boven de Namen. Hij meldt heel wat meer over de kabbala en noemt de Zohar 
waarover hij blijkbaar enige kennis bezit.2

Mornay maakt de bekende synthese tussen het hermetisme en de kab-
bala, maar het is nadrukkelijk geen Magia en praktische Cabala waarover 
hij spreekt. De synthese is geheel mystiek en theologisch. Hij verklaart later 
zeer nadrukkelijk dat de kabbala geen magie is, dat Mozes geen magiër was, 
en dat alle magie verkeerd en zinloos is.3

Mornays werk weerspiegelt de situatie in Antwerpen in 1581, waar Willem 
van Oranje de Zuidelijke Nederlanden trachtte te vestigen, nu tijdelijk bevrijd 
van Filips II van Spanje, als een staat waarin religieuze verdraagzaamheid in 
praktijk moest worden gebracht. In het volgende jaar werd de Franse graaf 
François D’Anjou door Oranje geïnstalleerd als titulair hoofd van deze staat, 
die maar kort zou bestaan en al spoedig bezweek onder de druk van vele 
rampen.4 Het interessante is dat degene die dit waagstuk in gang zetten, 
met de pogingen tot religieuze verdraagzaamheid, de erasmiaanse traditie 
van verdraagzaamheid als een basis gebruikten. Er is dus een punt in de zes-
tiende eeuw waarop men verlangt te ontsnappen aan religieuze verdeeldheid 
en waarop de totaal verschillende traditie van het erasmianisme samengaat 
met de hermetisch-kabbalistische traditie.

Deze kwestie heeft invloed op de problemen van Giordano Bruno in Enge-
land, waar hij volgens hemzelf beter werd ontvangen door Sir Philip Sidney 
en zijn kring dan door de Oxfordse ‘schoolmeesters’. Want Sidney stond zeer 
welwillend tegenover de zaak van de Zuidelijke Nederlanden waarvoor hij in 
1586, niet lang na Bruno’s vertrek uit Engeland, zijn leven zou geven. En Du 
Plessis Mornay was aan Sidney bekend als een vriend en was ongetwijfeld 
zijn lievelingstheoloog, zoals aangetoond wordt door het feit dat Sidney 
dit werk waaruit we hebben geciteerd in het Engels begon te vertalen. Zijn 
dood verhinderde dat hij de vertaling afmaakte, die echter werd voortgezet 
door Arthur Golding, die hem in 1587 publiceerde als A Woorke concerning the 

1 Ibid., pp. 101-2.
2 Ibid., pp. 106 e.v., 740 e.v. Dagens (‘Hermétisme et cabale en France de Lefrèvre d’Etaples à Bos-

suet’, Revue de Littérature comparée, Janvier-Mars, 1961, pp. 9, 11) heeft erop gewezen dat Mornay de 
hermetische en kabbalistische leringen met de pseudo-dionysische mystiek verbindt.

3 Ibid., pp. 633 e.v.
4 In mijn boek The Valois Tapestries (Warburg Institute, University of London, 1959) heb ik de 

voortijdige poging van Oranje om een tolerante staat onder Anjou te stichten, geanalyseerd door 
aan te voeren dat deze tapijten de hoop van dat vergeten moment in de geschiedenis weergeven.



[ x ] het religieuze hermetisme in de zestiende eeuw

171

trewness of the Christian Religion, met een opdracht aan de graaf van Leicester, 
die toen tegen Spanje vocht in de Lage Landen.

We kunnen daarom de passage die hierboven is aangehaald en die tame-
lijk aan het begin van het werk komt, weer aanhalen in wat het Engels van 
Sidney kan zijn:

Mercurius Trismegistus, who (if the bookes which are fathered uppon 
him bee his in deede, as in trueth they bee very auncient) is the founder 
of them all, teacheth euerywhere, That there is but one God: That one 
is the roote of all things, and that without that one, nothing hath bene 
of all things that are: That the same one is called the onely good and the 
goodnesse it selfe, which hath uniuersall power of creating all things 
… That unto him alone belongeth the name of Father, and of Good … 
He calleth him the father of the world, the Creator, the Beginning … 
the worker of all powers, and the power of all works.1

[Vert.: Mercurius Trismegistus, die (als de boeken die aan hem worden 
toegeschreven inderdaad van zijn hand zijn, en daadwerkelijk oeroud 
zijn) de stichter van allemaal is, onderwijst alom dat er slechts één God 
is: dat één de oorsprong van alle dingen is, en dat zonder die ene, er 
niets zou zijn geweest van wat er is: dat dezelfde ene alleen maar goed 
en de goedheid zelve genoemd wordt, die de universele kracht heeft om 
alle dingen te scheppen … Dat hem de naam van Vader, en van Goed 
toebehoort … Hij noemt hem de vader van de wereld, de Schepper, het 
Begin … de werker van alle krachten, en de kracht van alle werken.]

Dus kende Sidney de hermetische leringen, in de vorm, geheel vrij van magie, 
waarin Mornay ze aanbood.

Wat dacht Sir Philip Sidney dan van Giordano Bruno en zijn panacee voor 
de religieuze situatie in Europa, een terugkeer naar magisch hermetisme en 
magisch egyptianisme? De boodschap van de magiër kwam ook naar voren 
in de hermetische traditie, en toch was die heel anders van toon en inhoud 
dan het protestantse niet-magische hermetisme van Mornay.

Een ander opmerkelijk voorbeeld van zestiende-eeuws religieus hermetisme 
is het commentaar op de Pymander Hermetis Mercurii Trismegistus, in zes de-

1 A Woorke concerning the trewnesse of the Christian Religion, door Philip van Mornay … begonnen 
door Sir P. Sidney, op zijn verzoek beëindigd door Arthur Golding, Londen, 1587, p. 27. Aangezien 
deze passage in hoofdstuk 3 komt, en Golding in zijn voorwoord zegt dat Sidney al bepaalde hoofd-
stukken had vertaald voor hij de oorlog inging, kan het zijn dat de aangehaalde passage door Sidney 
werd vertaald, hoewel we hiervan niet zeker kunnen zijn. Zie voor een discussie over de kwestie 
en voor een analyse van het gebruik van prisca theologia in Mornays werk als een achtergrond voor 
een passage in Sidneys Arcadia, D.P. Walker, ‘The Ways of Dealing with Atheists: a Background to 
Pamela’s Refutation of Cecropia’, Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, XVII (1955), pp. 252 e.v.
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len, door Hannibal Rosseli, een Italiaans kapucijn, uitgegeven in Krakau in 
1585-90.1 Rosseli gebruikt Foix de Candales tekst van de Hermetica, waardoor 
hij in de Franse traditie van het religieus hermetisme thuishoort, en in zijn 
commentaar wordt het hele scala aan schrijvers uit de Oudheid geïntrodu-
ceerd die in het neoplatonisme van de Renaissance werden gebruikt. Ros-
seli is behoedzaam in wat hij over magie zegt, en hij waarschuwt ertegen.2 
Hij wijdt vele pagina’s aan de hiërarchieën van Pseudo-Dionysius3 alvorens 
over te gaan op de ‘Zeven Bestuurders’ die in de Pimander worden genoemd, 
en die hij vereenzelvigt met engelen.4 Hij is zich, zou men kunnen zeggen, 
extatisch bewust van de continuïteit tussen de hemelse wereld en de boven-
hemelse of engelenwereld maar, aangezien hij de kabbala niet noemt, poogt 
hij waarschijnlijk geen engelenmagie te bedrijven. Zijn benadering van het 
hermetisme is diep religieus en christelijk, en zijn waarlijk grootse inspan-
ningen getuigen van de stijgende religieuze opwinding rond het hermetisme 
tegen het einde van de eeuw. Aangezien hij een kapucijn was, kunnen we 
aannemen dat het religieuze hermetisme bezig was zich kenbaar te maken 
in deze contrareformatorische orde.

Er is gezegd door J. Dagens dat ‘cette influence de l‘hermétisme religieux 
a touché les protestants et les catholiques, favorisant, chez les uns et les 
autres, les tendances les plus iréniques.’5 Het is wellicht van betekenis dat, 
net zoals Mornays protestantse verhandeling die een sterke hermetische 
invloed laat zien in Antwerpen werd uitgegeven, waar Willem van Oranje re-
ligieuze verdraagzaamheid trachtte te stichten, ook Rosseli’s grote katholiek-
hermetische werk eerst in Polen werd gepubliceerd, een land waar religieuze 
verdraagzaamheid werd beoefend. Dergelijke inspanningen hoeven niet 
speciaal irenisch gericht te zijn geweest, ofwel op religieuze hereniging, maar 
slechts op tolerantie of het vermijden van geweld bij het definitief oplossen 
van religieuze problemen, door een sfeer van christelijke verdraagzaamheid 
te scheppen door een wederzijdse terugkeer naar de hermetische religie van 
de wereld, opgevat in christelijke zin.

Aan het Franse hof in de jaren tachtig van de vijftiende eeuw was de ko-
ning, Hendrik III, het middelpunt van een intensieve religieuze beweging 
waarin hij sterk beïnvloed werd door kapucijnen, een orde die hij krachtig 
aanmoedigde en waarbij zijn talloze boetvaardige confrères aangesloten 
waren.6 Hij probeerde op een religieuze manier om te gaan met de situatie 

1 Er was een andere uitgave in Keulen in 1630. Zie Scott, I, p. 36; J. Dagens, ‘Hermétisme et cabale 
en France de Lefrèvre d’Etaples à Bossuet’, Revue de Littérature comparée, Janvier-Mars, 1961, p. 7.

2 Hannibal Rosseli, Pymander Hermetis Mercurii Trismegistus, cum commentaries, Keulen, 1630, I, 
pp. 322 e.v.

3 Ibid., I, pp. 241 e.v.
4 Ibid., I, pp. 248 e.v.
5 J. Dagens, ‘Hermétisme et cabale en France de Lefrèvre d’Etaples à Bossuet’, Revue de Littérature 

comparée, Janvier-Mars, 1961, p. 8.
6 Een serie tekeningen in het Cabinet des Estampes stelt een lange religieuze processie voor die 

door de straten van Parijs kronkelt en dan het platteland intrekt als bedevaartstocht. Hendrik en zijn 
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waar hij tegenover stond. Aangemoedigd door Filips van Spanje waren ka-
tholieke extremisten in Frankrijk uit op gewelddadige en gevaarlijke acties; 
protestantse extremisten waren evenzeer onverzoenlijk. De koning probeerde 
een middenkoers te varen en hij trachtte een katholieke organisatie of re-
ligieuze beweging te bevorderen die verbonden moest zijn aan hemzelf en 
trouw aan de Franse monarchie. Ik heb in andere boeken deze sfeer rond 
Hendrik III onderzocht1 en in een artikel uitgegeven in 1939-40 over ‘The 
Religious Policy of Giordano Bruno’2 heb ik aangetoond dat toen Bruno in 
1582 naar Engeland kwam vanuit Parijs, waar hij enige aanmoediging had 
gekregen van Hendrik III, dit een soort politieke missie was om Hendriks 
vreedzame en religieuze bedoelingen te bepleiten, in tegenstelling tot de 
militante ambities van Spanje, waardoor Engeland evenzeer werd bedreigd. 
Hendrik, zegt Bruno in zijn Spaccio della bestia trionfante:

… loves peace, he preserves his contented people as much as possible 
in tranquility and devotion; he is not pleased with the noisy uproar of 
martial instruments which administer to the blind acquisition of the 
unstable tyrannies and principalities of the earth; but with all manner of 
justice and sanctity which show the straight road to the eternal kingdom.3

[Vert.: … houdt van vrede, hij zorgt ervoor dat zijn tevreden volk zo veel 
mogelijk in rust en devotie leeft; hij houdt niet van het luidruchtige 
tumult van oorlogsmiddelen die in dienst staan van de blinde verove-
ringsdrift van de instabiele tirannieën en vorstendommen van de aarde; 
maar met alle mogelijke rechtvaardigheid en vroomheid die het rechte 
pad naar het eeuwige koninkrijk wijzen.]

Ik heb ook aangevoerd dat Bruno’s filosofie een religieuze achtergrond had en 
een verzoenende religieuze missie naar protestants Engeland achter zich had.

Het Franse religieuze hermetisme, en het katholieke religieuze hermetisme 
van een kapucijn als Rosseli, is iets wat Bruno gekend zal hebben in de Parijse 
atmosfeer waaruit hij kwam. Niettemin is zijn eigen hermetisme, zijn eigen 
‘nieuwe filosofie’ die hij predikt als palliatief voor de religieuze situatie, niet 
het christelijke, pseudo-dionysische en engelachtige soort hermetisme dat 
we bij Rosseli vinden, ofschoon deze schrijver nauwgezet bestudeerd dient 
te worden in verband met Bruno.

boetedoende confrères nemen eraan deel en de processie wordt door kapucijner monniken geleid. 
In mijn artikel ‘Dramatic Religious Processions in Paris in the Late Sixteenth Century’ (Annales 
Musicologiques, II, Parijs, 1954, pp. 215-70) heb ik deze tekeningen gepubliceerd, en hun betekenis 
geanalyseerd en gewezen op het belang van de kapucijners erin (pp. 223 e.v.) en in Hendriks religieuze 
beweging in het algemeen.

1 The French Academies of the Sixteenth Century and The Valois Tapestries.
2 Journal of the Warburg Institute, III (1939-40), pp. 181-207. Vgl. ook The French Academies, pp. 225-9.
3 Giordano Bruno, Spaccio della bestia trionfante, dial. 3 (Dial. ital., p. 826). Cf. ‘The Religious Policy 

of G. Bruno’, p. 224; The French Academies, pp. 227-8; en hieronder, pp. 220-1.
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In dit snelle overzicht van het enorm grote onderwerp van het hermetisme in 
de zestiende eeuw heb ik slechts een paar voorbeelden uitgezocht, gekozen 
met het oogmerk behulpzaam te zijn bij de inschatting van Bruno’s positie 
als hermetisch filosoof die in de volgende hoofdstukken gemaakt zal wor-
den. Ik kom nu bij een voorbeeld dat in veel opzichten het belangrijkste van 
allemaal is vanuit dit gezichtspunt, namelijk Francesco Patrizi.

Zoals Scott heeft gezegd: ‘Patrizi schijnt door oprechte geestdrift ertoe 
te zijn aangezet de taak op zich te nemen van het tot stand brengen van een 
herstel van de ware religie; en hij beschouwde de Hermetica als een van de 
meest doeltreffende instrumenten die bij dit plan gebruikt konden worden.’1 
Hij schetste zijn plan in zijn Nova de universis philosophia, voor het eerst in 
Ferrara uitgegeven in 1591 (tweede editie, Venetië, 1593), met een opdracht 
aan paus Gregorius XIV. Bij zijn ‘Nieuwe Universele Filosofie’ publiceerde 
Patrizi het Corpus Hermeticum, waarbij hij gebruikmaakte van de Griekse 
tekst van Turnebus en Foix de Candale, en een nieuwe Latijnse vertaling gaf, 
alsmede de Asclepius en een deel van de Hermetica bewaard door Stobaeus, 
met Latijnse vertalingen ervan. Patrizi maakte op deze wijze in dit boekwerk, 
als fundering voor zijn nieuwe filosofie, een grotere verzameling Hermetica 
beschikbaar dan tot dan toe bijeengebracht was. Dit was een werk van geest-
driftige devotie; Patrizi geloofde dat Hermes Trismegistus iets eerder leefde 
dan Mozes,2 dat het scheppingsverslag van Mozes aangevuld moest worden 
met het verslag in Pimander en dat Hermes veel duidelijker sprak over het 
mysterie van de Drie-eenheid dan Mozes.3

In zijn opdracht aan Gregorius XIV van de Nova de universis philosophia zegt 
Patrizi dat van een filosoof vandaag de dag gedacht wordt dat hij iemand is 
die niet in God gelooft. De reden hiervoor is dat de enige filosofie die wordt 
bestudeerd die van Aristoteles is, die de almachtigheid en voorzienigheid 
van God ontkent. Toch zei Hermes dat het zonder filosofie onmogelijk is om 
vroom te zijn, en daarom heeft Patrizi gepoogd een waarachtigere filosofie 
te ontdekken waarmee we zouden kunnen terugkeren tot God. Hij hoopt 
dat de paus en zijn opvolgers deze religieuze filosofie zullen aannemen en 
ervoor zorgen dat zij overal wordt onderwezen. Hij vraagt waarom die delen 
van Aristoteles’ filosofie die vijandig zijn tegenover God worden bestudeerd, 
terwijl een hermetische verhandeling meer filosofie bevat dan alle werken 
van Aristoteles bij elkaar. Vele van Plato’s dialogen zouden in het openbaar 
moeten worden onderwezen; ook Plotinus, Proclus en de vroege kerkvaders. 
Maar de scholastici zijn gevaarlijk, aangezien ze te aristotelisch zijn.

1 Scott, I, p. 37.
2 ‘Videtur Hermes hic Trusmegistus coetanus quidem fuisse Mosy, sed paulo senior …’ Introductie 

bij de Hermetica in Patrizi’s Nova de universis philosophia; cf. Scott, I, p. 40.
3 ‘Poemander creationem mundi et hominis, cum Mosaica fere eandem complectitur. Et Trinitatis 

mysterium longe apertius quam Moses ipse enarrat.’ Opdracht aan Gregorius XIV van Patrizi’s Nova 
de universis philosophia. Cf. Scott, I, p. 39.
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Ik zou graag willen dat u, Heilige Vader, en alle toekomstige pausen, het 
bevel geeft dat sommige van de boeken die ik heb genoemd (prominent 
hieronder was de Hermetica) onophoudelijk overal zullen worden onder-
wezen, zoals ik ze in Ferrara de afgelopen veertien jaar heb onderwezen. 
U zult daarmee alle bekwame personen in Italië, Spanje en Frankrijk 
gunstig stemmen voor de Kerk; en wellicht zelfs zullen de Duitse pro-
testanten hun voorbeeld volgen en terugkeren tot het katholieke geloof. 
Het is veel makkelijker om hen op deze manier terug te winnen, dan hen 
te dwingen met kerkelijke vermaningen of met wereldse wapens. U zou 
ervoor moeten zorgen dat deze leer in de scholen van de jezuïeten wordt 
onderwezen, die zulk goed werk doen. Als u dit doet, staat u grootse 
eer te wachten onder de mensen in toekomstige tijden. En ik smeek u 
mij te aanvaarden als uw helper in deze onderneming.1

Hier hebben we de vrome filosofie, gegrondvest op het hermetisme, in een 
duidelijk contrareformatorische omlijsting. De jezuïeten wordt geadviseerd 
om haar te gebruiken, en het is een vreedzame manier om protestanten aan 
te trekken, zonder vervolging en wapengeweld.

Patrizi’s ‘nieuwe filosofie’ zoals uiteengezet in de Nova de universis philosophia 
hoort veel meer thuis in de traditie van het Italiaanse hermetisme, dat teruggaat 
op Ficino en Pico, dan in de Franse traditie waarin de magie omzichtig wordt 
vermeden. Patrizi haalt Plato aan die gezegd zou hebben dat magie de cultus 
van de goden is,2 en ‘John Picus’ die zei dat magiër onder de Perzen hetzelfde 
betekent als filosoof onder de Grieken.3 Elders herhaalt hij dat de ware betekenis 
van het woord ‘magiër’ is iemand die God cultiveert, en dat het oudste deel van 
de magie, of prisca magia, ware religie is.4 In het eerste boek5 zet hij een lichtreeks 
uiteen, lopend van het bovenhemelse licht, door de sterren, naar het licht van 
de zon in deze wereld, waarbij hij in dit verband verwijst naar Hermes en Diony-
sius.6 Rosseli heeft net zoiets, maar Patrizi is dichter bij de originele ficiniaanse 
uiteenzetting, en iets van magie wordt beslist gesuggereerd. Patrizi besteedt 
veel ruimte aan natuurkundige kwesties, zoals de positie van de zon, waarbij 
hij vermeldt dat Hermes hem boven de maan plaatst;7 hij noemt Copernicus 
niet, noch neemt hij heliocentriciteit aan. Hij bespreekt uitvoerig de universele 
bezieling,8 waarin hij gelooft (ofschoon niet in het bewegen van de aarde), en in 
zijn hoofdstuk ‘over de Ene’ wijdt hij uit over het thema van de Ene en het Al.9

1 Patrizi, opdracht van de Nova de universis philosophia; geciteerd zoals vertaald door Scott, loc. cit.
2 Zoroaster, afzonderlijk gepagineerd werk in Patrizi, Nova de universis philosophia, p. 4 verso.
3 Ibid., loc. cit.
4 Ibid., p. 5, en in andere passages.
5 Patrizi, De luce, afzonderlijk gepagineerd werk waarmee de Nova de universis philosophia begint.
6 Ibid., p. 11 etc.
7 Patrizi, De spacio physico (afzonderlijk gepagineerd werk in de Nova de universis philosophia), p. 109.
8 Patrizi, Pampsychia (afzonderlijk gepagineerd werk in de Nova de universis philosophia), pp. 54 

e.v. (an mundus sit animatus).
9 Patrizi, Panarchios (afzonderlijk gepagineerd werk in de Nova de universis philosophia), pp. 9 e.v.
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Patrizi is een uitlegger van een ‘nieuwe filosofie’ die sterk is beïnvloed door 
het hermetisme en teruggaat, na de recentere pogingen om het hermetisme 
van magie te zuiveren, tot de ficiniaanse sfeer met zijn geloof in prisca ma-
gia. Deze filosofie is anti-aristotelisch, in de zin dat zij stelt religieuzer dan 
Aristoteles te zijn. De auteur ervan hoopt dat de paus haar zal gebruiken 
bij de contrareformatorische inspanning, als middel om de religie te doen 
herleven en de protestanten te bekeren.

In 1592 werd Patrizi naar Rome ontboden door paus Clemens VIII om de 
platoonse filosofie te onderwijzen aan de universiteit. Hij moet naar Rome 
zijn getogen vol hoop dat deze oproep betekende dat hij daar de hermetische 
contrareformatie mocht onderwijzen en prediken die hij had omschreven in 
zijn ‘Nieuwe Universele Filosofie’. Maar er stonden kritische stemmen tegen 
zijn denkbeelden op, hij kreeg problemen met de Inquisitie1 en stemde toe 
alles wat ketters werd geacht in zijn boek te herzien en in te trekken. Maar 
het boek werd uiteindelijk veroordeeld, en hoewel Patrizi verder niet werd 
gestraft (het schijnt dat hij zijn leerstoel heeft behouden tot zijn dood in 
1597), werd hem feitelijk het zwijgen opgelegd, en zijn poging om ‘Hermes 
Trismegistus, tijdgenoot van Mozes’ terug te brengen in de Kerk, zoals in 
Siena, ontving geen officiële aanmoediging. Zijn verhaal illustreert de men-
tale verwarring van de late zestiende eeuw en dat het niet makkelijk was, 
zelfs niet voor een zeer vroom katholiek platonist als Patrizi, te beseffen 
wat theologisch gezien zijn positie was (de positie over magie werd door Del 
Rio opgesteld2 toen Patrizi in Rome was, maar werd nog niet gepubliceerd).

Giordano Bruno was ook de prediker van een ‘nieuwe filosofie’ die hij in 
protestants Engeland uiteenzette en die, zoals in latere hoofdstukken zal 
worden aangetoond, hoofdzakelijk hermetisch was. In 1591 keerde Bruno naar 
Italië terug in de hoop paus Clemens VIII te interesseren voor zijn filosofie. 
Maar Bruno had de ontstellende stap gezet van het loslaten van de christelijke 
interpretatie van het hermetisme, die de hele fundering was van het vrome 
religieuze hermetisme, of dit nu protestants of katholiek was. Vandaar dat 
zijn lot als hermetisch filosoof met een universele hervormende missie veel 
erger was dan dat van Patrizi.

Vergeleken met de sterke preoccupatie met het religieuze hermetisme op 
het Europese vasteland, bevond Engeland zich, ten gevolge van de religieuze 
beroering die het doormaakte, in een merkwaardig geïsoleerde positie. Het 
aanpassen van de katholieke theologie en filosofie aan het neoplatonisme en 
de prisca theologia nam in Engeland een aanvang bij Thomas More, John Colet 
en hun kring. Colet was zeker aangeraakt door ficiniaanse invloeden, en zijn 
verhandeling over de pseudo-dionyische engelenhiërarchieën is een aanpas-

1 Voor een verslag van Patrizi’s problemen, zie Luigi Firpo, ‘Filosofia italiana e Controriforma’, 
Rivista di Filosofia, XLI (1950), pp. 150-73; XLII (1951), pp. 30-47.

2 Zie hierboven, p. 154.



[ x ] het religieuze hermetisme in de zestiende eeuw

177

sing van de Engelse prereformatorische dionysische mystiek aan het nieuwe 
dionysianisme.1 More bewonderde Pico della Mirandola zeer, en vertaalde 
diens biografie geschreven door G.F. Pico in het Engels voor de stichting van 
een non.2 Deze biografie bevat verwijzingen naar Pico’s interesses, vertaald 
door More als de ‘secrete misteryes of the hebrewes, caldyes and arabies’ en 
‘ye olde obscure philosophye of Pythagoras, trismegistus, and orpheus’.3 
Aldus, bij de dageraad van de zestiende eeuw (More’s Life of Picus werd in 1510 
gedrukt en men denkt dat hij de vertaling vijf jaar daarvoor heeft gemaakt) 
worden de namen van de prisci theologi verkondigd door een Engelsman.

In More’s Utopia, voor het eerst uitgegeven in het Latijn in 1516, wordt 
de religie van de bewoners van Utopia als volgt beschreven (in de Engelse 
vertaling van Ralph Robinson):

Some worship for God the sonne: some the mone: some, some other 
of the planettes. There be that give worship to a man that was ones of 
exce1lente vertue or of famous glory, not only as God, but also as the 
chiefest and hyghest God. But the moste and the wysest parte (rejec-
tynge al these) beleve that there is a certayne Godlie power unknowen, 
everlastinge, incomprehensible, inexplicable, farre above the capacitie 
and retche of mans witte, dispersed throughout all the worlde, not in 
bignes, but in vertue and power. Him they call the father of al. To him 
alone they attribute the beginninges, the encreasinges, the procedinges, 
the chaunges, and the endes of al thinges. Neither they geve any divine 
honours to any other then to him.4

[Vert.: Sommigen aanbidden de zon als God, anderen de maan, weer 
anderen de planeten. Er zijn er die een mens vereerden die bijzonder 
deugdzaam was of grote vermaardheid bezat, niet alleen als God, maar 
ook als de voornaamste en hoogste God. Maar de meeste en verstandig-
ste mensen (die dit allemaal verwerpen) geloven dat er een bepaalde 
goddelijke kracht is, onbekend, eeuwigdurend, onbegrijpelijk, onver-
klaarbaar, ver boven het vermogen en de reikwijdte van het menselijke 
verstand, verspreid door de hele wereld, niet wat betreft grootte, maar 

1 Met name laat Colets verhandeling over de hemelse hiërarchieën de afhankelijkheid zien van 
Ficino’s visie van de negen engelenhiërarchieën van het ‘drinken’ van de goddelijke invloeden die 
daar vandaan naar beneden gaan de negenvoudige orde van de wereld in, dat wil zeggen de primum 
mobile, dierenriem, en zeven planeten. ‘Nam quod novem hauriunt angelorum ordines, id novenario 
progressu in universa diffunditur …’ (John Colet, Two Treatises on the Hierarchies of Dionysius, uit-
gegeven met Engelse vertaling door J.H. Lupton, Londen, 1869, p. 180). Colets dionysische mystiek 
wordt hier beïnvloed door het ficiniaanse ‘astrologiseren’ van de mystiek (zie hierboven, pp. 119-21). 
Colet kende ook Pico’s lofprijzingen van Cabala, waaruit hij in dit werk citeert.

2 R.W. Chambers, Thomas More, Londen, 1935, pp. 93-4.
3 The Life of John Picus, Earl of Mirandula, in The English works of Sir Thomas More, ed. W.E. 

Campbell, A.W. Reed, R.W. Chambers, etc., 1931, I, p. 351.
4 More’s Utopia, Robinsons vertaling, Everyman editie, p. 100.
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in deugd en kracht. Hem noemen ze de vader van alles. Aan hem alleen 
wijzen ze de oorsprongen, toenamen, procedures, veranderingen en 
beëindigingen van alle dingen toe. En ze geven ook geen enkele god-
delijke eer aan iets anders dan aan hem.]

Ik zou hier willen aanvoeren dat er een hermetische invloed zit in deze be-
schrijving van de religie die wordt beoefend door de meest wijze bewoners 
van Utopia, die hen voorbereidde op het ontvangen van het christendom.

But after they hearde us speake of the name of Christ … you will not 
beleve with howe gladde mindes, they agreed unto the same: whether 
it were by the secrete inspiration of God, or elles for that they thought 
it nieghest unto that opinion, which among them is counted chiefest.1

[Vert.: Maar nadat ze ons de naam van Christus hadden horen zeggen … 
is het ongelooflijk hoe blijmoedig ze het met elkaar eens werden: of dit 
nu door geheime inspiratie van God kwam, of anders dat ze vonden dat 
dit het dichtst kwam bij wat volgens hen de voornaamste opvatting was.]

De bekeerde inwoners van Utopia zijn dus wellicht christelijke hermetici. 
In ieder geval laten ze al het duidelijke kenteken van het religieuze herme-
tisme in de zestiende eeuw zien, het afkeuren van het gebruik van geweld 
in religieuze aangelegenheden. Wanneer een inwoner van Utopia, bekeerd 
tot het christendom, onverdraagzaam werd en alle andere religies begon te 
veroordelen, werd hij scherp berispt en verbannen.

For this is one of the auncientest lawes amonge them: that no man shall 
be blamed for resininge in the maintenance of his owne religion. For 
kyng Utopus … made a decree, that it should be lawfull for everie man 
to favoure and folow what religion he would, and that he mighte do the 
best he could to bring other to his opinion, so that he did it peaceablie, 
gentelie, quietly and soberlie, without hastie and contentious rebuking 
and invehing against other. If he could not by faire and gentle speche 
induce them unto his opinion yet he shou1d use no kinde of violence, 
and refraine from displeasaunte and seditious woordes. To him that 
would vehemently and ferventlye in this cause strive and contende was 
decreed banishment or bondage.2

[Vert.: Want dit is een van de oudste wetten bij hen: dat het niemand 
verweten zal worden wanneer hij de beoefening van zijn religie opgeeft. 
Want koning Utopus … vaardigde een decreet uit, dat het voor eenieder 

1 Ibid., pp. 100-1.
2 Ibid., pp. 101-2.
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wettig zou zijn om elke religie die hij wil te kiezen en te volgen, en dat 
hij zijn uiterste best mag doen om een ander tot die religie te bekeren, 
als dit maar vreedzaam, zachtmoedig, rustig en sober, zonder haast 
en ruziemaken en aanvallen gebeurt. Als hij hen niet met eerlijke en 
vriendelijk taal tot zijn mening kan overhalen, mag hij toch geen ge-
weld gebruiken, en dient hij af te zien van onaangename en opruiende 
woorden. Degene die heftig en vurig zijn zaak zou nastreven en ervoor 
zou strijden, werd verbannen of gevangen gezet.]

Zo onderwees Thomas More de beginselen van religieuze verdraagzaamheid 
voor de rampen van de zestiende eeuw waren begonnen – voor zijn eigen 
executie, voor de branden waren aangestoken in Smithsfield onder Mary, 
voor het martelen van katholieke missionarissen onder Elizabeth, voor de 
Franse godsdienstoorlogen en de moordpartij tijdens de Bartholomeüsnacht, 
voor de afschuwelijke wreedheden van de Spanjaarden in de Nederlanden, 
voor het verbranden van Servetus door Calvijn, voor het verbranden van Gi-
ordano Bruno door de Inquisitie. En, als het juist is wat ik suggereer, dat de 
bewoners van Utopia prisci theologi waren die wat van hun vroegere wijsheid 
inbrachten in het christendom, geeft More, vóór de rampen, het palliatief 
aan waartoe de late zestiende eeuw zich wendde – het religieuze hermetisme.

Dit prille begin van een ontwikkeling van prereformatorisch Engels katho-
licisme in nieuwe richtingen onder de nieuwe Italiaanse invloed werd in de 
kiem gesmoord door de noodlottige loop der gebeurtenissen tijdens het latere 
deel van de regering van Hendrik VIII. Met de dood van More op het schavot 
kwam een hoofdstuk in de geschiedenis van het denken dat net begonnen 
was vroegtijdig ten einde. De gewelddadige intolerante protestantse breuk 
met het verleden tijdens de regering van Edward VI, met zijn vernietiging van 
boeken en bibliotheken, werd gevolgd door de al even gewelddadige Spaans-
katholieke intolerantie van de regering van Mary. Onder Elizabeth werd de 
reformatie gevestigd met een extreme partij, de puriteinen, als overwegende 
invloed. Het puriteinse anglicanisme was de erasmiaanse verdraagzaamheid 
helemaal kwijtgeraakt. Bitter verontwaardigd over de vervolgingen tijdens 
Mary’s regering en angstig voor herhaling ervan als Filips II de overhand zou 
krijgen in Europa en weer vat zou hebben op Engeland, verliep het puriteinse 
denken op strikte theologische en oninteressante historische wijzen – onin-
teressant in de zin dat de geschiedenis zich inperkte tot een lang verhaal over 
de slechtheid van het paapse verleden en rechtvaardiging voor de breuk van 
de Engelse kroon en Kerk met Rome. Het ‘Book of Martyrs’ van Fox, met zijn 
afschuwelijke afbeeldingen van martelaren van koningin Mary in deze his-
torische omlijsting, is kenmerkend voor die houding. Er valt nauwelijks een 
spoor van filosofie te bekennen in het boek van Fox. Er wordt niet gesproken 
over prisca theologia in die sfeer, noch was er een Engelse kerkelijke figuur die 
correspondeerde met een Franse bisschop als Pontus de Tyard, bezield met 
neoplatonisme en in contact met dichters en musici, of met een geestdriftige 
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monnik zoals Hannibal Rosseli, ondergedompeld in het hermetisme. Als 
er al enige belangstelling voor dergelijke zaken in Engeland bestond, dan 
was het niet in de officiële gevestigde kringen in kerk of universiteit, maar 
in particuliere kringen, zoals de groep hovelingen van Sir Philip Sidney die 
het getal in de drie werelden bij John Dee bestudeerden, of in overblijfselen 
van de traditie van More en Colet.

Als renaissancemagiër had Dee de middeleeuwse tradities nodig om op te 
bouwen, en deze waren in Engeland verbroken en verjaagd. De verwoesting 
van kloosterbibliotheken veroorzaakte groot leed bij Dee, en hij probeerde 
zo veel mogelijk van hun inhoud te redden, wat hem verdacht maakte, niet 
alleen als ‘tovenaar’, maar omdat hij zo blijk zou geven sympathie te koesteren 
voor het paapse verleden. Als geïsoleerde en eenzame figuur vergaart de mo-
derne magiër de spirituele en ook de wetenschappelijke schatten uit de grote 
ruïnes die in geschonden grootsheid uittorenden boven de elizabethaanse 
wereld. Hij genoot de gunst van koningin Elizabeth, wier hoofdastroloog hij 
was – ofschoon ze hem nooit de gesalarieerde positie gaf voor het beoefenen 
van zijn studies, waar hij dringend om verzocht – en een groep intellectuele 
hovelingen, geleid door Philip Sidney, koos hem als hun filosofieleraar.

Dee was tijdens het grootste deel van Bruno’s verblijf niet in Engeland; hij 
ging later in het jaar (1583) dat Bruno arriveerde op reis op het vasteland. In 
1585, toen Bruno in Engeland was, was Dee in Krakau waar hij de hermeticus 
Hannibal Rosseli ontmoette. ‘Ik heb geestelijke raad ontvangen van doctor 
Hannibal de grote goddelijke, die nu enige van zijn commentaren op Py-
mander Hermetis Trismegisti heeft uiteengezet,’ schrijft Dee in zijn spirituele 
dagboek, en op de volgende dag: ‘Ik ging ter communie bij de bernardijnen 
waar de doctor professor is.’1 Dit laat zien waar Dee’s ware spirituele thuis 
is – in het religieuze hermetisme. Dee was bezig zich door middel van deze 
religieuze beoefening voor te bereiden op een partijtje praktische kabbala met 
Kelley, en hij had, om te zorgen dat hij veilig was, daarvoor die christelijke 
engelenvoortzetting in de hemelse hiërarchieën nodig die het voortdurende 
thema was van ‘doctor Hannibals’ geestdriftige dionysisch-hermetische over-
peinzingen, zoals blijkt uit zijn boek.

Sidney kende dus ten minste twee soorten hermetisme: hij kende het niet-
magische type zoals uiteengezet door Du Plessis Mornay en hij kende Dee, 
die een magiër was, maar een christelijke, en ook een oprecht wetenschapper 
met een authentiek wiskundig inzicht in de copernicaanse theorie.2 Bruno 
zou hem een ander soort hermetisme verschaffen.

Eindelijk kan Giordano Bruno in dit boek losbarsten. We hebben ons de 
hele tijd op hem voorbereid, want alleen door hem in de context van de ge-
schiedenis van het hermetisme in de Renaissance te plaatsen, kunnen we 
deze buitengewone man gaan begrijpen.

1 A True and Faithfull Relation of what passed … between Dr. John Dee and some Spirits, p. 397.
2 Zie F.R. Johnson, Astronomical Thought in Renaissance England, Baltimore, 1937, pp. 134-5.
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hoofdstuk xi

Giordano Bruno: eerste bezoek aan Parijs

•
Giordano bruno1 werd in 1548 geboren in Nola, een stadje in de uit-

lopers van de Vesuvius. Hij raakte de sporen van deze vulkanische en 
Napolitaanse oorsprong nooit kwijt, en hij noemde zichzelf trots ‘de Noleen’, 
geboren onder een gunstige hemel. Hij trad in 1563 toe tot de dominicaanse 
orde, en werd bewoner van het grote dominicanenklooster in Napels, waar 
Thomas van Aquino is begraven. In 1576 raakte hij in moeilijkheden vanwege 
ketterij en vluchtte hij met achterlating van zijn dominicaanse habijt. Daarna 
begon zijn zwervende bestaan door Europa. Nadat hij het Genève van Calvijn 
had beproefd en erachter kwam dat hij de plaats niet mocht, de calvinisten 
hem bovendien evenmin mochten en ongeveer twee jaar lang in Toulouse 
onderricht te hebben gegeven over de Sphaera van Sacrobosco, kwam Bruno 
ergens laat in 1581 in Parijs aan. Hier gaf hij openbare lezingen, waarvan er 
dertig gingen over dertig goddelijke eigenschappen,2 en trok hij de aandacht 
van de koning, Hendrik III. Het was hier dat hij twee boeken publiceerde over 
de geheugenkunst, waarin tot uiting komt dat hij magiër is.

Zoals in het voorwoord werd uitgelegd, poogt het onderhavige boek Bruno 
binnen de geschiedenis van het renaissancehermetisme en de magie te plaat-
sen. Ik hoop nog een boek te schrijven, gelijk van opzet als dit boek, dat als 
doel zal hebben Bruno binnen de geschiedenis van de klassieke geheugen-
kunst te plaatsen. De twee lijnen komen samen, want Bruno’s geheugen-
kunst is een magische kunst, een hermetische kunst. Het is dit aspect van de 
mnemonische werken dat ik in dit boek behandel, waarbij ik de uitvoerigere 
bespreking van hoe magie opgenomen raakte in de mnemonische traditie 
voor het andere boek bewaar. Het is echter nodig om iets te zeggen over de 
klassieke geheugenkunst3 als introductie tot dit hoofdstuk.

1 De literatuur over Giordano Bruno is zeer uitgebreid (zie de Bibliografia). De beste biografie is 
V. Spampanato, Vita di Giordano Bruno, Messina, 1921. 

Voor de afkortingen die ik gebruik voor de edities van de werken van Bruno en voor de documen-
taire bronnen, zie de lijst met afkortingen op pp. xiii-xiv.

2 Documenti, p. 84.
3 Voor een kort verslag, zie mijn artikel ‘The Ciceronian Art of Memory’ in Medioevo e Rinascimento, 

studi in onore di Bruno Nardi, Florence, 1955, II, pp. 871-903; een recent boek over het onderwerp, met 
een hoofdstuk over Bruno is dat van Paolo Rossi, Clavis Universalis arti mnemoniche e logica combina-
toria da Lullo a Leibniz, Milaan-Napels, 1960; zie ook C. Vasoli, ‘Umanesimo e simbologia nei primi 
scritti lulliani e mnemotecnici del Bruno’, in Umanesimo e Simbolismo, ed. E. Castelli, Padua, 1958, 
pp. 251-304, en P. Rossi’s artikel in hetzelfde deel (pp. 161-78).
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De Romeinse redenaars gebruikten een mnemoniek die in de Ad Heren-
nium wordt beschreven en waarnaar wordt verwezen door Cicero en Quinti-
lianus. Zij bestond uit het uit het hoofd leren van een reeks plaatsen in een 
gebouw, en aan deze vanbuiten geleerde plaatsen werden beelden gekoppeld 
om te herinneren aan de punten in de redevoering. De redenaar die zijn rede 
hield, volgde in gedachten de gememoriseerde plekken in de juiste volgorde, 
waarbij hij de beelden eruit haalde die hem moesten herinneren aan zijn 
denkbeelden. Niet alleen gebouwen konden worden gebruikt als geheugen-
plaatssysteem: Metrodorus van Scepsis zou de dierenriem hebben gebruikt 
als fundering voor zijn geheugensysteem.

Deze klassieke kunst, gewoonlijk beschouwd als zuiver mnemotechnisch, 
kende een lange geschiedenis in de Middeleeuwen en werd door Albertus 
Magnus en Thomas van Aquino aanbevolen. In de Renaissance was zij in de 
mode onder platonisten en hermetici. Zij werd nu opgevat als een methode 
om essentiële of archetypische beelden in het geheugen te prenten, met de 
kosmische orde zelf als het ‘plaats’systeem, een soort innerlijke manier om 
het universum te leren kennen. Het principe is al duidelijk aanwezig in de 
passage in Ficino’s De vita coelitus comparanda waarin hij beschrijft hoe de 
planetaire beelden of kleuren, in het geheugen geprent zoals ze geschilderd 
waren op het gewelfde plafond, voor degene die ze vanbuiten geleerd had 
alle individuele verschijnselen die hij waarnam als hij zijn huis uitging orga-
niseerden.1 De hermetische ervaring van het bespiegelen van de schepping 
in de geest2 ligt, denk ik, ten grondslag aan het magische geheugen van de 
Renaissance, waarin de klassieke mnemoniek met plaatsen en beelden nu 
wordt begrepen, of toegepast, als een methode om deze ervaring te bereiken 
door archetypische of magisch geactiveerde beelden in het geheugen te pren-
ten. Door magische of talismanbeelden te gebruiken als geheugenbeelden 
hoopte de magiër universele kennis te verwerven, en ook macht, door via de 
magische organisatie van de verbeelding een magisch krachtige persoonlijk-
heid te krijgen, als het ware afgestemd op de krachten van de kosmos.

Deze verbazingwekkende transformatie of adaptatie van de klassieke 
geheugenkunst in de Renaissance bestond al vóór Bruno, maar met Bruno 
bereikte zij haar hoogtepunt. De De umbris idearum en de Cantus Circaeus, die 
we in dit hoofdstuk bespreken, zijn zijn twee eerste werken over magisch ge-
heugen. Ze laten zien dat hij reeds magiër was voor hij naar Engeland kwam.

De De umbris idearum, uitgegeven in 1582 in Parijs, is opgedragen aan Hendrik 
III. De opdracht wordt voorafgegaan en gevolgd door gedichten waarin de 
lezers gewaarschuwd worden voor de moeilijkheid van het boek dat ze op 
het punt staan te bestuderen. Het is moeilijk toegankelijk, maar er ligt een 
grote beloning in het verschiet. Het is te vergelijken met het standbeeld van 

1 Zie hierboven, pp. 80-1.
2 Zie hierboven, pp. 41-2.
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Diana te Chíos dat een huilend gezicht toonde aan degenen die de tempel 
binnengingen maar een glimlachend gezicht aan degenen die naar buiten 
gingen.1 Of met het raadsel van Pythagoras over bicornis, met één kant die 
ruw en afstotend is, terwijl de andere tot betere dingen leidt. Dit gezicht 
en dit raadsel lijken nu moeilijk, maar degenen die zich verdiepen in deze 
schaduwen zullen iets vinden waarmee ze hun voordeel kunnen doen. Een 
gedicht dat aan Merlijns wijsheid wordt toegeschreven, beschrijft de onge-
schiktheid van diverse dieren voor diverse handelingen, bijvoorbeeld dat 
varkens van nature niet geschikt zijn om te vliegen. De lezer wordt er daarom 
voor gewaarschuwd zich niet te wagen aan dit boek, tenzij hij zich ertegen 
opgewassen voelt.2 Met de combinatie van mysterieusheid en bombast in 
deze poëtische handwijzers tot het boek wordt een toon gezet die van begin 
tot eind wordt volgehouden.

Het boek opent met een dialoog tussen Hermes, Philothimus en Logi-
fer.3 Hermes beschrijft de kennis of kunst die op het punt staat als een zon 
te worden geopenbaard. Bij zonsopgang trekken de werkers der duisternis 
zich terug in hun holen, maar de mens en de schepselen van het licht gaan 
naar hun werk. Donkere schepselen, heilig voor de nacht en voor Pluto, zijn 
heksen, padden, basilisken, uilen: ze worden verbannen. Schepsels van het 
licht zijn de haan, de feniks, de zwaan, de gans, de adelaar, de lynx, de ram en 
de leeuw; deze zijn wakker en werken. De kruiden en bloemen van het licht – 
zoals de zonnebloem of de lupine – bannen de groeisels van de duisternis uit.

Hermes beschrijft de verlichting die vervat is in de kunst, niet alleen in de 
termen van dieren en planten die astrologisch verwant zijn aan de planeet Sol, 
maar ook in termen van een filosofie die gebaseerd is op het ‘onfeilbare intel-
lect’, in plaats van op de ‘misleidende zintuiglijke waarneming’. Hij spreekt 
nu van’kringlopen’ en ‘hemicycli’; van de ‘beweging van werelden’ die volgens 
velen ‘dieren’ of ‘goden’ zijn; van de macht van de zon in deze filosofie.4

Philothimus vraagt wat het boek is dat Hermes in zijn hand houdt en 
hij krijgt te horen dat het het boek is Over de Schaduw der Ideeën,5 waarbij de 
auteur twijfelt of hij de inhoud van het boek al of niet moet bekendmaken. 
Philothimus wijst erop dat geen enkel groot werk geproduceerd zou worden 
als dergelijke aarzelingen de overhand kregen. De voorzienigheid van de 
goden laat niet af, zoals de Egyptische priesters plachten te zeggen, vanwege 
verordeningen die diverse malen werden afgekondigd door repressieve Mer-
curiussen. De geest houdt niet op te verlichten, en de zichtbare zon houdt 
niet op te verlichten, omdat we ons er niet allemaal altijd toe wenden.

Logifer mengt zich nu in het gesprek, en haalt een groot aantal geleerde 
leraren aan, magister Adhoc, magister Scoppet, enzovoorts, die de geheu-

1 Bruno, Op. Lat., II(i), pp. 1 e.v.
2 Ibid., p. 6.
3 Ibid., pp. 7 e.v.
4 Ibid., pp. 8-9.
5 Ibid., p. 9.
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genkunst maar niets vinden. Hij citeert de mening van magister Psicoteüs 
dat niets nuttigs geleerd kan worden uit de mnemoniek van een Tullius, een 
Thomas (van Aquino) of een Albertus (Magnus).1 Logifer is goed op de hoogte 
van medische recepten voor het verbeteren van het geheugen, welk dieet er 
het beste voor is, welke leefregels. Informatie als deze beschouwt hij als veel 
nuttiger dan die lege en bedrieglijke geheugenkunst waarin gebruik wordt 
gemaakt van beelden en figuren. De reactie van Philothimus op Logifers rede 
is dat hij opmerkt dat hij kraait als een kraai, huilt als een wolf, hinnikt als 
een paard, enzovoorts. Het is duidelijk dat Logifer een van degenen is die 
acht moeten slaan op de waarschuwing van Merlijn en niet moet proberen 
zaken te bespreken die zijn verstand te boven gaan.

Deze zeven of acht openingspagina’s van de dialoog in De umbris idearum, 
geschreven in Parijs alvorens naar Engeland te komen, laten reeds de con-
touren zien van de dialogen die in Engeland zouden worden geschreven, 
zowel wat betreft dramatis personae als beeldspraak. De wijze die de nieuwe 
copernicaanse filosofie uiteenzet in de dialogen die in Engeland werden ge-
publiceerd, heet ofwel Filoteo ofwel Teofilo, en staat voor de Noleen zelf; 
hij heeft zowel bewonderende leerlingen als kritiserende tegenstanders, 
betweters die hem aanvallen. De doordringende beeldspraak van de dialogen 
die in Engeland werden gepubliceerd is hier reeds aanwezig, de opkomende 
zon van mysterieuze openbaring waarmee een ‘copernicaanse’ natuurkunde 
wordt geassocieerd, de wezens van het licht en de wezens van de duisternis, 
geschaard voor en tegen de openbaring, net zoals hier de betweters met hun 
niet-solaire kenmerken geschaard zijn tegen de wijzen.

En de dialoog in de De umbris idearum maakt het heel duidelijk dat de leer-
meester van Philothimus – en daarmee van Filoteo of Teofilo, van de Noleen, 
van Giordano Bruno – Hermes Trismegistus is. Het is Hermes die het boek 
met de nieuwe filosofie en de nieuwe kunst erin aan Philothimus overhandigt; 
en dit is het boek over de Schaduwen der Ideeën door Giordano Bruno, dat 
feitelijk door Hermes is geschreven – dat wil zeggen, het is een boek over 
magie, over een heel sterke solaire magie. De toespeling op de Klaagzang 
in de Asclepius, waarin beschreven wordt hoe de magische religie van de 
Egyptenaren in late, slechte tijden terechtkwam, om verboden te worden 
met wettelijke verordeningen,2 brengt deze nieuwe hermetische openbaring 

1 Ibid., p. 14.
2 Bruno’s feitelijke woorden zijn als volgt: ‘Non cessat prouidentia deorum (dixerunt Aegyptii 

Sacerdotes) statutis quibusquam temporibus mittere hominibus Mercurios quosdam … Nec cessat 
intellectus, atque sol istre sensibils semper illuminare, ob eam causam quia nec semper, nec omnes 
animaduertimus.’ (ibid., p. 9). Hij denkt aan de passage in de Klaagzang (C.H., II, p. 327, zie hierboven, 
p. 47) waarin voorspeld wordt dat de Egyptische religie wettelijk verboden zal worden. Augustinus (zie 
hierboven, p. 23) interpreteerde de Klaagzang als een voorspelling van de onderdrukking van de valse 
Egyptische religie door het christendom. Bruno gebruikt deze interpretatie, maar gaat ervan uit dat 
de betekenis ervan is dat de christelijke onderdrukkers (‘Mercurios quosdam’) wetten uitvaardigden 
tegen de ware Egyptische zonnereligie die, voorbij de zichtbare zon, doordrong tot de goddelijke 
mens. Tegen de verdrukking in bleef die ware religie bestaan en Bruno blaast haar nieuw leven in.
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die verleend is aan Giordano Bruno in verband met de Egyptische religie, de 
religie van de geest, of van het intellect, die bereikt wordt voorbij de aan-
bidding van de zichtbare zon. Degenen die deze religie bij de wet verboden, 
waren, in de interpretatie van de Klaagzang volgens de leer van Augustinus, 
de christenen, wier zuiverdere religie die van de Egyptenaren verdrong. Maar, 
volgens Giordano Bruno, hebben de valse christelijke ‘Mercuriussen’ de be-
tere Egyptische religie onderdrukt – een anti-christelijke interpretatie van 
het hermetisme, waarvoor later veel meer aanwijzingen uit Bruno’s werken 
zullen worden aangehaald.

Laten we, met inachtneming van Merlijns waarschuwing, en de sterke 
twijfel of we kunnen stellen een solair dier of vogel te zijn, niettemin pogen 
iets verder door te dringen in de mysterieuze Schaduw der Ideeën.

Het boek is gerangschikt in groeperingen van dertig. Allereerst zijn er der-
tig korte paragrafen of hoofdstukken over intentiones, of het zoeken van het 
licht van de goddelijkheid door het richten van de wilsintentie op schaduwen 
of reflecties ervan.1 Hier zitten enkele verwijzingen in naar de kabbalisten en 
naar de beeldspraak van Salomo in zijn Hooglied. Het wordt geïllustreerd 
door middel van een wiel dat is verdeeld in dertig van letters voorziene delen, 
met een zon in het midden ervan.2 Alle ‘intenties’ zijn op de zon gericht, niet 
slechts de zichtbare zon, maar het goddelijke intellect waarvan de zon een 
beeld is. Het wiel met de letters erin is beslist een lulliaans element in het 
boek, en weerspiegelt het lullistische principe van het baseren van kunst op 
goddelijke eigenschappen, voorgesteld door letters. Het sluit waarschijnlijk 
ook aan bij de lezingen over ‘dertig goddelijke eigenschappen’ die Bruno in 
Parijs gaf en waarvan we de tekst niet hebben.3

Dan komen er dertig korte paragrafen over ‘concepten van ideeën’;4 deze 
zijn vagelijk neoplatoons, met verscheidene vermeldingen van Plotinus. 
Zonder direct eruit te citeren is het werk dat Bruno hoofdzakelijk in gedach-
ten heeft Ficino’s De vita coelitus comparanda. Hij zinspeelt hier eigenlijk, 
ofschoon op een verwarde manier, op Ficino’s ‘plotiniseren’ van hemelse 
beelden, en bereidt de weg voor de lijst van dergelijke beelden waarop het 
magische geheugensysteem is gebaseerd.

De lijsten van deze beelden nemen een aanzienlijk deel van het boek in 
beslag.5 Ze zijn gerangschikt in dertig groepen, elk onderverdeeld in reeksen 
van vijf, wat neerkomt op honderd vijftig beelden in totaal.

Ofschoon de grammatica van de bovenstaande passage niet erg duidelijk is, geloof ik dat deze 
interpretatie van de betekenis ervan correct is. Zij moet worden vergeleken met andere passages 
waarin Bruno het heeft over valse ‘Mercuriussen’ die voorwenden leraren van de ware religie te zijn, 
maar in feite de waarheid onderdrukken en verwarring en onenigheid zaaien (Dial. ital., p. 32; Op. 
lat., I (iii) p. 4; cf. hieronder, pp. 228-31, 306-7).

1 Op. lat., II(i), pp. 20 e.v.
2 Ibid., p. 54.
3 Zie hierboven, p. 181.
4 Op. lat., II(i), pp. 41 e.v.
5 Ibid., pp. 135-57.
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Eerst komen de beelden van zesendertig decanen, natuurlijk als volgt 
beginnend,

Daar verheft zich in het eerste aanzicht van Ram een donkere man, 
van enorm formaat, met vlammende ogen, boos gezicht, en gekleed 
in een wit gewaad.1

De onbevreesde Bruno aarzelt niet de beelden van de Egyptische decaande-
monen in zijn geheugen te prenten. Zoals E. Garin opmerkte,2 heeft Bruno 
de lijst, toegeschreven aan Teucer de Babyloniër, van de zesendertig decaan-
beelden bijna geheel uit Agrippa’s De occulta philosophia gehaald.3

Dan komen er negenenveertig beelden van de planeten, zeven voor elke 
planeet. Bijvoorbeeld:

Eerste beeld van Saturnus. Een man met een hertenkop, op een draak, 
met in zijn rechterhand een uil die een slang aan het eten is.4

Bruno’s planeetbeelden lijken sterk op die van Agrippa,5 ofschoon met enige 
variaties. Dan volgen achtentwintig beelden voor de huizen van de maan, 
en een beeld van de Draco lunae;6 deze corresponderen alle zeer sterk met 
degene die door Agrippa worden gegeven.7 Tot slot geeft Bruno zesendertig 
beelden die hij in verband brengt met de twaalf huizen waarin een horo-
scoop is verdeeld.8 Deze beelden zijn merkwaardig en men heeft ze nog niet 
tot enig bekende soort kunnen terugvoeren. Waarschijnlijk heeft Bruno ze 
uitgevonden (Agrippa, zijn voornaamste bron van informatie, zegt dat je 
voor speciale doelen astrologische beelden kunt bedenken).9 Hij was een 
deskundige wat betreft het samenstellen of uitvinden van magische beel-
den, want het laatste boek dat hij publiceerde, in 1591, gaat over het creëren 

1 Ibid., p. 135. De decaanbeelden zijn te vinden op p. 135 tot p. 141. Ze zijn gegroepeerd bij de twaalf 
tekens van de dierenriem waarvan zij de ‘gezichten’ zijn; de tekens zijn met gravures geïllustreerd.

2 Garin, Medioevo e Rinascimento, p. 160, noot.
3 Agrippa, De occult. Phil., II, 37. Uit gedetailleerde analyse van Bruno’s decaanbeelden is gebleken 

dat 17 ervan hetzelfde zijn als bij Agrippa; 17 lijken sterk op die van Agrippa maar vertonen kleine 
verschillen; een ervan (Vissen, 2) lijkt meer op het beeld dat door Petrus van Abano wordt gegeven 
(in zijn Astrolabium planum) dan op het beeld van Agrippa; een ervan (Steenbok, 3) is heel verschil-
lend van de beelden die door zowel Agrippa als Abano worden gegeven.

4 Op. lat., II(i), p. 144. De planeetbeelden staan op pp. 144-51, geïllustreerd met gravures van de 
planeten.

5 Agrippa, De occult. phil., II, 37-44.
6 Op. lat., II(i), pp. 151-3.
7 Agrippa, De occult. phil., II, 46.
8 Op. lat., II(i), pp. 154-7.
9 Zie hierboven, p. 134-35. Ik ben geneigd te denken dat deze 36 verzonnen beelden bedoeld zijn 

om de decaanbeelden aan te vullen met beelden die gemaakt zijn om algemeen gunstige invloeden 
te verwerven. Kortom, dat de reeks van 150 beelden in overeenstemming zijn met een gunstig model 
van de hemelen.



[ xi ] giordano bruno: eerste bezoek aan parijs

187

van beelden, waarmee hij talismanbeelden of magische beelden bedoelt.1

Bruno is helemaal teruggekeerd naar Ficino’s gebruik van talismannen, 
en wel zonder de christelijke belemmeringen van Ficino, want hij gelooft dat 
het hermetische egyptianisme beter is dan het christendom. En, in de ogen 
van degenen die vertrouwd zijn met de literatuur van de magie, de titel van 
zijn boek alleen al duidt op magie, want Cecco d’Ascoli, een beroemd magiër 
uit de veertiende eeuw die de vuurdood stierf, citeert in zijn necromantische 
commentaar op de Sphaera van Sacrobosco een boek genaamd Liber de umbris 
idearum dat hij toeschrijft aan Salomo.2 Doordat hij het christendom verwerpt 
en het hermetische egyptianisme geestdriftig aanvaardt, gaat Bruno terug 
naar een duisterdere, meer middeleeuwse necromantie, terwijl hij tegelijker-
tijd het uitvoerige ‘plotiniseren’ van de talismannen door Ficino handhaaft. 
Hoe uitzonderlijk dit ook mag lijken, ik geloof dat Bruno’s ‘schaduw der 
ideeën’ de magische beelden zijn, de archetypische beelden in de hemelen die 
dichter bij de ideeën in de goddelijke geest staan dan de dingen hierbeneden. 
En het is zelfs mogelijk dat Ficino, in zijn frequente gebruik van het woord 
‘schaduwen’, dit soms ook bedoelt.

De magische beelden werden op het wiel van het geheugensysteem ge-
plaatst waarmee andere wielen correspondeerden en waarop de hele fysieke 
inhoud van de aardse wereld werd onthouden – elementen, stenen, metalen, 
kruiden en planten, dieren, vogels, enzovoorts – en de totale som van de 
menselijke kennis die door de eeuwen heen werd vergaard, door middel van 
de beelden van honderdvijftig grote mannen en uitvinders.3 De bezitter van 
dit systeem steeg zo uit boven de tijd en overdacht het hele universum van 
de natuur en de mens in zijn geest. Ik geloof, zoals ik al heb aangevoerd, dat 
de reden waarom een dergelijk geheugensysteem een hermetisch geheim 

1 Zie hieronder, pp. 331-4.
2 Cecco d’Ascoli’s commentaar is uitgegeven door Lynn Thorndike in The Sphere of Sacrobosco and 

its Commentators, Chicago, 1949, pp. 344 e.v.; De citaten van Salomo in libro de umbris idearum staan op 
pp. 397-98, in deze uitgave. Cf. ook Thorndike (History of Magic and Experimental Science), II, pp. 964-5. 

Bruno kende Cecco d’Ascoli’s werk, want hij noemt het in een van de commentaren in zijn De 
immenso et innumerabilibus: ‘Nec mentitus est Cicco Aesculano Floron spiritus, qui de umbra lunae 
interrogatus quid esset, respondit: ut terra terra est …’ (Op. lat., I (I), p. 377). Cecco noemt inderdaad 
de geest Floron ‘die tot de hiërarchie der Cherubijnen behoort’ precies in een van zijn citaten uit 
Salomo’s Liber de umbris idearum (The Sphere, etc., ed. Thorndike, p. 398). 

Aangezien Bruno zijn eigen verloren werk over de Sphaera noemt in de context van deze citaten 
van Cecco d’Ascoli (zie hieronder, p. 313, noot 3), lijkt het niet onmogelijk dat hij Cecco’s necroman-
tische commentaar in zijn lezingen over de Sphaera in Toulouse heeft gebruikt, en er de ingeving 
voor de titel van zijn boek over magisch geheugen in heeft gevonden.

3 De grote mannen en uitvinders (Op. lat., II (i), pp. 124-8) zijn ondergebracht in dertig groepen 
met vijf onderverdelingen aangeduid met de vijf klinkers. De andere lijsten (ibid., pp. 132-4) zijn op 
dezelfde wijze gegroepeerd en van letters voorzien. Als alle lijsten uitgezet worden op concentri-
sche cirkels, ontstaat het gehele systeem, gebaseerd op de 150 magische beelden in groepen van 30, 
waarmee de groeperingen van de grote mannen en uitvinders en van de inhoud van het universum 
corresponderen. 

Het systeem wordt niet volledig behandeld in het boek over de geheugenkunst, en de gekke 
methode wat betreft magie zal beter te begrijpen zijn als deze wordt gezien in de context van andere 
geheugensystemen.
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is, kan zijn vanwege toespelingen in het Corpus Hermeticum op gnostische 
bespiegeling op de schepping in de geest, zoals aan het eind van Pimander 
wanneer de ingewijde zich de weldaad van Pimander inprent,1 of zoals in het 
Corpus Hermeticum XI, samengevat in hoofdstuk II van dit boek als ‘Egyp-
tische Bespiegeling op het Universum in de Geest’. Ik citeer nu weer uit de 
slotparagraaf van die samenvatting:

Daarom kun je, als je jezelf niet gelijk aan God maakt, God niet be-
grijpen: want het gelijke is niet begrijpelijk dan voor het gelijke. Laat 
jezelf uitgroeien tot een onmetelijke grootsheid, bevrijd je met één 
sprong van je lichaam; verhef je boven alle tijd, word Eeuwigheid; dan 
zul je God begrijpen. Geloof dat niets onmogelijk is voor jou, bedenk 
dat je onsterfelijk bent en in staat alles te begrijpen, alle kunsten, alle 
wetenschappen, de aard van elk levend ding. Klim hoger dan de hoogste 
hoogte; daal af naar de laagste diepte. Trek alle gewaarwordingen van 
alles wat geschapen is in jezelf, vuur en water, droog en nat, en stel je 
voor dat je overal bent, op aarde, in de zee, in de lucht, dat je nog niet 
bent geboren, in de moederschoot, adolescent, oud, dood, voorbij de 
dood. Als je in gedachten alle dingen tegelijk omhelst, tijden, plaatsen, 
substanties, kwaliteiten, kwantiteiten, dan kun je God begrijpen.2

Door de hemelse beelden, archetypische beelden in de hemelen die schadu-
wen zijn nabij de ideeën in de goddelijke mens waarvan alle dingen beneden 
afhankelijk zijn, in het geheugen te griffen, hoopt Bruno, zo geloof ik althans, 
de ‘Egyptische’ ervaring te bereiken, om op waarlijk gnostische wijze de Aion 
te worden en de goddelijke krachten in zich te hebben. Door de dierenriem-
tekens in te prenten ‘kun je bezit nemen van een figuratieve kunstvorm die 
niet alleen het geheugen helpt, maar op wonderbaarlijke wijze alle krachten 
van de ziel’.3 Wanneer je jezelf conformeert aan de hemelse vormen ‘zul je 
vanuit de verwarde veelvormigheid der dingen aankomen bij de onderlig-
gende eenheid’. Want als de delen van de universele soort niet afzonderlijk 
worden beschouwd maar in relatie tot de onderliggende orde – wat rest er 
dan nog dat we niet kunnen begrijpen, onthouden, en doen?4

Bruno’s magische geheugensysteem vertegenwoordigt dus het geheugen 
van een magiër, iemand die zowel de werkelijkheid voorbij de veelvormigheid 
van uiterlijkheden kent doordat hij zijn verbeelding geconformeerd heeft aan 
de archetypische beelden, alsook vermogens bezit door dit inzicht. Het is de 
rechtstreekse afstammeling van Ficino’s neoplatoonse uitleg van de hemelse 
beelden,5 maar tot een veel gedurfder uiterste doorgevoerd.

1 Zie hierboven, p. 35.
2 Zie hierboven, p. 42.
3 Op. lat., II(i), pp. 78-9.
4 Ibid., p. 47.
5 Dit is geobserveerd door E. Garin, die, in het artikel waarin hij de De vita coelitus comparanda 
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Het ‘Egyptische’ karakter van de kunst die in De umbris idearum wordt 
beschreven, werd sterk benadrukt door Bruno’s Schotse leerling, Alexander 
Dicson, die er in 1583 in Londen1 een imitatie van uitgaf, ingeleid met een 
dialoog waarin ‘Mercurius’ en ‘Theuth’ de sprekers zijn, allebei namen van 
Hermes Trismegistus, de Egyptenaar.

Het andere boek over magisch geheugen dat werd uitgegeven in Parijs 
heeft als heldin de grote tovenares Circe, de dochter van de Zon. De titel 
ervan is Cantus Circaeus,2 en het is door Jean Regnault opgedragen aan Henri 
d’Angoulême, Grand Prieur van Frankrijk, een belangrijk personage aan het 
Franse hof, want hij was half koninklijk, aangezien hij de onwettige zoon van 
Hendrik II was. Regnault zegt dat Bruno hem het manuscript had gegeven 
en hem had gevraagd het te redigeren zodat het kon worden gepubliceerd. 
Uitgegeven in 1582, in hetzelfde jaar als De umbris idearum, is het later dan 
dat werk waarnaar in het voorwoord wordt verwezen als zijnde opgedragen 
aan de ‘meest christelijke koning.3

Het opent met een geweldige incantatie tot de Zon door Circe,4 die al zijn 
namen, eigenschappen, dieren, vogels, metalen, enzovoorts opnoemt. Af 
en toe moet haar assistent Moeris de lijn van de zonnestralen inspecteren 
om te kijken of de incantatie werkt. Er zit een duidelijke doch enigszins 
verdraaide verwijzing naar Ficino’s De vita coelitus comparanda in deze 
incantatie, over de zon als voertuig van ondoorgrondelijke machten die 
tot ons komen vanuit de ‘ideeën’ via ‘redenen’ in de wereldziel, en over 
het vermogen van kruiden, planten, stenen, enzovoorts om spiritus aan te 
trekken.5 Circe maakt vervolgens al even geweldige, hoewel minder lange, 
incantaties tot Luna, Saturnus, Jupiter, Mars, Venus en Mercurius, ten 
slotte alle zeven heersers smekend om naar haar te luisteren.6 Ze bedrijft 
tegelijkertijd magie met rangschikkingen van planten, stenen, enzovoorts, 
houdt ‘geschriften van de heilige goden’ uitgestoken op een plaat en schrijft 
tekens in de lucht, terwijl Moeris opgedragen wordt om een perkament 

bespreekt, de volgende opmerking maakt: ‘Che Bruno … si serva nella sua arte della memoria delle 
facies astrologiche di Teucro babilonese non è nè un caso nè un capriccio: è la continuazione di un 
discorso molto preciso intorno agli esemplari della realtà.’ (‘Le “Elezioni” e il problema dell’astro-
logia’, in Umanesimo e esoterismo, ed. E. Castelli, Padua, 1960, p. 36.)

1 Alexander Dicson, De umbra rationis & iudicii, siue de memoriae virtute Prosopopaeia, Londen, 
1583, opgedragen aan Robert, Earl of Leicester. Dat Dicson, of Dickson, Schots was, wordt beweerd 
door Hugh Platt, The Jewell House of Art and Nature, Londen, 1594, p. 81. Hij verschijnt als ‘Dicsono’, 
een discipel, in sommige van Bruno’s Italiaanse dialogen.

2 Op. lat., II(i), pp. 179 e.v.
3 Ibid., p. 182.
4 Ibid., pp. 185-8.
5 ‘Sol qui illustras omnia solus … Cuius ministerio viget istius compago vniuersi, inscrutabiles 

rerum vires ab ideis per animae mundi rationes ad nos vsque deducens & infra, vnde variae atque 
multiplices herbarum, plantarum caeterarum, lapidumque virtutes, quae per stellarum radios 
mundanum ad se trahere spiritum sunt potentes.’ (Ibid., p. 185.).

6 Ibid., pp. 188-92.
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te ontvouwen waarop heel krachtige notae staan, waarvan het mysterie 
verborgen is voor alle stervelingen.1

Bruno’s voornaamste bron voor de incantaties in dit werk, alsook voor zijn 
hemelse beelden in de De umbris, is de De occulta philosophia van Cornelius 
Agrippa.2 Ik citeer, ter vergelijking, delen van de incantaties tot Venus van 
Bruno en Agrippa:

Bruno.
Venus alma, formosa, pulcherrima, amica, beneuola, gratiosa, dulcis, 
amena, candida, siderea, dionea, olens, iocosa, aphrogenia, foecunda, 
gratiosa, larga, benefica, placida, deliciosa, ingeniosa, ignita, concili-
atrix maxima, amorum domina …3

Agrippa.
Venus, vocatur domina, alma, formosa, siderea, candida, pulchra, pla-
cida, multipotens, foecunda, domina amoris et pulchritudinis, seculo-
rum progenies, hominumque parens initialis, quae primis rerum exor-
diis sexuum diversitatem geminato amore sociavit, et aeterna sobole 
hominum animaliumque genera, quotidie propagat, regina omnium 
gaudiorum, domina laetitiae …4

Deze en andere planetaire incantaties in Bruno en Agrippa zijn niet identiek, 
maar Bruno heeft zich gebaseerd op Agrippa’s versies, waaraan hij naar be-
lieven dingen heeft toegevoegd of veranderd, net zoals hij zich op de Agrip-
piaanse sterrenbeelden heeft gebaseerd, met variaties.

De circeaanse incantaties of Cantus is naar verluidt ad Memoriae praxim 
ordinatus5 en wordt gevolgd door een Kunst van het Geheugen.6 Als we even 
terugdenken aan de zonneriten die door Ficino’s leerling Diacceto worden 
beschreven, waarin de zonnetalisman gecultiveerd werd met rituelen en 
orfische hymnen tot de verbeelding er emotioneel rijp voor was om een ‘soort 
inprenting’ te ontvangen,7 kan het zijn dat de planetaire incantaties van 
Circe bezig waren de verbeelding rijp te maken om de inprentingen van de 
planeetbeelden te kunnen ontvangen. De volgeling ging vervolgens over op 
de Kunst van het Geheugen met een verbeelding die al bestempeld was met 
hemelse beelden, de noodzakelijke voorbereiding op het magisch geheugen. 
Ik ben er niet zeker van of dit de juiste verklaring is voor de onverklaarde 

1 Ibid., p. 193.
2 Cf. Agrippa, De occult. phil., II, 59, over de verschillende namen en toenamen om ‘de zeven 

bestuurders van de wereld, zoals Hermes ze noemt’ aan te roepen.
3 Op. lat., II(i), p. 191.
4 Agrippa, De occult. phil., loc. cit.
5 Op. lat., II(i), p. 185.
6 Ibid., pp. 211 e.v.
7 Zie hierboven, p. 86, en Walker, p. 33.
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connectie tussen de incantaties en de eropvolgende Kunst van het Geheugen, 
maar het is in ieder geval een mogelijke verklaring.

De vergelijking met authentieke ficiniaanse magie, met haar elegantie, 
haar gracieuze en ontwikkelde incantaties in de vorm van orfische hymnen, 
doet het reactionaire en barbaarse karakter van Bruno’s wilde magie in de 
Cantus Circaeus duidelijk uitkomen. Dit kan opzettelijk gedaan zijn, om een 
sterkere magie te krijgen. Sprekend tot de Zon, zegt Circe:

Adesto sacris filiae tuae Circes votis. Si intento, castoque tibi adsum 
animo, si dignis pro facultate ritibus me praesento. En tibi faciles aras 
struximus. Adsunt tua tibi redolentia thura, sandalorumque rubentium 
fumus. En tertio susurraui barbara & arcana carmina.1

Hier hebben we het altaar en de fumigaties zoals in de ficiniaanse zonneritus, 
maar de incantaties zijn, in plaats van orfische hymnen tot de Zon, ‘barbara 
& arcana carmina’.

Er schemert een soort morele hervorming door in Circes magie. Ze vraagt 
waar Astrea is, de rechter van het Gouden Tijdperk,2 bedreigt boosdoeners, 
roept de goden aan om deugdzaamheid te herstellen.3 Door haar magie wor-
den mensen in beesten veranderd,4 en dit (in tegenstelling tot de gebruikelijke 
interpretatie van het verhaal van Circe) is goed omdat slechte mensen minder 
schadelijk zijn in hun ware dierengedaanten.5 Er zijn echter prachtige en 
deugdzame dieren en vogels die wegvluchten voor de nacht van het kwaad. 
De haan is een prachtig, welluidend, nobel, edelmoedig, grootmoedig, so-
lair, keizerlijk, bijna goddelijk schepsel, en wanneer hij slechte hanen heeft 
overwonnen bij een treffen, laat hij zijn suprematie zien door zijn gezang.6 
De haan stelt natuurlijk de Franse monarchie voor. Er wordt, merkt F. Tocco 
op,7 merkwaardig genoeg vooruitgelopen op de Spaccio della bestia trionfante 
in Circes hervormingsbeweging (ofschoon, net als alle negentiende-eeuwse 
liberale bewonderaars van Giordano Bruno, Tocco zich geheel niet bewust 
was van de magie).

Bruno was een magiër die zeer open stond voor de invloeden van het mi-
lieu waarin hij zich bewoog. Zoals later zal worden aangetoond, pikte hij 
toen hij in Engeland was enkele van de diepzinnigere aspecten op van de 
hoofse verering van koningin Elizabeth I. Hij kwam wellicht in 1581 op tijd 
in Parijs aan om dat grote hoffestival te zien, het Ballet comique de la reine, of 

1 Op. lat., II(i), p. 186.
2 Ibid., loc. cit.
3 Ibid., pp 186-7, etc.
4 Ibid., pp. 193 e.v.
5 Ibid., p. 194.
6 Ibid., pp. 209-10.
7 F. Tocco, Le opere latine di Giordano Bruno, Florence, 1889, p. 56.
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om er tenminste over te horen. De tekst van het Ballet werd in 1582 gedrukt, 
hetzelfde jaar als de Cantus Circaeus. In het Ballet vertegenwoordigt Circe de 
kwade bekoring van de Franse godsdienstoorlogen die mensen tot beesten 
maakt. Ze wordt overwonnen door de goede magie van de uitvoering, en 
aan het eind wordt de overwinning gesymboliseerd door haar in triomf naar 
koning Hendrik III te leiden, aan wie haar toverstaf wordt aangeboden, waar-
mee de slechte Circe-magie wordt omgezet in de goede magie van de Franse 
monarchie. Het is dus mogelijk dat Bruno het idee van een magische solaire 
hervorming die verbonden is met de Franse monarchie heeft opgedaan door 
opvattingen die aan het Franse hof in omloop waren.

Laten we eens het vorige hoofdstuk in herinnering roepen, en de zorg die 
de Franse religieuze hermetici besteedden aan het scheiden van het christelijk 
hermetisme van de magie van de Asclepius en van Ficino’s talismanmagie. 
En nu, in de wereld waarin het katholieke hermetisme in Franse kringen 
bloeide, en wellicht in de kapucijnerbeweging rond Hendrik III, barst Gior-
dano Bruno los met de verkondiging van een diep magisch hermetisme, zich 
verheugend over de magie van de Asclepius en de ficiniaanse magie doorvoe-
rend tot uitersten waarvan Ficino nooit had kunnen dromen. Toch zouden 
Bruno en zijn magie ook betrokken raken bij de ruimere kwesties van het 
religieuze hermetisme.

Bruno’s betrekkingen met Hendrik III zijn alleen gedocumenteerd met 
wat Bruno zelf aan de Venetiaanse inquisiteurs vertelde. Hij zei dat toen de 
Franse koning van zijn lezingen hoorde, hij hem bij zich liet komen en hem 
vroeg of de geheugenkunst die hij onderwees natuurlijk was of werd beoefend 
door middel van magische kunst. Bruno zegt dat hij de koning bewees dat zij 
niet magisch was. Dit is natuurlijk onwaar. Hij zegt vervolgens dat hij een 
boek genaamd De umbris idearum heeft opgedragen aan de koning, die hem 
naar aanleiding daarvan tot lector benoemde.1 Als Hendrik naar de De umbris 
idearum had gekeken had hij beslist de magische beelden erin herkend, want 
we hebben in een voorgaand hoofdstuk gezien dat op zekere dag deze koning 
magische boeken uit Spanje had laten halen, die hij aan D’Aubigné liet zien 
toen ze aankwamen, en een ervan was Picatrix.2 Het is, gezien zijn moeders 
verslaving aan magiërs en astrologen, ook ongeloofwaardig dat Hendrik niet 
heel wat over magie wist. De waarschijnlijkere versie van het verhaal is dat 
Hendriks aandacht getrokken was door het rumoer over magie in verband 
met Bruno, en dat dit de reden was dat hij hem ontbood.

Bruno vertelde ook aan de inquisiteurs dat hij toen hij naar Engeland ging 
introductiebrieven bij zich had van de Franse koning aan de Franse ambas-

1 ‘… il re Enrico terzo mi fece chiamare un giomo, ricercandomi se la memoria che avevo e che 
professava, era naturale o pur per arte magica; al qual diedi sodisfazione; e con quello che li dissi e 
feci provare a lui medesmo, conobbe che non era per arte magica ma per scienzia. E doppo questo 
feci stampar un libro de memoria, sotto titolo De umbris idearum, il qual dedicai a Sua Maestà e con 
questo mi fece lettor straordinario e provisionato …’ (Documenti, pp. 84-5.)

2 Zie hierboven, p. 59.
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sadeur in Engeland, Michel de Castelnau de Mauvissière, bij wie hij de hele 
tijd dat hij in het land was logeerde.1 We hebben alleen maar Bruno’s woord 
in deze introductiebrieven, maar ik denk dat het waarschijnlijk wel waar is. 
We weten dat hij niet de hele tijd bij de ambassadeur verbleef, en we weten 
ook, uit een van Bruno’s boeken, dat de ambassadeur hem beschermde tegen 
het tumult dat door zijn geschriften en gedrag werd opgewekt. In enkele van 
die boeken die in Engeland werden uitgegeven zei Bruno dingen die geen 
enkele inwoner van het land in die tijd van strikte censuur en toezicht zou 
hebben mogen zeggen. Dat hij dat alles publiceerde en niet gevangen werd 
gezet of op een of andere manier werd gestraft, duidt er in mijn ogen sterk op 
dat hij enige diplomatieke bescherming genoot, zoals een introductiebrief 
aan de Franse ambassadeur van de Franse koning zelf zou hebben verschaft.

Het is daarom mogelijk dat het Hendrik III was die, door Bruno op een of 
andere missie naar Engeland te sturen, ofschoon sub rosa, zijn levensloop 
veranderde van die van een zwervende magiër in die van een wel heel vreemd 
soort missionaris.

De Engelse ambassadeur in Parijs, Henry Cobham, waarschuwde de altijd 
oplettende Francis Walsingham in een bericht gedateerd maart 1583 voor 
Bruno’s aanstaande aankomst: ‘Doctor Jordano Bruno Nolano, professor 
in de filosofie, wiens religie ik niet kan aanbevelen, is van plan Engeland te 
bezoeken.’2 Merk op dat het Bruno’s religie is, niet zijn filosofie, waarvan de 
ambassadeur denkt dat hij die niet kan aanbevelen – misschien een under-
statement.

Als de lezer enigszins verbijsterd is over de geestesgesteldheid van een 
vermaard filosoof uit de Renaissance zoals in dit hoofdstuk is onthuld, en 
geneigd is het eens te zijn met de ambassadeur, kan ik hem dat niet kwalijk 
nemen. Maar als we de waarheid over de geschiedenis van het denken willen 
vinden, moeten we niets weglaten. Giordano Bruno, hermetisch magiër van 
een zeer extreem soort, staat nu op het punt Engeland in te gaan om zijn 
‘nieuwe filosofie’ uiteen te zetten.

1 ‘… con littere dell’istesso Re andai in Inghilterra a star con l’Ambasciator di Sua Maestà, che si 
chiamava il Sr. Della Malviciera, per nome Michel de Castelnovo; in casa del qual non faceva altro, 
se non che stava per suo gentilomo.’ (Documenti, p. 85.)

2 Calendar of State Papers, Foreign, januari-juni 1583, p. 214.



194

hoofdstuk xii

Giordano Bruno in Engeland:
de hermetische hervorming•

Bruno opende zijn campagne in Engeland met een boekwerk, opge-
dragen aan de Franse ambassadeur, met een Kunst van het Geheugen 

erin welke een herdruk is van die in de Cantus Circaeus, en de twee andere 
werken getiteld Explicatio Triginta Sigillorum en Sigillus Sigillorum.1 De groe-
peringen van de ‘zegels’ in dertigtallen laat zien dat hij zich nog steeds in de 
mystiek-magische rijken beweegt van de De umbris idearum, en in feite is het 
hele boekwerk een nadere uitwerking van de verkenning van het geheugen 
als een hoofdinstrument voor de vorming van een magiër, waarmee hij in 
de twee boeken die in Parijs werden uitgegeven was begonnen. Daar had hij 
een docentschap verworven en door zijn inspanningen de aandacht van de 
koning getrokken, en hij hoopte soortgelijke resultaten in Engeland te be-
halen, want, na de opdracht aan de ambassadeur, staat een rede ‘tot de zeer 
excellente Vice-Kanselier van de Universiteit van Oxford en tot zijn gevierde 
doctoren en leraren’, die als volgt begint:

Philotheus Jordanus Brunus Nolanus, doctor of a more abstruse theo-
logy, professor of a purer and more innocuous wisdom, noted in the 
best academies of Europe, an approved and honourably received phi-
losopher, a stranger nowhere save amongst the barbarous and ignoble, 
the waker of sleeping souls, tamer of presumptuous and recalcitrant 
ignorance, proclaimer of a general philanthropy, who does not choose 
out the Italian more than the Briton, the male more than the female, 
the mitred head more than the crowned head, the man in the toga more 
than the armed man, the cowled man more than the man without a 
cowl, but him who is the more peaceable-minded, the more civilised, 
the more loyal, the more useful; who regards not the anointed head, 
the forehead signed with the cross, the washed hands, the circumcised 
penis, but (where the man may be known by his face) the culture of the 

1 Ars reminiscendi et in phantastico campo exarandi, Ad plurimas in triginta sigillis inquirendi, 
disponendi, atque retinendi implicitas nouas rationes & artes introductoria; Explicatio triginta 
sigillorum … ; Sigillus sigillorum … Datum en plaats onbekend. Het boek is bijna zeker het eerst 
gepubliceerde werk van Bruno in Engeland, en is van niet later dan 1583; zie Bibliografia, p. 68. Nu 
is vastgesteld dat de uitgever van zowel dit werk als van Bruno’s Italiaanse dialogen in Engeland 
John Charlewood was; zie G. Aquilecchia, ‘Lo stampatore londinese di Giordano Bruno’, in Studi di 
Filologia Italiana, XVIII (1960), pp. 101 e.v. 
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mind and soul. Who is hated by the propagators of foolishness and 
hypocrites, but sought out by the honest and the studious, and whose 
genius the more noble applaud …1

[Vert.: Philotheus Jordanus Brunus Nolanus, doctor in een diepzinnigere 
theologie, professor in een zuiverdere en onschuldigere wijsheid, bekend 
in de beste academies van Europa, erkend en eervol ontvangen filosoof, 
voor niemand een vreemde behalve voor barbaarse en eerloze mensen, 
de wekker van slapende zielen, temmer van arrogante en recalcitrante 
onwetendheid, verkondiger van een algehele filantropie, die de Itali-
aan niet boven de Brit verkiest, de man niet boven de vrouw, het gemij-
terde hoofd niet boven het gekroonde hoofd, de man in toga niet boven 
de gewapende man, de man in monnikspij niet boven de man zonder 
monnikspij, maar degene verkiest die vreedzamer, beschaafder, loyaler, 
nuttiger is; die geen acht slaat op het gezalfde hoofd, het voorhoofd 
getekend met het kruis, de gewassen handen, de besneden penis, maar 
(als iemand aan zijn gezicht te kennen zou zijn) op de ontwikkeling van 
zijn geest en ziel. Die gehaat wordt door de verbreiders van dwaasheid en 
hypocrisie, maar opgezocht wordt door eerlijke en leergierige mensen, 
en wiens genialiteit door edelaardige mensen geprezen wordt …]

Deze tekst houdt beslist de aandacht vast, en als een doctor die op zo’n op-
vallende manier wordt aangesproken door deze nogal bedreigend tolerante 
schrijver het boek in zou kijken, zou hij meteen zien dat het over een extreem 
obscuur soort magie gaat. Om hierachter te komen zou hij niet verder dan de 
titelpagina hoeven te kijken, waar de lezer ervan op de hoogte wordt gesteld 
dat hij hier alles wat hij zoekt zal vinden door middel van ‘logica, metafysica, 
Cabala, natuurlijke magie en allerlei kunstvormen’.2 Het boek zet inderdaad 
Bruno’s vreselijk ingewikkelde combinatie van Magia en Cabala met lullisme 
en de geheugenkunst uiteen.

In juni 1583 bezocht de Poolse prins Albert Alasco, of Laski, Oxford, en 
werd op last van de koningin rijkelijk onthaald met banketten, toneelspelen, 
en openbare discussies.3 Uit John Dee’s dagboek kan worden afgeleid dat Sir 
Philip Sidney de prins naar Oxford begeleidde, want Dee zegt dat Sidney 
Alasco met zich meenam naar Mortlake op de terugweg van Oxford.4 Bruno 
zegt in zijn Cena de la ceneri dat hij deelnam aan de discussies die in Oxford 
werden georganiseerd om Alasco te vermaken:

1 Op. lat., II (ii), pp. 76-7.
2 ‘hic enim facile invenies quidquid per logicam, metaphysicam, cabalam, naturalem magiam, 

artes magnas atque breves theorice inquiritur’ (ibid., p. 73). De ‘artes magnas atque breves’ verwijzen 
naar de kunsten van Ramon Lull.

3 Anthony à Wood, History and Antiquities of the University of Oxford, ed. J. Gutch, 1796, II (I), pp. 
215-8.

4 Private Diary of Dr. John Dee, ed. J.O. Halliwell, Camden Society, 1842, p. 20.



giordano bruno en de hermetische traditie

196

… go to Oxford and get them to tell you what happened to the Nolan 
when he disputed publicly with the doctors of theology in the presence 
of the Polish prince Alasco, and others of the English nobility. Learn 
how ably he replied to the arguments; how the wretched doctor who was 
put forward as the leader of the Academy on that grave occasion came 
to a halt fifteen times over fifteen syllo gisms, like a chicken amongst 
stubble. Learn how roughly and rudely that pig behaved and with what 
patience and humanity the Nolan replied, showing himself to be indeed 
a Neapolitan, born and bred beneath a kindlier sky. Hear how they made 
him leave off his public lectures on the immortality of the soul and on 
the quintuple sphere.1

[Vert.: … ga naar Oxford en laat ze je vertellen wat er met de Noleen 
gebeurde toen hij publiekelijk discussieerde met de theologen in aan-
wezigheid van de Poolse prins Alasco en anderen uit de Engelse adel. 
Verneem hoe bekwaam hij de argumenten beantwoordde; hoe de arme 
doctor die naar voren werd gebracht als de leider van de Academie bij 
die gewichtige aangelegenheid vijftien keer onderbroken werd tijdens 
vijftien syllogismen, als een kuiken in een stoppelveld. Verneem hoe 
ruw en brutaal dat varken zich gedroeg en met hoeveel geduld en mede-
menselijkheid de Noleen antwoordde, waarmee hij liet zien dat hij echt 
een Napolitaan was, geboren en getogen onder een gunstiger hemel. 
Hoor hoe ze hem dwongen zijn publieke lezingen over de onsterfelijk-
heid van de ziel en over de quintupele sfeer te staken.]

Afgezien van enkele vage verwijzingen door Gabriel Harvey, John Florio en 
Samuel Daniels vriend ‘N.W.’2 hebben we tot nu toe alleen maar Bruno’s ei-
gen verslag van zijn belevenissen in Oxford gehad, waarin uitkomt, zoals 
blijkt uit het bovenstaande citaat, dat de magiër niet tevreden was over zijn 
ontvangst aldaar.

Geheel nieuwe aanwijzingen omtrent het Oxfordse gezichtspunt over Bru-
no’s lezingen werden in 1960 uitgegeven in een artikel door Robert McNulty 
in Renaissance News.3 In 1604 publiceerde George Abbot, die later de aartsbis-
schop van Canterbury zou worden, en die tijdens Bruno’s bezoek aan Oxford 
in 1583 in Balliol was, een leerstellig werk dat een protestants antwoord was 
op de argumenten van een katholieke schrijver wiens boek in het geheim was 
gedrukt en verspreid in Engeland. De katholieke schrijver was de benedictijn 
Thomas Hill, wiens A Quartron of Reasons of Catholike Religion, gedrukt in 1600, 
aanzienlijke invloed had. In Hills boek werden grotendeels de argumenten 

1 La cena de le ceneri (1584), dial. 4 (Dial. ital., pp. 133-4).
2 Gabriel Harvey, Marginalia, ed. G.C. Moore Smith, 1913, p. 156; Florio’s toespraak tot de lezer 

voor zijn vertaling van Montaigne’s essays; voorwoord door ‘N.W.’ voor The Worthy Tract of Paulus 
Iouius van Samuel Daniel (1558).

3 Robert McNulty, ‘Bruno at Oxford’, Renaissance News, 1960 (XIII), pp. 300-5.
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gereproduceerd uit een eerder katholiek propagandistisch werk, Richard 
Bristows A Briefe Treatise of Diuerse Plaine and Sure Ways to Finde Out Truths in 
This… Time of Heresie, voor het eerst uitgegeven in 1574 en verscheiden malen 
herdrukt.1 De katholieken geven een serie redenen waarom hun geloof het 
ware geloof is, vergeleken met de protestanten. Ze hebben bijvoorbeeld het 
gezag van de traditie van de kerkvaders; ketterij is niets nieuws, en moderne 
ketterijen zijn slechts herhalingen van oude ketterijen; door degenen die tot 
hun geloof behoren worden wonderbaarlijke werken verricht, maar niet door 
protestanten; katholieken zien visioenen en protestanten niet; katholieken 
zijn het allen eens over hun geloof, terwijl ketters onderling verdeeld zijn.

George Abbot, wiens neigingen duidelijk calvinistisch en puriteins waren, 
nam de taak op zich om Hill te antwoorden (en Bristow, op wie Hill zich 
gebaseerd had) in een werk dat in 1604 werd uitgegeven door Joseph Barnes, 
drukker voor de universiteit, getiteld The Reasons Which doctour Hill Hath 
Brought, for the Upholding of Papistry, Which is Falselie Termed the Catholike 
Religion; Unmasked, and Shewed to Be Very Weak, and Upon Examination Most 
Insufficient for That Purpose. Wie zou ooit gedroomd hebben in een werk met 
zo’n titel te kijken om nieuw licht te werpen op Giordano Bruno? Toch is 
dit het boek waarin McNulty zijn opmerkelijke ontdekking doet. Hier volgt 
de passage:

When that Italian Didapper, who intituled himselfe Philotheus lordanus 
Brunus Nolanus, magis elaborata Theologia Doctor, & c (margin: Praefat, in 
explicatio triginta sigillorum) with a name longer then his body, had in 
the traine of Alasco the Polish Duke, seene our Vniversity in the year 1583, 
his hart was on fire, to make himselfe by some worthy exploite, to be-
come famous in that celebrious place. Not long after returning againe, 
when he had more boldly then wisely, got vp into the highest place of 
our best & most renowned schoole, stripping vp his s1eeues like some 
Iugler, and telling vs much of chentrum & chirculus & circumferenchia 
(after the pronunciation of his Country language) he vndertooke among 
very many other matters to set on foote the opinion of Copernicus, 
that the earth did goe round, and the heavens did stand still; wheras in 
truth it was his owne head which rather did run round, & his braines 
did not stand stil. When he had read his first Lecture, a graue man, & 
both then and now of good place in that Vniversity, seemed to himselfe, 
some where to haue read those things which the Doctor propounded: 
but silencing his conceit till he heard him the second time, remembe-
red himse1fe then, and repayring to his study, found both the former 
and later Lecture, taken almost verbatim out of the workes of Marsilius 

1 Over de boeken van Hill en Bristow zie A. F. Allison and D. M. Rogers, A Catalogue of Catholic books 
in English Printed Abroad or Secretly in England, Bognor Regis, 1956, nos. 146-9, 400-1; en cf. McNulty, 
‘Bruno at Oxford’, Renaissance News, 1960 (XIII), p. 302.
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Ficinus (margin: De vita coelitus comparanda). Wherewith when he had 
acquainted that rare & excellent Ornament of our land, the Reverend 
Bishop of Durham that now is, but then Deane of Christs -Church, it 
was at the first thought fit, to notifie to the Illustrious Reader, so much 
as they had discovered. But afterward hee who gaue the first light, did 
most wisely intreate, that once more they might make trial of him; and 
if he persevered to abuse himselfe, and that Auditory the thirde time, 
they shoulde then do their pleasure. After which, Iordanus continuing 
to be idem Iordanus, they caused some to make knowne vnto him their 
former patience, & the paines which he had taken with them, & so with 
great honesty of the little man’s part, there was an end of that matter.1

[Vert.: Toen die Italiaanse Dodaar, die zichzelf als titel Philotheus Iordanus 
Brunus Nolanus, magis elaborata Theologia Doctor, & c gaf (kantlijn: Prae-
fat, in explicatio triginta sigillorum), een naam langer dan zijn lichaam, 
in het gevolg van Alasco de Poolse hertog onze universiteit in het jaar 
1583 had gezien, brandde hij van verlangen om zichzelf waar te maken 
met een waardevolle heldendaad, beroemd te worden in die vermaarde 
plaats. Niet lang nadat hij weer was teruggekeerd, toen hij eerder brutaal 
dan wijs opgeklommen was naar de hoogste plaats van onze beste en 
meest befaamde school, zijn mouwen als een jongleur opstroopte en 
ons veel vertelde van chentrum & chirculus & circumferenchia (volgens 
de uitspraak van zijn landstaal), begon hij naast vele andere kwesties 
de opvatting van Copernicus uiteen te zetten dat de aarde ronddraaide 
en de hemelen stilstonden; terwijl in werkelijkheid in plaats daarvan 
zijn eigen hoofd ronddraaide en zijn hersens niet stilstonden. Toen 
hij zijn eerste lezing had gegeven, dacht een ernstige man, die zowel 
toen als nu een goede positie bekleedde aan die universiteit, ergens 
die zaken te hebben gelezen die de doctor uiteenzette: maar hij legde 
zijn gedachte het zwijgen op tot hij hem voor de tweede maal hoorde 
spreken en er toen weer aan dacht, terugging naar zijn studeerkamer 
en ontdekte dat zowel de eerdere als de latere lezing bijna letterlijk uit 
de werken van Marsilius Ficinus gehaald waren (kantlijn: De vita coelitus 
comparanda). Waarmede, toen hij die bijzondere en uitmuntende Trots 
van ons land, die nu de eerwaarde bisschop van Durham is en destijds 
deken van Christs-Church, men het gepast vond om de Verheven Lec-
tor op de hoogte te stellen van wat men had ontdekt. Maar naderhand 
verzocht degene die de ontdekking gedaan had zeer wijselijk dat ze hem 
nogmaals aan de kaak zouden stellen en dat als hij doorging zichzelf en 
zijn Toehoorders voor de derde keer te onteren, ze moesten doen wat 
ze juist achtten. Waarna ze, terwijl Iordanus doorging idem Iordanus te 

1 Abbot, The Reasons, etc., pp. 88-9; McNulty geciteerd, ‘Bruno at Oxford’, Renaissance News, 1960 
(XIII), pp. 302-3.
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zijn, hem door enkelen lieten weten hoeveel geduld ze met hem had-
den gehad en hoezeer hij hen had gekwetst, en zo kwam door de grote 
eerlijkheid van de kant van de kleine man een einde aan de kwestie.]

Wat een prachtig tafereel! De magiër die de copernicaanse theorie aankondigt 
in de context van de astrale magie en zonneverering van de De vita coelitus 
comparanda. De gewichtige man die denkt dat hij iets als dit ergens heeft ge-
lezen en naar zijn studeerkamer gaat om zijn Ficino erbij te halen. Begrijpen 
ze waar het over gaat? Misschien niet, maar het woord ‘jongleur’ is belangrijk 
want het duidt op de magiër.

Abbot introduceert Bruno in zijn uitgesproken anti-katholieke boek als 
hij antwoord geeft op het argument van Bristow en Hill dat de katholieken 
‘Unitie and Consent’ (vert.: harmonie en eensgezindheid) bezitten terwijl de 
ketters ruziemaken. Hij wil onderstrepen dat Hill onorigineel is en slechts 
Bristows gegevens herhaalt, en Bruno wordt er ook bij gehaald als voorbeeld 
van plagiaat, in Oxford op heterdaad betrapt bij het geven van lezingen die 
allemaal uit Ficino kwamen. Dit is wel zo’n mager voorwendsel om de episode 
van Bruno erbij te slepen dat er meer achter moet zitten. Abbot wist kennelijk 
iets over een van de boeken van Bruno; hij had de rede tot de doctoren van 
Oxford gezien in de Explicatio Triginta Sigillorum. Als hij dat werk diepgaan-
der had onderzocht, zou hij er een verdedigingsrede in hebben gevonden 
voor ‘goede’ magische religie, gegrondvest op Cornelius Agrippa’s De occulta 
philosophia. Dit alleen zou het feit kunnen verklaren dat hij een aanval op de 
Italiaanse ‘jongleur’ heeft opgenomen in zijn aanval op de katholieken die 
hun religie hadden verdedigd vanwege haar vermogen om wonderen te ver-
richten. Bovendien had Bruno in zijn Cena de le ceneri, ogenschijnlijk over de 
copernicaanse theorie, verwezen naar zijn belevenissen in Oxford, waarbij 
hij de ‘schoolmeesters’ heftig beschimpt die zijn lezingen daar hadden on-
derbroken; een voorbeeld van zijn taalgebruik komt voor in het citaat dat 
al is gegeven. In zijn De la causa, principio e uno verontschuldigt Bruno zich 
enigszins voor zijn aanval op Oxford, maar dit gebeurt onder het mom van 
het vergelijken van het prereformatorische Oxford met de huidige univer-
siteit, ten nadele van de laatstgenoemde:

Neither is the memory passed away of those who flourished in this place 
(Oxford) before speculative studies were to be found in other parts of 
Europe; although their language was barbarous and they were friars by 
profession, from the principles of metaphysics which they laid down 
was derived the splendour of a most rare and noble part of philosophy 
(now in our times almost extinct) which was diffused to other acade-
mies in the non-barbarian provinces. But what has disquieted me and 
caused me both annoyance and amusement is that, although I have 
found no purer Latin and Greek than here (in Oxford), for the rest (I 
speak of the generality) they make a boast of being totally different from 
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their predecessors, who, caring little for eloquence and the niceties of 
grammar, were all intent on those kind of speculations which these 
men call Sophisms. But I esteem much more highly the metaphysics 
of those bygone students, in which respect they went far beyond their 
lord and master Aristotle … than anything that these of the present 
age have to show, for all their Ciceronian eloquence and rhetorical art.1

[Vert.: Noch is de herinnering verdwenen aan degenen die in deze plaats 
(Oxford) floreerden voor er beschouwende studies elders in Europa 
aangetroffen konden worden; ofschoon hun taalgebruik barbaars was 
en ze monnik van beroep waren, werd aan de metafysische beginselen 
die ze optekenden de luister van een uiterst zeldzaam en edel deel van 
de filosofie ontleend (dat nu in onze tijd bijna verdwenen is) dat naar 
andere academies werd verspreid in de niet-barbaarse gewesten. Maar 
wat me heeft verontrust en zowel ergernis als plezier bij me heeft op-
gewekt is dat, hoewel ik geen zuiverder Latijn en Grieks dan hier (in 
Oxford) heb gevonden, men zich er verder (ik spreek in het algemeen) 
op laat voorstaan totaal anders dan te zijn zijn voorgangers, die weinig 
om eloquentie en grammaticale finesses gaven en allen verdiept waren 
in het soort bespiegelingen die deze mannen Sofismen noemen. Maar ik 
heb veel meer achting voor de metafysica van die vroegere studenten, 
in welk opzicht zij veel verder gingen dan hun meester Aristoteles … 
dan voor alles wat men tegenwoordig aan den dag legt, ondanks alle 
ciceroniaanse eloquentie en retoriek.]

In deze apologie verontschuldigt hij zich eigenlijk nergens voor, want of-
schoon er diepe bewondering voor de monniken van het oude Oxford in 
wordt geuit, wordt er eigenlijk weer in geklaagd dat degenen die in hun 
plaats zijn gekomen ‘grammatici-schoolmeesters’ zijn, wat de naam was die 
hij gaf aan de Oxfordse doctoren in de beschimping in de Cena. Bruno zou 
er de voorkeur aan hebben gegeven een van de oude barbaarse monniken te 
hebben ontmoet in plaats van de ciceronianen van tegenwoordig. Wellicht 
was prins Alasco ook niet geheel tevreden aangezien Sidney hem meenam 
naar Dee, de ‘tovenaar’, na zijn bezoek aan Oxford.2

1 De la causa, principio e uno (1584), dial. I (Dial. ital., pp. 209-10). Voor een Engelse vertaling van 
dit werk, zie S. Greenberg, The Infinite in Giordano Bruno, New York, 1950, pp. 77 e.v.

2 Het is goed mogelijk dat Robert Greene deze gebeurtenissen voor ogen had toen hij zijn to-
neelstuk schreef (rond 1587 of later) over Friar Bacon and Friar Bungay, dat zich afspeelt in het mid-
deleeuwse Oxford dat door vooraanstaande buitenlanders, de keizer en anderen, wordt bezocht, 
vergezeld door een buitenlandse doctor die grote triomfen heeft behaald op alle universiteiten van 
Europa met het discussiëren over magie, maar die in Oxford in een toverwedstrijd wordt verslagen 
waarin Friar Bacon’s magie sterker blijkt te zijn. zoals A.W. Ward jaren geleden opmerkte zijn enkele 
opmerkingen van de buitenlandse magiër over Oxford in Green’s toneelstuk echo’s van zinsneden 
in de Cena de le ceneri (Marlowe, Tragical History of Dr. Faustus en Green, Honourable History of Friar 
Bacon and Friar Bungay, ed. A.W. Ward, Oxford, 1887, pp. 254-5).
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Hoewel rekening gehouden moet worden met Abbots natuurlijke vijan-
digheid tegenover de magiër die Oxford had aangevallen, zie ik geen reden 
om zijn bewijs te betwijfelen dat Bruno in zijn lezingen aldaar het verband 
had gelegd tussen Corpernicus over de zon en Ficino’s De vita coelitus com-
paranda – informatie die van onschatbare waarde is. Het bevestigt wat we 
kunnen verwachten van onze studie van de magische werken die in Parijs 
werden gepubliceerd. En het feit dat Abbot zijn aanval op Bruno in zijn anti-
katholieke controversiële werk opnam, duidt erop dat hij ook een religieuze 
betekenis had ontwaard in Bruno’s ficiniaanse copernicanisme.

De werken in de vorm van in het Italiaans geschreven dialogen die Bruno 
in Engeland uitgaf worden meestal aangeduid als moreel en filosofisch. Op 
de volgende pagina’s hoop ik aan te tonen dat Bruno’s voorgestelde morele 
hervorming en zijn filosofie verband houden met zijn hermetische religieuze 
missie – een missie waarin Ficino’s magie uitgebreid wordt tot een voorge-
nomen volledig herstel van de magische religie van de pseudo-Egyptenaren 
van de Asclepius. Aangezien het volledige ‘Egyptische’ karakter van Bruno’s 
boodschap heel duidelijk uitkomt in een van de zogenaamde morele dia-
logen, de Spaccio della bestia trionfante, zal ik deze eerst bespreken en ga ik 
in het volgende hoofdstuk door met de Cena de la ceneri, een zogenaamde 
filosofische dialoog, waarin de boodschap vertaald wordt in termen van de 
copernicaanse filosofie.

Een grondthema van Bruno’s Spaccio della bestia trionfante (1584) is de ver-
heerlijking van de magische religie van de Egyptenaren. Hun verering was 
in feite de verering van ‘God in dingen’:

For … diverse living things represent diverse spirits and powers, which 
beyond the absolute being which they have, obtain a being communica-
ted to all things according to their capacity and measure. Whence God 
as a whole (though not totally but in some more in some less excellently) 
is in all things. For Mars is more efficaciously in natural vestiges and 
modes of substance, in a viper or a scorpion, nay even in an onion or 
garlic, than in any inanimate picture or statue. Thus one should think 
of Sol as being in a crocus, a daffodil, a sunflower, in the cock, in the 
lion; and thus one should conceive of each of the gods through each of 
the species grouped under the divers genuses of the ens. For as the divi-
nity descends in a certain manner inasmuch as it communicates itself 
to nature, so there is an ascent made to the divinity through nature. 
Thus through the light which shines in natural things one mounts up 
to the life which presides over them … And in truth I see how the wise 
men by these means had power to make familiar, affable and domestic 
gods, which through the voices which came out of the statues, gave 
counsels, doctrines, divinations and superhuman teachings. Whence 
with magical and divine rites they ascended to the height of the divi-
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nity by that same scale of nature by which the divinity descends to the 
smallest things by the communication of itself. But, what seems to me 
most deplorable, is that I see some senseless and foolish idolaters, who 
no more imitate the excellence of the cult of Egypt than the shadow 
approximates to the nobility of the body; and who seek the divinity, of 
which they know nothing, in the excrements of dead and inanimate 
things; and who not only mock at those divine and deep  seeing wor-
shippers, but also at us, reckoning us to be no better than beasts. And 
what is worse, they triumph at seeing their foolish rites in such repute 
whilst those of others are vanished and annulled.
 Let not this trouble you, Momus, said Isis, since fate has ordained a 
vicissitude of darkness and light.
 But the worst of it is, said Momus, that they hold it for certain that 
they are in the light.
 And Isis replied that darkness would not be darkness to them, if they 
knew it.
 Those wise men, then, in order to obtain certain benefits and gifts 
from the gods, by means of a profound magic, made use of certain 
natural things in which the divinity was latent, and through which the 
divinity was able and willing to communicate itself for certain effects. 
Whence those ceremonies were not vain fancies, but living voices which 
reached the very ears of the gods … 1

[Vert.: Want … verschillende levende dingen vertegenwoordigen ver-
schillende geesten en krachten, die voorbij het absolute wezen dat ze 
hebben, een wezen verkregen dat aan alle dingen wordt kenbaar gemaakt 
naar hun capaciteit en afmeting. Waaruit God als geheel (ofschoon niet 
totaal maar in sommige meer en in andere minder uitmuntend) in alle 
dingen is. Want Mars is werkzamer in natuurlijke sporen en vormen 
van materie, in een adder of een schorpioen, zelfs in een ui of knoflook, 
dan in enig onbezielde afbeelding of standbeeld. Derhalve moet men 
inzien dat Sol aanwezig is in een krokus, narcis, een zonnebloem, in 
de haan, in de leeuw; en dus moet men zich een beeld van de goden 
vormen door middel van elk van de soorten die onder de verschillende 
geslachten van de ens gegroepeerd zijn. Want als de goddelijkheid op 
een bepaalde wijze afdaalt voor zover zij zich kenbaar maakt aan de na-
tuur, is er ook een opstijging naar de goddelijkheid die door de natuur 
wordt gedaan. Dus via het licht dat in de natuurlijke dingen schijnt 
stijgt men omhoog naar het leven dat erover heerst … En ik zie hoe de 
wijzen op deze manier de macht hadden om vertrouwde, vriendelijke 
en huiselijke goden te maken, die, via de stemmen die uit de beelden 
kwamen, adviezen, leringen, voorspellingen en bovennatuurlijk on-

1 Spaccio della bestia trionfante, dial. 3 (Dial. ital., pp. 777-8).



[ xii ] giordano bruno in engeland: de hermetische hervorming

203

derwijs gaven. Met magische en goddelijke riten stegen ze op naar het 
niveau van de goddelijkheid via dezelfde natuurlijke ladder waarmee de 
goddelijkheid naar de kleinste dingen afdaalt door het kenbaar maken 
van zichzelf. Maar wat ik het meest betreurenswaardig vind, is dat ik 
enkele belachelijke en dwaze dwepers zie die net zo min de uitmun-
tendheid van de Egyptische eredienst overbrengen als de schaduw de 
edelaardigheid van het lichaam benadert; en die op zoek zijn naar de 
goddelijkheid, waarvan zij niets afweten, in de uitwerpselen van dode 
en zielloze dingen; en die niet alleen die goddelijke en wijze vereerders 
bespotten, maar ook ons, omdat ze ons beschouwen als niet meer dan 
beesten. En wat erger is, ze triomferen en zien hun dwaze riten hoog 
aangeschreven terwijl die van anderen uit de weg geruimd zijn.
 Laat dit u niet storen, Momus, zei Isis, want het lot heeft een afwis-
seling van duister en licht verordend.
 Maar het ergste ervan is, zei Momus, dat ze er zeker van zijn dat ze 
zich in het licht bevinden.
 En Isis antwoordde dat de duisternis voor hen geen duisternis zou 
zijn als ze haar kenden.
 Deze wijze mannen maakten dus, om bepaalde gunsten en gaven van 
de goden te verkrijgen door middel van diepgaande magie, gebruik van 
bepaalde natuurlijke dingen waarin de goddelijkheid latent aanwezig 
was, en via welke de goddelijkheid in staat en bereid was om zichzelf 
kenbaar te maken voor bepaalde effecten. Vandaar dat die ceremoniën 
geen ijdele grillen waren, maar levende stemmen die zelfs de oren van 
de goden bereikten …]

Onnodig te zeggen dat dit is gebaseerd op de passage van het ‘goden maken’ 
in de Asclepius,1 verklaard als gedaan met diepgaande magie en als thuisho-
rend in de magische religie van de Egyptenaren waarvan Bruno zegt dat hij 
die prefereert boven alle andere religies. Hij zet zijn visie over de Egyptische 
religie enkele pagina’s later verder uiteen:

Thus crocodiles, cocks, onions and turnips were never worshipped for 
themselves, but the gods and the divinity in crocodiles, cocks and other 
things, which divinity was, is and will be found in divers subjects in so 
far as they are mortal at certain times and places, successively and all 
at once, that is to say, the divinity according as it is near and familiar 
to these things, not the divinity as it is most high, absolute in itself, 
and without relation to the things produced. You see, then, how one 
simple divinity which is in all things, one fecund nature, mother and 
preserver of the universe, shines forth in diverse subjects, and takes 
diverse names, according as it communi cates itself diversely. You see 

1 Zie hierboven, p. 46.
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how one must ascend to this One by the participation in diverse gifts; 
for it would be in vain to attempt to catch water in a net, or fish in 
a plate. Hence, in the two bodies which are nearest to our globe and 
divine mother, the sun and the moon, they conceive is the life which 
informs things according to the two principal reasons. Then they un-
derstand life according to seven other reasons, distributing it to seven 
wandering stars, to which, as to the original principle and fecund cause, 
they reduce the differences in species in each genus, saying of plants, 
animals, stones and influences, and other things, that these belong to 
Saturn, these to Jupiter, these to Mars, and so on. And so also parts and 
members, colours, seals, characters, signs, images are distributed under 
seven species. But notwithstanding all this, they were not ignorant that 
One is the divinity which is in all things, which, as it diffuses and com-
municates itself in innumerable ways, so it has innumerable names, 
and by innumerable ways, with reasons proper and appropriate to each 
one, it is to be sought, whilst with innumerable rites it is honoured and 
cultivated, by which we seek to obtain innumerable kinds of favours 
from it. For this is needed that wisdom and judg ment, that art and in-
dustry and use of the intel1ectual light, which is revealed to the world 
from the intelligible sun, sometimes more strongly, sometimes less 
strongly. Which habit is called Magia: and this, when it is directed to 
supernatural principles is divine; when towards the contemplation of 
nature and scrutiny of her secrets, it is called natural; and it is called 
middle or mathematical as it consists in reasons and acts of the soul, 
which is on the horizon between corporeal and spiritual, spiritual and 
intellectual.
 And, to return to our purpose said Isis to Momus, the stupid and 
senseless idolaters had no reason to laugh at the magic and divine cult of 
the Egyptians, who in all things and in all effects, according to the pro-
per reasons of each, contemplated the divinity; and knew how through 
the species which are in the womb of nature, to receive those benefits 
which they desired from her. For, as she gives fish to the sea and rivers, 
deserts to wild animals, metals to the mines, fruits to the trees, so they 
give certain lots, virtues, fortunes and impres sions to certain parts of 
certain animals, beasts, and plants. Hence the divinity in the sea was 
called Neptune, in the sun, Apollo, in the earth Ceres, in the deserts, 
Diana, and diversely in all other species which, like diverse ideas, were 
diverse divinities in nature, all of which referred to one deity of deities 
and fountain of the ideas above nature.1

[Vert.: Zo werden krokodillen, hanen, uien en rapen nooit om zichzelf 
aanbeden, maar de goden en de goddelijkheid in krokodillen, hanen en 

1 Spaccio, dial. 3 (Dial. ital., pp. 780-2).
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andere dingen, welke goddelijkheid in diverse zaken gevonden werd, 
wordt en zal worden in zoverre ze sterfelijk zijn op een bepaalde tijd 
en plaats, achtereenvolgend of allemaal tegelijk, dat wil zeggen, de 
godheid al naar gelang zij deze dingen nabij is en vertrouwd, niet de 
godheid die de hoogste is, absoluut in zichzelf en zonder relatie tot wat 
voortgebracht is. Zo ziet men hoe een enkele simpele goddelijkheid die 
in alles is, een vruchtbare natuur, moeder en beschermer van de schep-
ping, in verschillende dingen verder straalt, en verschillende namen 
aanneemt, al naar gelang hoe zij zich verschillend kenbaar maakt. Men 
ziet hoe men naar deze Ene moet opklimmen door mee te werken in 
diverse gaven, want het zou tevergeefs zijn om te proberen water in een 
net te vangen, of vissen in een bord. Vandaar dat in de twee lichamen 
die zich het dichtst bij onze wereldbol en goddelijke moeder, de zon 
en de maan bevinden, volgens hen het leven is dat de dingen bezielt 
overeenkomstig twee hoofdredenen. Dan zien zij het leven volgens 
zeven andere redenen, het verpreidend naar zeven dwalende sterren, 
waartoe zij, als de oorspronkelijke en vruchtbare oorzaak, verschillen 
in soorten en in elk geslacht herleiden, en zeggen van planten, dieren, 
stenen en invloeden en andere zaken dat deze tot Saturnus behoren, die 
tot Jupiter, deze tot Mars, enzovoorts. En zo worden ook delen en leden, 
kleuren, zegels, karakters, tekens, beelden verspreid onder zeven soor-
ten. Maar niettegenstaande dit alles wisten ze dat Een de goddelijkheid 
is die in alle dingen is, die, als zij zich verspeid en kenbaar maakt op 
ontelbare wijzen, dus met ontelbare namen en op ontelbare wijzen, met 
voor elk toepasselijke en geschikte redenen, gezocht dient te worden, 
terwijl zij met ontelbare riten geëerd en gecultiveerd wordt, waarmee 
wij pogen ontelbare gunsten van haar te krijgen. Hiervoor is die wijs-
heid en oordeelkundigheid nodig, die kunst en nijverheid en gebruik 
van het licht van het verstand, die aan de wereld wordt geopenbaard 
vanuit de verstandelijk kenbare zon, soms sterker, soms minder sterk. 
Dit gebruik wordt Magia genoemd: en dit, als het gericht is op boven-
natuurlijke principes, is goddelijk; als het op de bezinning op de natuur 
en het doorgronden van haar geheimen is gericht, wordt het natuurlijk 
genoemd; en het wordt midden of wiskundig genoemd als het bestaat 
uit redenen en daden van de ziel, die zich op de horizon tussen stoffelijk 
en spiritueel, spiritueel en intellectueel bevindt.
 En, om terug te keren bij ons doel, zei Isis tegen Momus, de domme en 
redeloze dwepers hadden geen aanleiding om te lachen om de magie en 
goddelijke eredienst van de Egyptenaren, die in alles en in alle effecten, 
al naar gelang de juiste redenen van elk, de goddelijkheid overpeinsden; 
en wisten hoe ze via de soorten die zich in de schoot van de natuur be-
vinden, die voordelen konden ontvangen die zij van haar wilden hebben. 
Want, zoals zij vis aan de zee en rivieren geeft, woestijnen aan wilde 
dieren, metalen aan de mijnen, vruchten aan de bomen, zo geven zij 
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bepaalde levensloten, deugden, fortuinen en indrukken aan bepaalde 
dieren, beesten en planten. Vandaar dat de godheid in de zee Neptunus 
werd genoemd, in de zon Apollo, in de aarde Ceres, in de woestijnen Di-
ana en verschillend in alle andere soorten die, als verschillende ideeën, 
verschillende godheden in de natuiur waren, die allemaal verwezen naar 
één godheid van godheden en bron van de ideeën boven de natuur.]

Wat is Giordano Bruno hier aan het doen? Het is heel simpel. Hij brengt de 
renaissancemagie terug naar haar heidense bron, en laat de zwakke pogin-
gen van Ficino los om wat onschadelijke magie te verrichten terwijl hij haar 
voornaamste bron in de Asclepius 

verhult, waarmee hij de religieuze hermetici totaal afwijst die poogden 
een christelijk hermetisme zonder de Asclepius te bewerkstelligen. Hij roept 
zichzelf hiermee uit tot volledig Egyptenaar die, zoals Celsus in zijn anti-
christelijke argumenten geciteerd door Origenes1 de verwoesting van de 
verering van de natuurgoden van Griekenland door de christenen betreurt, 
en van de religie van de Egyptenaren, door middel van welke zij de goddelijke 
ideeën benaderden, de verstandelijk kenbare zon, de Ene van het neoplato-
nisme.

Derhalve kan hij de Klaagzang uit de Ascepius volledig citeren, waarbij hij 
de ontroerende cadensen in het Italiaans vertaalt:

Non sai, o Asclepio, come l’Egitto sia la imagine del cielo … la nostra 
terra è tempio del mondo. Ma, oimè, tempo verrà che apparirà l’Egitto 
in vano essere stato religioso cultore della divinitade … O Egitto, Egitto, 
delle religioni tue solamente rimarrono le favole … Le tenebre si prepo-
neranno alla luce, la morte sarà giudicata più utile che la vita, nessuno 
alzarà gli occhi al cielo, il religioso sarà stimato insano, l’empio sarà 
giudicato prudente, il furioso forte, il pessimo buono. E credetemi che 
ancora sarà definita pena capitale a colui che s’applicarà alla religione 
della mente; perché si trovaranno nove giustizie, nuove leggi, nulla si 
trovarà di santo, nulla di religioso: non si udirà cosa degna di cielo o 
di celesti. Soli angeli perniciosi rimar rano, li quali meschiati con gli 
uomini forzaranno gli miseri all’audacia di ogni male, come fusse gius-
tizià; donando materia a guerre, rapine, frode e tutte altre cose contrarie 
alla anima e giustizià naturale: e questa sarà la vecchiaia ed il disordine 
e la irreligione del mondo. Ma non dubitare, Asclepio, perché, dopo che 
saranno accadute queste cose, allora il signore e padre Dio, governator 
del mondo, l’omnipotente proveditore … senza dubbio donarà fine a 
cotal macchia, richiamando il mondo all’antico volto.2

1 Zie hierboven, pp. 66-7, 74.
2 Spaccio, dial. 3 (Dial. ital., pp. 784-6). Cf. de Asclepius in C.H., II, pp. 326-30, en hierboven, pp. 

47-9. Men wist dat deze passage uit de Asclepius komt, maar men had zich niet gerealiseerd dat de 
voorafgaande passages, hierboven geciteerd, allemaal ontleend zijn aan de beschrijving van de 
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De fantastische magische religie van de Egyptenaren zal terugkomen, hun 
morele wetten zullen in de plaats komen van de chaos van het huidige tijd-
perk, de voorspelling van de Klaagzang zal vervuld worden en het teken aan 
de hemel dat de terugkeer van het Egyptische licht aankondigt dat de huidige 
duisternis zal verdrijven, was (zoals we in het volgende hoofdstuk zullen 
zien) de copernicaanse zon.

Het ficiniaanse neoplatoniseren van de magie van de Asclepius is heel dui-
delijk zichtbaar in enkele van de hierboven aangehaalde passages, met name 
in het gebruik van het woord ‘redenen’ voor de elementaire stellaire invloeden 
dat de opening van de De vita coelitus comparanda in herinnering roept.1 Er 
is ook invloed van Cornelius Agrippa te bespeuren in de indeling van Magia 
in goddelijk of bovennatuurlijk, midden of mathematisch, en natuurlijk.2 
Om meer te weten te komen over bijvoorbeeld de kleuren, zegels, karakters, 
tekens, beelden, die horen bij de zeven planeten, ligt het voor de hand dat 
de lezer Agrippa’s nuttige boek zal raadplegen. Bruno’s egyptianisme is dus 
dat van een volledige Moderne Magiër, die zich uiteindelijk baseert op Ficino 
maar het stadium van Agrippa heeft doorlopen. En Bruno verklaart openlijk 
dat zijn egyptianisme een religie is; het is de goede religie die in duisternis 
werd gedompeld toen de christenen haar vernietigden, haar bij decreet ver-
boden, en verering van dode dingen, dwaze rituelen, slecht moreel gedrag 
en voortdurende oorlogen in de plaats lieten komen van de Egyptische na-
tuurlijke religie met haar neoplatoonse basis, en de Egyptische goede morele 
wetten. ‘Mercurio Egizio sapientissimo’ is in de ogen van Bruno de naam van 
de goddelijke wijsheid zelf,3 en de Spaccio della bestia trionfante beschrijft een 
aanstaande religieuze en morele hervorming.

Het merkwaardige aan de hervorming in de Spaccio is dat deze in de hemelen 
begint; het zijn de beelden van de constellaties van de dierenriem en van de 
noordelijke en zuidelijke constellaties die worden hervormd of gezuiverd 
door een raad van planetaire goden die voor dit doel bijeengeroepen is door 
Jupiter. Onder de sprekers in deze hemelse raad die de hemelse hervorming 
uitvoert bevinden zich de heilige Sophia, Isis en Momus. Het idee van een 
hervorming die in de hemel begint met het herschikken of zuiveren van de 
hemelse beelden (waarvandaan de lagere wereld hervormd wordt via de her-
vorming van de hemelse invloed erop) kan Bruno hebben opgedaan uit een 
hermetische verhandeling, niet een van de bekende in het Corpus Hermeticum 
maar een van degene die door Stobaeus zijn bewaard in zijn anthologie. Dit 
is de verhandeling die bekend is als de Koré Kosmou4 of ‘Dochter (of Maagd) 

Egyptische religie in dat werk, uitgebreid en van neoplatoonse invloeden voorzien door Bruno op 
de manier zoals Ficino gangbaar had gemaakt.

1 Zie hierboven, pp. 70-1.
2 Zie hierboven, pp. 130-1.
3 Spaccio, dial. 3 (Dial. ital., p. 780).
4 C.H., IV, pp. 1-22 (Stobaeus Excerpt XXIII).
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van de Wereld’, of, in Patrizi’s Latijnse vertaling als de Minerva Mundi. Zij 
heeft de vorm van een dialoog tussen Isis en haar zoon Horus waarin Mo-
mus ook een van de sprekers is. Isis begint de schepping te beschrijven, 
waarvan een vroeg stadium werd gevormd door de rangschikking van de 
hemelse beelden waarvan alle dingen beneden afhankelijk zijn.1 De dingen 
in de lagere wereld werden toen geschapen, maar deze lagere natuur was 
onbevredigend. God besloot daarom de mens te scheppen, en dus riep hij de 
goden bijeen die aanboden te helpen, waarbij elke planetaire god de mens 
zijn specifieke gaven gaf.2 Maar alles werd alleen nog maar slechter, dus riep 
God weer de goden bijeen in een plenaire vergadering3 (net zoals Jupiter de 
goden bijeenriep in Bruno’s Spaccio om een hervorming op touw te zetten). 
De onwetendheid die allesoverheersend was geweest, werd uitgebannen; de 
vervuiling van de elementen werd ongedaan gemaakt en ze ontvingen een 
tweede emanatie van de goddelijke natuur.4 De verhandeling eindigt met de 
lofzangen van Isis en Osiris; die een eind gemaakt hebben aan het afslachten 
en de rechtvaardigheid hebben hersteld; die, nadat ze van Hermes vernomen 
hebben dat de dingen beneden in overeenstemming moeten blijven met de 
dingen boven, op aarde de heilige functies ingesteld hebben die verticaal 
zijn verbonden met de mysteriën van de hemel.5

Deze verhandeling is erg obscuur6 en ik heb er slechts bepaalde punten 
uit gehaald om te vergelijken met Bruno’s Spaccio waarin de heilige Sophia, 
Isis en Momus (maar niet Horus) tot de sprekers behoren; die draait om het 
bijeenroepen van een vergadering van de goden om zichzelf en de hemelse 
beelden te hervormen; van waaruit een algehele hervorming van de mens-
heid dient voort te komen die een terugkeer naar de Egyptische ethiek en 
religie met zich meebrengt. Er zit daarom een opvallende teneur van luciaanse 
vertrouwdheid in de verhandeling over de goden in de hermetische verhan-
deling (Momus is een karakter dat vaak door Lucianus wordt gebruikt)7 die 
ook kenmerkend is voor de Spaccio.

De Koré Kosmou werd voor het eerst in 1591 uitgegeven, samengevoegd met 
de andere hermetische geschriften en met een Latijnse vertaling van Patrizi.8 
Als Bruno deze voor 1584 kende, het jaartal van de publicatie van de Spaccio, 
moet hij hem gekend hebben ofwel door de manuscriptvertalingen die onder 

1 Ibid., p. 7.
2 Ibid., pp. 8-9.
3 Ibid., p. 17.
4 Ibid., pp. 18-20.
5 Ibid., pp. 21-2. Ik heb slechts een paar punten genoemd in de litanie.
6 Zie voor een bespreking ervan Festugière, III, pp. 37-41, 83 e.v.
7 Hij wordt genoemd in Lucianus’ Vera historia, die goed bekend was bij Bruno en waarnaar ver-

wezen is in de Cene de le ceneri, dial. 3 (Dial. ital., p. 111). Bruno kende zeker de werken van Lucianus 
uit de eerste hand, maar waar het om gaat is dat in de Koré Kosmou er een Momus in een hermetische 
context voorkomt. ‘Hermes verheugde zich over het horen van de woorden van Momus, omdat ze 
tegen hem gezegd werden op een bekende toon’. (C.H., IV, p. 16).

8 In de Nova de universes philosophia, Ferrara, 1591, en Venetië, 1593. Zie hierboven, p. 174. Over 
Patrizi’s publicatie van de fragmenten van Stobaeus, zie Scott, I, p. 40.
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de hermetici in omloop waren, of hij moet hem in het oorspronkelijke Grieks 
van Stobaeus hebben gelezen.1

Up, up, O ye gods! and remove from heaven all these spectres, statues, 
figures, images, pictures, histories of our avarice, lusts, thefts, hat-
reds, contempts, and shames. May this dark and gloomy night of our 
errors pass away, for the dawn of a new day of justice invites us. And 
let us place ourselves in such a manner that the rising sun does not 
disclose our uncleanness. We must purify ourselves and make oursel-
ves beautiful. … We must place ourselves, I say, first in the intellectual 
heaven which is within us, and then in this sensible and corporeal 
heaven which presents itself to our eyes. Let us remove the heaven 
of our minds the BEAR of Deformity, the ARROW of Detraction, the 
HORSE of Levity, the DOG of Murmuring, the LITTLE DOG of Flattery. 
Let us banish the HERCULES of Violence, the LYRE of Conspiracy, the 
TRIANGLE of Impiety, the BOOTES of Inconstancy, the Cepheus of 
Cruelty. May the DRAGON of Envy be far from us, and the SWAN of 
Imprudence, the CASSIOPEIA of Vanity, the ANDROMEDA of Lazi-
ness, the PERSEUS of Vain Anxiety. Let us chase away the OPHIUCHUS 
of Evil-Speaking, the EAGLE of Arrogance, the DOLPHIN of Lust, the 
HORSE of Impatience, the HYDRA of Concupiscence. Let us put far 
from us the CETUS of Gluttony, the ORION of Ferocity, the RIVER 
of Superfluities, the GORGON of Ignorance, the HARE of Timi dity. 
Let us no longer carry in our breast the ARGO of Avarice, the cup of 
Insobriety, the BALANCE of Iniquity, the CANCER of Slowness, the 
CAPRICORN of Deception. Let not the SCORPIO of Fraud come near 
us, nor the CENTAUR of Animal Affection, the ALTAR of Supersti tion, 
the CROWN of Pride, the FISH of Unworthy Silence. May the TWINS 
Indecent Familiarity fall with them, and the BULL of Con cern for 
Mean Things, the RAM of Inconsiderateness, the LION of Tyranny, the 
AQUARIUS of Dissoluteness, the VIRGIN of Fruitless Conversation, 
and the SAGITTARIUS of Laster.
 If we thus purge our habitations, O ye gods, if we thus renew our 
heaven, the constellations and influences shall be new, the impressions 
and fortunes shall be new, for all things depend on this upper world …2

[Vert.: Opwaarts, opwaarts gij goden en verwijder uit de hemelen alle 
spoken, standbeelden, figuren, beelden, afbeeldingen, geschiedenissen 

1 De Anthologium van Stobaeus, samengesteld circa 500 n.Chr. is een collectie van fragmenten 
van Griekse schrijvers waaronder zich verscheidene Hermetica bevinden. Sommige van deze zijn 
hetzelfde als sommige in het Corpus Hermeticum; andere zijn verder onbekend, en een van deze is 
de Koré Kosmou. De editio princeps van de anthologie (Boek I en II) vond plaats in Antwerpen in 1575. 
Zie Scott, I, pp. 82 e.v.

2 Spaccio, dial. 1 (Dial. ital., pp. 611-2).
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van onze gierigheid, lust, diefstal, haat, minachting en schaamte. Opdat 
deze donkere en sombere nacht van onze dwalingen verdwijnt, want de 
nieuwe dageraad van rechtvaardigheid wenkt naar ons. En laten wij ons 
zo opstellen dat de opkomende zon onze onreinheid niet onthult. We 
moeten onszelf zuiver maken en mooi … We moeten ons allereerst in 
de verstandelijke hemel plaatsen die binnen in ons is, en dan in de zin-
tuiglijke en stoffelijke hemel die zich aan ons voordoet. Laten we uit de 
hemel van onze geest de BEER van de Misvorming verwijderen, de PIJL 
van Laster, het PAARD van Lichtzinnigheid, de HOND van het Gemop-
per, de KLEINE HOND van Vleierij. Laten we de HERCULES van Geweld, 
de LIER van Samenzwering, de DRIEHOEK van Ongodsdienstigheid, de 
BOOTES van Trouweloosheid, de CERPHEUS van Wreedheid uitban-
nen. Moge de DRAAK van Jaloezie verre van ons zijn, en de ZWAAN 
van Onvoorzichtigheid, de CASSIOPEIA van IJdelheid, de ANDRO-
MEDA van Luiheid, de PERSEUS van Zinloze Ongerustheid. Laten we 
de OPHIUCHUS van Kwaadsprekerij, de ADELAAR van Arrogantie, de 
DOLFIJN van Lust, het PAARD van Ongeduld, de HYDRA van Begeerte 
verjagen. Laten we de CETUS van Gulzigheid, de ORION van Woestheid, 
de RIVIER van Overbodigheden, de GORGON van Onwetendheid, de 
HAAS van Verlegenheid opruimen. Laten we niet langer in onze borst 
de ARGO van Gierigheid, de KOP van Dronkenheid, de WEEGSCHAAL 
van Onrechtvaardigheid, de KREEFT van Traagheid, de STEENBOK 
van Misleiding dragen. Laat de SCHORPIOEN van Bedrog niet bij ons 
komen, noch de CENTAUR van Dierlijke Genegenheid, het ALTAAR van 
Bijgeloof, de KROON van Trots, de VIS van Onwaardig Stilzwijgen. Moge 
de TWEELINGEN van Onbehoorlijke Vrijpostigheid samen met hen ten 
val komen, en de STIER van Begaanheid met Verachtelijke Zaken, de 
RAM van Onachtzaamheid, de LEEUW van Tirannie, de AQUARIUS 
van Losbandigheid, de MAAGD van Vruchteloze Conversatie, en de 
BOOGSCHUTTER van Laster. Als wij dus onze woningen verlaten, o 
goden, en als we onze hemel vernieuwen, dan zullen de constellaties 
en invloeden nieuw zijn, de indrukken en fortuinen zullen nieuw zijn, 
want alle dingen hangen af van deze bovenwereld …]

Deze woorden maken deel uit van een rede die door Jupiter in de Spaccio 
wordt gehouden tot een vergadering, of Algemene Raad, van de hemelse 
goden. De Almachtige Donderaar voelt dat hij oud wordt, en hij verkeert in 
een berouwvolle stemming. Als hij zijn blik langs de hemelen laat gaan be-
merkt hij dat de beelden van de achtenveertig constellaties ofwel een lelijke 
dierlijke vorm hebben, zoals de grote misvormde Beer, de Ursa Major, of 
als Ram en Stier en andere dierenvormen van de dierenriem, ofwel dat hun 
beelden beschamende daden van de goden in herinnering roepen, zoals de 
Lier die herinnert aan de diefstallen van Mercurius, of Hercules en Perseus, 
die zijn eigen onechte kinderen zijn. De in geheime zitting bijeengekomen 
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goden dienen daarom ieder op zijn beurt de beelden van de constellaties in 
ogenschouw te nemen, te beginnen met de Beer en de andere noordelijke 
sterrenbeelden, vervolgens langs de twaalf tekens van de dierenriem en tot 
besluit langs de zuidelijke sterrenbeelden.1 Jupiter had wellicht elk lid van 
de hemelse raad voorzien van een exemplaar van een van die geïllustreerde 
uitgaven van Hyginus, waarop gravures van de sterrenbeelden staan naast 
de tekst met hun beschamende mythologische associaties. (Een van Bruno’s 
latere mnemonische werken is geïllustreerd met gravures van de goden van 
de planeten die identiek zijn aan die in een uitgave van Hyginus gepubli-
ceerd in 1578 in Parijs.)2 In ieder geval zal degene die de Spaccio bestudeert 
het nuttig vinden om een geïllustreerde Hyginus bij de hand te hebben, 
want Bruno heeft een groot deel van zijn mythologie uit dit werk gehaald, 
en aan de beelden van de constellaties, waarvan hij in volgorde een overzicht 
geeft, verbindt hij het thema van zijn verbazingwekkende werk, dat over een 
universele religieuze en morele hervorming gaat.

Bij de bespreking van elk sterrenbeeld worden de ondeugden die ermee 
samenhangen betreurd, en de deugden tegenover deze ondeugden worden 
geprezen. Meer nog, er is een actieve beweging van stijgen en dalen gaande; 
de ondeugden worden uitgeworpen door de goden, uit de hemelen geworpen, 
en naar hun plaats stijgen de tegengestelde deugden op. Dus, op het laatst is 
het Zegevierende Beest geheel verdreven. En het Zegevierende Beest is niet 
de paus, zoals men soms placht te denken. Het is de som van alle ondeugden 
die tegenovergesteld zijn aan de deugden. Dit wordt door Bruno gesteld in 
zijn opdracht van het werk aan Philip Sidney: ‘Dan wordt het Zegevierende 
Beest uitgedreven, dat wil zeggen de ondeugden die overheersend zijn, en 
tegenover het goddelijke deel (van de ziel) staan.’3

De lijst van de sterrenbeelden en van de deugden en ondeugden die hij 
ermee verbindt wordt tweemaal gegeven door Bruno, eerst in de opdracht 
aan Sidney, en nog een keer in de dialogen waarin de hervormingsbeweging 
uitvoerig wordt beschreven terwijl de goden de hemelen doorwerken. In de 
tweede dialoog, waarin hij de zegevierende deugden in abstracto bespreekt, 
volgt hij nog steeds de volgorde die hij aan hen had toegewezen in de sterren-
beelden. We moeten beseffen dat hij volkomen helder volgens een magisch 
geheugensysteem de volgorde van de sterrenbeelden in zijn geheugen heeft 
geprent, en hier hangt zijn hele argumentatie van af.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van de deugd-ondeugd-bewegingen, 
het stijgen van de deugden en het dalen van de ondeugden, die plaatsvinden 
terwijl de goden de hemelen hervormen.

Naar Ursa Major en Minor stijgen Waarheid, Zijn, Goedheid op, die Mis-
vorming, Onwaarheid en Gebrek uitdrijven.4 In Cephus komt Wijsheid 

1 Ibid. (Dial. ital., pp. 595 e.v.).
2 Hyginus, Fabularum liber, Parijs, 1578. Zie hieronder, p. 318.
3 Spaccio, dedicatie (Dial. ital., p. 561).
4 Spaccio, dedicatie en dial. 1 (Dial. ital., pp. 562 e.v., 617 e.v.).
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(Sophia) in de plaats van Onwetendheid en Dwaas Geloof.1 De Natuurlijke 
en Menselijke Wet komen omhoog in Boötes (Arctophylax) in de plaats van 
Misdaad.2 In de Corona Borealis vervangt Rechtvaardigheid Onrechtvaardig-
heid.3 In de Triangulum verdrijven Geloof, Liefde en Oprechtheid Bedrog.4 
In de Pleiaden (die Bruno bij de dierenriemtekens plaatst, zoals in bepaalde 
edities van Hyginus) vinden we Eenheid, Beschaafdheid, Harmonie in plaats 
van Sekte, Factie en Partij.5 In Schorpioen verdrijven Oprechtheid en Waar-
heid Bedrog en Verraad.6 Steenbok, waarmee, in Hyginus, het verhaal van de 
Griekse goden wordt verteld die zichzelf in dieren veranderen in Egypte, is 
het punt in het overzicht van de hemel waarop de lofzangen tot de Egyptische 
religie zijn ingevoegd, die hierboven zijn aangehaald, en de Klaagzang uit 
de Asclepius.7 Roof en Bedrog verlaten Orion, waarheen Grootmoedigheid en 
Gemeenschapsgeest opstijgen.8 In Corvus komt Magia Divina in de plaats 
van Oplichterij.9

We beginnen al enige indruk te krijgen van wat de bruniaanse hervor-
ming van de hemelen inhoudt. De profetie aan het eind van de Klaagzang 
wordt waarheid; het oude tijdperk van de wereld na het ineenstorten van de 
Egyptische religie en de Egyptische morele wetten is voorbij; de magische 
religie stijgt weer op naar de hemel en dat geldt ook voor de deugden van de 
Egyptische samenleving. Sommige van de ondeugden die worden overwon-
nen zijn dezelfde als die in de Klaagzang worden genoemd, zoals bijvoor-
beeld Bedrog.10 En met de Klaagzang brengt Bruno nog een ‘Egyptisch’ werk 
in verband, namelijk Corpus Hermeticum XIII, met de beschrijving erin van 
hoe, in de herboren ziel, het tiental Krachten het twaalftal ondeugden dat 
met de kwade invloeden van de sterren wordt geassocieerd, vervangt.11 Hij 
volgt deze telling niet, maar nu kan ingezien worden dat het denkbeeld van 
de morele wedergeboorte die in de kosmologische omlijsting plaatsvindt 
onweerlegbaar hermetisch van oorsprong is.

De namen van de goden die tot de hervormingsraad behoren en die de 
hervorming van de hemelen leiden, staan nergens opgesomd, maar we weten 
wie ze zijn uit de namen van de sprekers bij de beraadslagingen van de raad. 
Opgeroepen door Jupiter werd de raad bijgewoond door Apollo, Mercurius, 
Saturnus, Mars, Venus en Diana. Dit zijn natuurlijk de planetaire goden, met 
Sol en Luna onder hun olympische namen. Andere aanwezigen waren Juno, 

1 Ibid. (Dial. ital., pp. 562, 611).
2 Ibid. (Dial. ital., pp. 562, 621).
3 Ibid. (Dial. ital., pp. 563, 622).
4 Spaccio, dedicatie en dial. 3 (Dial. ital., pp. 565, 755).
5 Ibid. (Dial. ital., pp. 566, 765-6).
6 Ibid. (Dial. ital., pp. 567, 774).
7 Ibid. (Dial. ital., pp. 567, 775 e.v.).
8 Ibid. (Dial. ital., pp. 568, 803 e.v.).
9 Ibid. (Dial. ital., pp. 569, 817 e.v.).
10 Zie hierboven, p. 48.
11 Zie hierboven, pp. 38-41.
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Minerva, Neptunus en Isis, waarbij laatstgenoemde een heel prominente 
spreekster was.

In de opdracht aan Sidney legt Bruno uit dat de goden ‘de deugden en 
krachten van de ziel’ vertegenwoordigen,1 en dat, aangezien ‘zich in elk mens 
… een wereld, een universum bevindt’,2 de hervorming van de hemelen de 
hervorming of het voortbrengen van een persoonlijkheid is. Jupiter zegt, 
in de rede die reeds is aangehaald, dat de hervorming in de geest van de 
goden zelf begint, die ‘zich in de verstandelijke hemel’ in zichzelf dienen 
te plaatsen, om de slechte eigenschappen ‘uit de hemel van hun geest te 
verdrijven’3 en deze te vervangen door goede eigenschappen. Het is deze in-
nerlijke hervorming in de goden zelf die rond het hele hemelgewelf wordt 
weerspiegeld naarmate de deugden omhoogkomen om de ondeugden in de 
achtenveertig sterrenbeelden te vervangen. Het is dus een persoonlijkheid 
die wordt gevormd in de Spaccio, een persoonlijkheid wier krachten tot een 
geslaagd geheel worden gevormd.

Wat voor soort persoonlijkheid? Daar kunnen we achter komen door de 
hemel rond te kijken en de zegevierende goede eigenschappen in de ster-
renbeelden af te lezen. Het is een overwegend solaire persoonlijkheid, want 
Apollo is de patroon van de magie en voorspelling, en deze persoonlijkheid 
is de profeet en leider van een herleving van de magische religie. De triomf 
van goede solaire eigenschappen wordt bijvoorbeeld gezien bij Draco, waarbij 
Apollo met zijn magie de draak bezweert,4 en bij Corvus waarin de Magia 
Divina over slechte vormen van magie zegeviert.5 Nog een zeer belangrijke 
invloed in deze persoon is die van Jupiter. De eigenschappen van Jupiter van 
welwillende wetgeving en verdraagzaamheid zijn overheersend in de ster-
renbeelden Boötes,6 Aquila,7 Aries,8 Libra,9 en andere. Er is ook een sterke 
invloed van Venus aanwezig, die te maken heeft met vriendschap en liefde, 
het verzoenen van onenigheden, en het temperen van Mars, of de krachten die 
oorlog veroorzaken. Venus zegeviert in de Pleiaden10 en in Gemini11, en in Delp-
hinus12 overwint ze Mars. Goede saturnische eigenschappen zoals diepgaande 
studie en contemplatie worden bijvoorbeeld in Perseus behouden,13 maar de 
saturnische terughoudendheid en andere onaangename eigenschappen wor-
den door invloeden van Jupiter of Venus verzacht in andere sterrenbeelden. 

1 Spaccio, dedicatie (Dial. ital., pp. 561-2).
2 Ibid. (Dial. ital., p. 560).
3 Zie hierboven, p. 209.
4 Spaccio, dedicatie (Dial. ital., pp. 619-20).
5 Spaccio, dedicatie en dial. 3 (Dial. ital., pp. 569, 817-8).
6 Spaccio, dedicatie en dial. 1 (Dial. ital., pp. 562, 621).
7 Spaccio, dedicatie en dial. 3 (Dial. ital., pp. 565, 751).
8 Ibid. (Dial. ital., pp. 565, 761-3).
9 Ibid. (Dial. ital., pp. 567, 771).
10 Ibid. (Dial. ital., pp. 566, 765-6).
11 Ibid. (Dial. ital., pp. 566, 766-7).
12 Ibid. (Dial. ital., pp. 565, 753-4).
13 Ibid. (Dial. ital., pp. 564, 711).
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Mars wordt overal onder de duim gehouden en wordt met name afgewezen 
door Jupiter in Cassiopeia.1

Dit is tenminste het soort uitleg dat ik zou willen aanbieden voor de merk-
waardige lijsten met slechte en goede eigenschappen die in de Spaccio staan, 
die meer zijn dan alleen maar rechtlijnige lijsten met deugden en ondeugden. 
Ik wil aanvoeren dat ze goede en kwade invloeden van de sterren vertegen-
woordigen. De persoonlijkheid is bezig de sterren te bedwingen door hun 
goede gaven uit te kiezen, de goede kant van hun invloeden (om bijvoorbeeld 
van Venus liefde en welwillendheid te nemen, geen wellust, enzovoorts, voor 
de goede en kwade kanten van de andere planetaire invloeden) en ook door 
de overwegend slechte planeten, Mars en Saturnus, in te tomen door sterke 
invloeden van Sol, Jupiter en Venus aan te trekken. Ik zal in een later hoofd-
stuk terugkomen op dit aspect van de Spaccio wanneer ik een later werk van 
Bruno behandel waarin hij lijsten van goede en kwade morele kenmerken 
geeft, die lijken op die in de Spaccio, in een context waarin deze heel duidelijk 
verband houden met astrale psychologie.2

Als mijn uitleg van de ethiek van de Spaccio klopt, dan betekent dit dat 
Bruno de ficiniaanse magie die gericht is op de vorming van een persoonlijk-
heid waarin de invloeden van Sol, Jupiter en Venus overheersen en de kwade 
invloeden van de sterren op een afstand worden gehouden, heeft ontwikkeld 
tot een volledig ‘Egyptische’ of hermetische ethiek of religie, waarin hervor-
ming of verlossing wordt bereikt in de kosmologische omlijsting, waarin 
het ‘zegevierende beest’ van de som der ondeugden, de kwade invloeden die 
afkomstig zijn van de sterren, uitgebannen wordt door hun goede tegende-
len, en de goddelijke deugden of krachten in de hervormde persoonlijkheid 
de overhand hebben.

De dierlijke vorm of de vorm van het ‘beest’ wordt op een merkwaardig twee-
slachtige manier gebruikt in de Spaccio. Soms lijken de diervormen in de 
hemel, dat wil zeggen in de constellatiebeelden in dierlijke vorm, de ondeug-
den voor te stellen die uit de hervormde persoonlijkheid worden verdreven. 
Maar als de goden Steenbok bespreken, staan ze dit dier toe in de hemel te 
blijven om te getuigen van de waarheid van de religie van natuurlijke magie 
waarin ‘het goddelijke in de dingen’ wordt vereerd.3 Elders wordt gezegd dat 
ofschoon de hemelbeelden in dierlijke vorm ondeugden lijken voor te stellen, 
ze toch niet verstoken zijn van goddelijke deugd; vandaar dat de Egyptenaren 
van de natuurlijke vormen van beesten opklommen naar het doordringen 
van de goddelijkheid.4 Dus, ofschoon de dierenvormen van bepaalde con-
stellatiebeelden ondeugden betekenen tegengesteld aan de deugden die de 
hervorming verkondigt, wordt de dierlijke vorm zelf als vertegenwoordiger 

1 Spaccio, dedicatie en dial. 2 (Dial. ital., pp. 563, 705-6).
2 Zie hieronder, pp. 318-19.
3 Spaccio, dial. 1 (Dial. ital., p. 602).
4 Ibid., dial. 3 (Dial. ital., pp. 795-6).
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van Deus in rebus van blaam gezuiverd door de hemelse dierenvormen, en 
met name door die van Steenbok. De morele hervorming verdrijft de bees-
tenvormen uit de hemel als die beesten opgevat worden als allegorieën van 
ondeugden. De godsdiensthervorming handhaaft de beesten in de hemel 
als symbool van Egypte en zijn verering van dieren. De ‘Verdrijving van het 
Zegevierende Beest’ heeft derhalve een dubbele betekenis; het beest wordt 
op het ene niveau verdreven en op het andere zegeviert het. Men kan zich 
afvragen of paus Alexander VI deze uiterst moeilijke denkwijze volgde met 
betrekking tot Apis.1

Het is mogelijk dat Bruno voor zijn overpeinzingen over Griekse en Egyp-
tische vormen van de goden Cartari’s De gli immagini degli dei had bestudeerd, 
waarvan de illustraties vaak Griekse en Egyptische vormen samen tonen. De 
goden van de Spaccio beven als het ware tussen de twee vormen naarmate 
de Egyptische macht toeneemt. De fresco’s in het Appartamento Borgia, 
waarop de Griekse koe, Io, die Isis wordt in Egypte, bewegen zich wellicht 
binnen een soortgelijk referentiekader, hoewel ze orthodox zijn vanwege het 
feit dat ze Egyptische stieren laten zien die de Maagd en heiligen vereren, 
als echte prisci theologi.

Bruno’s visies op de geschiedenis van prisca theologia, of prisca magia, wor-
den overvloedig duidelijk gemaakt:

Do not suppose that the sufficiency of the Chaldaic magic derived from 
the Cabala of the Jews; for the Jews are without doubt the excrements 
of Egypt, and no one could ever pretend with any degree of probability 
that the Egyptians borrowed any principle, good or bad, from the He-
brews. Whence we Greeks own Egypt, the grand monarchy of letters 
and nobility, to be the parent of our fables, metaphors and doctrines …2

[Vert.: Denk niet dat de adequatie van de Chaldeeuwse magie voort-
kwam uit de kabbala van de joden; want de joden zijn zonder twijfel 
de uitwerpselen van Egypte, en niemand kan ooit met enige mate van 
waarschijnlijkheid voorgeven dat de Egyptenaren enig beginsel leenden, 
goed of slecht, van de Hebreeërs. Vandaar dat wij Grieken erkennen dat 
Egypte, de grootse monarchie van letters en edelaardigheid, de bron 
van onze fabels, metaforen en doctrines is …]

Zo wordt de grote controverse van de relatieve geboorte- en sterfjaren van Mo-
zes en Hermes de Egyptenaar opgelost door Bruno. De Egyptenaren komen voor 
de Grieken en Hebreeërs (en natuurlijk christenen) en hadden de beste religie 
en de beste magie en de beste wetten van allemaal. Hij gebruikt de bekende 
tegenwerpingen, maar husselt ze door elkaar tot uiterst onorthodoxe posities.

1 Zie hierboven, p. 116-17.
2 Spaccio, dial. 3 (Dial. ital., pp. 799-80).
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Naast de basale invloeden op de Spaccio van hermetische verhandelingen, 
die door Bruno gelezen werden als verslagen van de oeroude Egyptische re-
ligie en ethiek die hij nieuw leven inblaast, bestond er een andere invloed, 
namelijk die van de Zodiacus vitae (voor het eerst uitgegeven in 1534)1 van 
Palingenius. In dit didactische Latijnse gedicht loopt Palingenius in de juiste 
volgorde de twaalf dierenriemtekens door en verbindt er zijn morele leer 
mee, het overwinnen van ondeugden door deugden. Aangezien het gedicht 
is doorspekt met uitbarstingen van enthousiasme of furor waarin de mens 
opklimt naar de hemelen, lijkt mij dat de schrijver is beïnvloed door her-
metische leringen,2 en dat deze ook in zijn presentatie van zijn ethiek in de 
kosmologische omlijsting van de dierenriem wordt weerspiegeld. De ethiek 
van Palingenius, het soort morele deugd dat hij onderwijst, is vermoedelijk 
epicuristisch. Epicurus wordt voorgesteld als de hoogste zedenleraar, en de 
epicurische leer van het genot wordt ingeprent, niet op een genotzuchtige 
of ontaarde manier maar met de ernst en terughoudendheid van het ware 
epicurisme. Palingenius ontleende zijn kennis over Epicurus aan het gedicht 
van Lucretius, waarvan een deel van de kosmologie hem ook beïnvloedde. 
Toch is het epicurisme van Palingenius merkwaardigerwijze gecombineerd 
met neoplatoonse en hermetische invloeden, en er staan ook veel verwijzin-
gen naar magie in zijn gedicht. Het ligt voor de hand dat dit renaissance-
epicurisme iets heel anders is dan het epicurisme van Lucretius.

Zoals E. Garin opmerkte3 beïnvloedde het pas herontdekte gedicht van 
Lucretius Ficino en bij sommige renaissanceschrijvers raakt de epicurische 
leer over genot als iets goeds versmolten met de kosmische betekenis van 
amor als de intrinsieke vitale kracht in de universele natuur. Als voorbeeld 

1 Vooral in protestantse landen was het werk erg populair vanwege de satire op monniken. In 
Engeland werd het gebruikt als een schoolleerboek; zie Foster Watson, The Zodiacus Vitae, Londen, 
1908, p. 5. Er was een engelse vertaling door Barnabe Googe (herdrukt met een introductie van R. 
Tuve, Scholars’ Facsimiles and Reprints, New York, 1947).

2 Er is slechts een daadwerkelijke vermelding van Hermes, en wel als volgt:

Hei mihi! quam vere dixit ter maximus Hermes,
Congeries mundus cunctorum est iste malorum,
Nimirum quoniam daemon, qui praesidet orbi
Terrarum, malus est, saevaque tyrannide gaudet.

(Zodiacus Vitae, Rotterdam, 1722, p. 251). Ik heb dit citaat, dat een uitzonderlijk pessimistische positie 
aan Hermes schijnt toe te schrijven, niet kunnen traceren. In de volgende passage gaat de schrijver 
verder met te betreuren dat de wereld overgeleverd is aan de heerschappij van een kwade demon 
genaamd Sacrotheus. Dit lijkt dualisme te impliceren dat het pessimisme in het gedicht zou verklaren 
en de preoccupatie erin met het kwaad. (R. Tuve suggereert een bijna manicheïstische visie in haar 
introductie bij Googes vertaling.) Dit valt moeilijk te rijmen met de pythagorisch-platoonse inter-
pretatie van het epicurisme. Het lijkt mij zelfs onmogelijk de visie van Palingenius te begrijpen op 
normale filosofische gronden. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat Palingenius Lucretius 
totaal verkeerd begreep en zijn pessimisme en zijn vergaande belangstelling voor ‘de wereld’ uitlegde 
als een soort dualistische gnosis (dit zou de plaatsing van de epicurische ethiek in de dierenriem, 
en de magie, verklaren) die hij vervolgens combineerde met zijn pythagorisme en neoplatonisme.

3 Garin, ‘Ricerche sull’epicureismo del quattrocento’ in Cultura, pp. 72-86.
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hiervoor haalt Garin de zinnen1 van Palingenius’ Zodiacus vitae over Venus 
aan, zinnen die beïnvloed zijn door Lucretius’ aanroeping van Venus aan 
het begin van de De natura rerum, maar waarin de ‘natuurlijke’ Venus op een 
neoplatoniserende wijze verbonden is met de wereldziel.

De zedenleer die Bruno met zijn’Egyptische’ hervorming in verband brengt 
is niet-ascetisch en gedeeltelijk epicurisch. De sleutel hiertoe wordt wellicht 
door de buitengewone samenstelling van het hermetisme en het epicurisme 
van Palingenius verschaft, en ook Palingenius gebruikt zijn naturalistische 
epicurische zedenleer als basis voor zijn satire over het onnatuurlijke leven 
en de morele ontaarding van de monniken en priesters waarmee het gedicht 
vol zit (vandaar de populariteit ervan in protestantse landen), zodoende de 
weg banend voor de Spaccio en zijn religieuze satire.

Niettemin zit er in het werk van Palingenius niet zoiets als Bruno’s uitvoe-
rige hervorming van de hemelen of zijn pleidooi voor de heilige Egyptische 
religie. En Bruno’s religieuze satire in de Spaccio, ofschoon erin enkele vor-
men van katholicisme in beschouwing worden genomen, is voornamelijk 
anti-protestants. Zoals enkele opmerkingen in een later werk laten zien, was 
Bruno het niet geheel met Palingenius eens.2 Maar wat betreft zijn ethiek, 
het soort liberale ethische hervorming dat hij met zijn ‘egyptianisme’ as-
socieert: daaraan doet het epicurisme van Palingenius in de omlijsting van 
de dierenriem wel denken.

Bruno’s ‘Egyptische’ of hermetische hervorming is in zijn visie sterk van 
toepassing op de tijd waarin hij leefde. De Spaccio bevat een politiek-religi-
euze boodschap die in de hemelen wordt aangekondigd, dat wil zeggen, in 
de besprekingen over de beelden van de achtenveertig constellaties en hun 
hervorming.

In de constellatie Boötes ontstaat, in zijn hervormde toestand, de wet. 
Deze wet is gebaseerd op wat nuttig is voor de menselijke samenleving. Hij 
dient de zwakken en armen te beschermen, tirannen in de hand te houden 
en ervoor te zorgen dat kunsten, kennis en wetenschappen toegepast wor-
den ten bate van de gemeenschap. Jupiter is, in zijn hervorming, fel gekant 
tegen ‘schoolmeesters’ die onderwijzen dat goede werken waardeloos zijn:

Whilst no one works for them, and they work for no one (for they do 
no other work except to speak evil of works), yet they live on the works 
of others who worked for others beside them, and who for others in-
stituted temples, chapels, inns, hospitals, colleges, and universities; 

1 Ibid., pp. 83-4.
2 In Boek VIII van de De immenso, citeert Bruno Palingenius als iemand waarmee hij het deels 

eens is en deels oneens (Op. Lat., I (ii), pp. 292 e.v.). De passage die expliciet over Palingenius gaat, 
leidt tot een passage tegen de ‘Gnostica secta’ die twee principes oppert, een goede en een slechte, 
waarbij de wereld is overgeleverd aan het slechte principe (Ibid., pp. 302 e.v.). Het is mogelijk dat hij 
zich hier distantieert van het dualisme van Palingenius.
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wherefore they are open robbers and occupiers of the hereditary goods 
of others; who, if not perfect nor as good as they ought to be, yet will not 
be (as these men are) perverse and pernicious to the world; but rather 
necessary to the commonwealth, skilled in the speculative sciences, 
careful of morality, solicitous for increasing zeal and care for helping 
one another and maintaining society (for which all laws are ordained) 
by proposing certain rewards to well doers and threatening criminals 
with certain punishments.1

[Terwijl niemand voor hen werkt en zij voor niemand werken (want ze 
doen geen ander werk dan kwaad spreken over werken), leven zij toch op 
de werken van anderen die voor anderen hebben gewerkt naast hen, en 
die voor anderen tempels, kapellen, herbergen, ziekenhuizen, colleges en 
universiteiten hebben opgericht; die, ook al zijn ze niet zo volmaakt als ze 
zouden moeten zijn, toch niet zo verdorven en kwaadaardig tegenover de 
wereld zullen zijn (zoals die mannen wel zijn); maar eerder noodzakelijk 
voor de republiek, bekwaam in de beschouwende wetenschappen, zorg-
vuldig met de zeden, ernaar verlangend ijver en zorg te vergroten bij het 
helpen van elkaar en de samenleving te handhaven (waarvoor alle wetten 
zijn bepaald) door bepaalde beloningen voor te stellen voor degenen die 
goede werken doen en misdadigers te dreigen met bepaalde straffen.]

En in een latere passage beveelt Jupiter Oordeel om het gedrag van deze 
‘grammatici die in onze tijd in heel Europa floreren’ te onderzoeken:

Let him see what success they have, and what customs they arouse 
and provoke in others as to that which concerns the acts of justice and 
mercy, and the conservation and increase of the public good; let him en-
quire whether through their doctrine and rule academies, universi ties, 
temples, hospitals, colleges, schools and places of discipline and art are 
raised; or whether, where these are to be found, they are not the same 
and endowed with the same faculties as they were before the advent of 
these men and their appearance among the peoples. Next, whether by 
their care these things are augmented, or whether by their negligence 
they are diminished, brought to ruin, dissolved and dispersed. Also 
whether they are occupiers of the goods of others, or enlargers of their 
own goods; and finally whether those who take their part, increase and 
establish the public good, as did their predecessors who were of an 
opposite way of thinking, or whether they unite with these men to 
dissipate, squander and devour it, and whilst they discourage works, 
extinguish all zeal both perform new works and to conserve old ones.2

1 Spaccio, dial. 1 (Dial. ital., pp. 623-4).
2 Ibid., dial. 2 (Dial. ital., p. 662).
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[Laat hem zien hoe succesvol ze zijn, en welke gewoonten ze opwekken 
en uitlokken bij anderen wat betreft datgene wat betrekking heeft op 
rechtvaardige en barmhartige daden, en het behoud en de vergroting 
van het algemeen welzijn; laat hem navragen of door hun doctrines en 
heerschappij er academies, universiteiten, tempels, ziekenhuizen, col-
leges, scholen en plaatsen van discipline en kunst zijn opgericht; of dat, 
waar deze aangetroffen worden, ze niet hetzelfde zijn en begiftigd met 
dezelfde talenten als ze waren voor de komst van deze mannen en hun 
verschijning onder de volkeren. Vervolgens, of door hun zorg deze zaken 
vermeerderd zijn, of dat ze door hun verwaarlozing zijn verminderd, in 
verval geraakt, verdwenen en verjaagd zijn. Ook of ze eigenaar van de 
goederen van anderen zijn, of vermeerderaars van hun eigen goederen; 
en tot slot of degenen die meedoen het algemeen welzijn bevorderen, 
of dat ze zich voegen bij deze mannen om het te verjagen, verspillen 
en verslinden, en terwijl ze werken ontmoedigen, alle inzet om nieuwe 
werken te verrichten en oude te behouden uitdoven.]

In deze en andere passages tegen de ‘schoolmeesters’ die goede werken ver-
achten (de verwijzing is natuurlijk naar de leer van rechtvaardiging door 
geloof ) en de goede werken van hun voorgangers te vernietigen, ontstaat, 
door een merkwaardig soort dubbele verwijzing, een zienswijze op het prere-
formatorische Engelse verleden dat dichter bij het ‘Egyptische’ ideaal van de 
wet staat dan het heden, en de ruïnes van zijn tempels, ziekenhuizen, uni-
versiteiten worden bijna in dezelfde tonen beweend als die in de Klaagzang 
van de Asclepius. Bruno’s ruzie met de ‘Oxfordse schoolmeesters’, die minder 
toereikend werden bevonden dan vroegere barbaarse monniken, krijgt een 
nieuwe betekenis in deze context, en het wordt zo heel begrijpelijk dat George 
Abbot hem opnam in zijn anti-katholieke propaganda.

De onenigheid over de wet wordt voortgezet in de volgende twee sterren-
beelden, Corona Borealis en Hercules. De Kroon dient aan de prins te wor-
den gegeven, die de verderfelijke schoolmeesters die goede werken openlijk 
afkeuren zal verpletteren,1 en Herculus, hoewel zijn beeld uit de hemel is 
verbannen omdat het herinnert aan Jupiters fout, zal afdalen naar de aarde 
om nieuwe goede werken te doen.2

Wanneer het sterrenbeeld Cassiopeia opnieuw bekeken gaat worden, voor-
dat de andere goden de tijd hebben gehad om omtrent haar iets vast te stel-
len, springt Mars op en eist woedend dat haar beeld in de hemel blijft omdat 
haar karakter zo veel lijkt op het Spaanse karakter. (Cassiopeia werd door 
Neptunus gestraft omdat ze opschepte dat ze mooier was dan de nereïden.) 
Maar haar Trots, Arrogantie en Bedrog dienen uit de hemel te verdwijnen, 
ondanks het pro-Spaanse pleidooi van Mars voor haar, en Eenvoud klimt 

1 Ibid., dial. 1 (Dial. ital., p. 622).
2 Ibid., (Dial. ital., pp. 627 e.v.).



giordano bruno en de hermetische traditie

220

op in haar plaats.1 Het is impliciet duidelijk dat het katholieke Spanje een 
ander soort schoolmeesterachtigheid voorstelt en afstevent op oorlog en 
maatschappelijke ontwrichting.

In tegenstelling hiermee spreken Cupido, Apollo, Mercurius, Saturnus 
en Venus onder Gemini ten gunste van Liefde, Vriendschap en Vrede, die 
Partijdigheid dienen te vervangen.2 Onder Libra komen we te weten dat Even-
wicht moet afdalen om onrechtvaardigheden op aarde te onderzoeken, onder 
andere om het geweld dat de natuur wordt aangedaan in vestaalse bouw-
werken te corrigeren.3

De ethiek die Bruno bepleit is die van een heerschappij van rust en orde 
waarin vreedzame en nuttige activiteiten worden aangemoedigd en waaruit 
strijd tussen sekten uitgebannen wordt. In het persoonlijke aspect ervan 
moedigt deze zedenleer goede eigenschappen van Venus, Jupiter en Sol aan en 
is hij niet-ascetisch, zoals aangetoond wordt in het zojuist genoemde protest 
tegen ‘vestaalse bouwwerken’. Alle mislukkingen van de christelijke sekten 
dienen geheeld te worden door de terugkeer naar de Egyptische religie en het 
soort morele wet dat Bruno ermee in verband brengt. Toch stelt hij zich voor 
dat deze hervorming op een bepaalde manier verband houdt met de Kerk, 
want het Altaar, dat onder het sterrenbeeld met die naam besproken wordt, 
dient in de hemel te blijven met de Centaur, half beest (in de Egyptische be-
tekenis van god) en half man ernaast.4 De Centaur wordt bewonderd omdat 
hij de zieken heeft genezen en een manier heeft getoond om naar de hemel 
op te stijgen. Hij zal in de hemel blijven, want waar zich een altaar bevindt, 
moet een priester zijn voor dit altaar.

Onder de Corona Australis vraagt Apollo wat er met deze Kroon gedaan 
dient te worden.

That, (replied Jupiter), is the crown which, by the high decree of fate 
and the inspiration of the divine spirit and as a reward for high merit, 
awaits the invincible Henri Ill, king of the magnanimous, powerful, 
and warlike realm of France, which he promises himself after the crown 
of France and the crown of Poland, as he testified at the beginning of 
his reign, when he ordained his celebrated device, the body of which 
consists of two lower crowns surmounted by another more eminent 
and more beautiful, and to it is added as a soul the motto: Tertia coelo 
manet. This most Christian king, holy, religious, and pure, may securely 
say: Tertia coelo manet, for he well knows that it is written: Blessed are 
the peacemakers, blessed are the pure in heart, for theirs is the king-
dom of heaven. He loves peace, he preserves his contented people as 

1 Ibid., dial. 2 (Dial. ital., pp. 705 e.v.).
2 Ibid., dial. 3 (Dial. ital., pp. 766 e.v.).
3 Ibid., (Dial. ital., p. 771).
4 Ibid., dial. 3 (Dial. ital., p. 825). Vgl. ook wat er gezegd wordt onder het sterrenbeeld Centaur (ibid., 

pp. 823 e.v.). De Centaur is Christus, opgevat als een hermetische Christus, of een welwillend Magiër.
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much as possible in tranquillity and devotion; he is not pleased with 
the noisy uproar of martial instruments which administer to the blind 
acquisition of the unstable tyrannies and principalities of the earth; but 
with all manner of justice and sanctity which show the straight road 
to the eternal kingdom. Let not the bold, tempestuous and turbulent 
spirits among his subjects hope that whilst he lives (the tranquillity of 
whose spirit does not encourage warlike fury) he will give assistance 
to those who, not in vain, seek to disturb the peace of other countries 
on the pretext of acquiring other crowns and other sceptres; for Tertia 
coelo manet. In vain shall the rebel French forces against his will disturb 
the boundaries and coasts of others; for by no proposal of unstable 
counsels, by no hope of changeable fortune, by no occasion of exter-
nal administrations or suffrages will he be induced, on a pretence of 
investing him with mantles and adorning him with crowns, to give up 
(otherwise than by force of necessity) the blessed care of tranquility of 
spirit, for he is more liberal of his own goods than greedy for those of 
others. Let others, therefore, make attempts on the vacant kingdom of 
Portugal; let others be solicitous over the Belgian dominion. Why should 
you break your heads and busy your brains, you other princes? Why 
should you fear and suspect that other princes and kings will come to 
dominate your forces and rob you of your crowns? Tertia coelo manet. 
Let the crown remain then (Jupiter concluded), awaiting him who shall 
be worthy of so magnificent a possession …1

[Vert.: Dat, (antwoordde Jupiter) is de kroon die, door de hoge beschik-
king van het lot en de inspiratie van de goddelijke geest en als beloning 
voor grote verdienste, klaar ligt voor de onoverwinnelijke Hendrik III, 
koning van het grootmoedige, machtige en krijgshaftige Frankrijk, die 
hij zichzelf belooft na de kroon van Frankrijk en de kroon van Polen, 
zoals hij openlijk verklaarde aan het begin van zijn regeringstijd, toen 
hij zijn befaamde embleem verordende, waarvan het lichaam bestaat 
uit twee lagere kronen met een eminentere en mooiere erop, en hier-
aan wordt als ziel het motto toegevoegd: Tertia coelo manet. Deze zeer 
christelijke koning, heilig, religieus en zuiver, kan rustig zeggen: Tertia 
coelo manet, want hij weet dat geschreven staat: Gezegend zijn de vrede-
stichters, gezegend zijn de zuiveren van hart, want aan hen behoort het 
koninkrijk der hemelen toe. Hij houdt van vrede, hij zorgt ervoor dat zijn 
tevreden volk zo rustig en devoot mogelijk kan leven; hij houdt niet van 
de herrie van oorlogstuig dat ten dienste staat van de blinde hebzucht 
van de instabiele tirannieën en vorstendommen der aarde, maar van alle 
mogelijke rechtvaardigheid en vroomheid die het rechte pad naar het 

1 Ibid., (Dial. ital., pp. 826-7). ‘Tertia coelo manet’ verwijst naar het devies van Hendrik III van de 
Drie Kronen waarvan dit het motto is; zie mijn French Academies of the Sixteenth Century, pp. 227-8.
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eeuwige koninkrijk tonen. Laat de brutale, woeste en oproerige gees-
ten onder zijn onderdanen niet hopen dat hij (die met zijn kalme geest 
geen strijdlustige woede aanmoedigt) tijdens zijn leven hulp zal bieden 
aan degenen die, niet vergeefs, de vrede pogen te verstoren van andere 
landen onder het voorwendsel van het verwerven van andere kronen en 
scepters; want Tertia coelo manet. Tevergeefs zullen de opstandige Franse 
strijdkrachten tegen zijn wil de grenzen en kusten van anderen versto-
ren; want hij zal door geen enkel voorstel van instabiele raadslieden, 
geen enkele hoop op wisselvallig fortuin, geen enkele aanleiding van 
buitenlandse besturen of stemmingen aangespoord worden om, onder 
het voorwendsel van hem met mantels te kleden en hem met kronen te 
versieren, de gezegende zorg voor kalmte op te geven, want hij is guller 
met zijn eigen goederen dan begerig naar die van anderen. Laat anderen 
daarom het lege koninkrijk Portugal zien te bemachtigen; laat anderen 
begerig zijn naar het Belgische rijk. Waarom zou u uw hoofd breken en 
uw hersens pijnigen, u andere vorsten? Waarom zou u vermoeden en 
vrezen dat andere vorsten en koningen zullen komen om de heerschap-
pij te voeren over uw strijdkrachten en u van uw kroon te beroven? Tertio 
coelo manet. Laat de kroon dus met rust (besloot Jupiter), en wachten 
op degene die zo’n groots bezit waardig is …]

Alle goden stemden in koor toe dat de kroon aan Hendrik III diende toe te 
behoren, en ze besloten hun hervormingswerkzaamheden door naar een 
groot banket in Piscis Australis te gaan.

Bruno biedt hier de Engelsen, en met name denk ik aan Philip Sidney aan 
wie het boek is opgedragen, de vriendschap aan van een katholieke koning 
die afstand doet van de ambities van Spanje en van het Katholieke Verbond, 
en die alle agressieve plannen tegen andere staten afwijst, of dit nu open-
lijke oorlog of ondermijnende intrige is. De oproerige geesten onder zijn 
onderdanen die de Spaanse Guise-factie volgen, zijn net zozeer vijanden 
van de Franse koning als van de Engelse koningin. Laten we ons boven dit 
gekibbel verheffen, zegt Bruno in naam van Hendrik, en terugkeren naar de 
oude spirituele eenheid van Europa.

Geschreven door een bewoner van de Franse ambassade, die andere werken 
aan de Franse ambassadeur had opgedragen, zal de Spaccio in de ogen van 
Engelse lezers enig gewicht van het Franse gezag achter zich hebben. Mauvis-
sière lijkt de publicatie van dit boek dat een boodschap van de Franse koning 
schijnt mee te dragen beslist niet te hebben afgekeurd. En het magische 
religieuze hermetisme dat het thema van de Spaccio is, is niet onverenigbaar 
met de magische werken die Bruno in Frankrijk had uitgegeven.

Hoewel het met ogenschijnlijk lichte lucianische ironie is geschreven, 
hoort de Spaccio thuis in de context van het zestiende-eeuwse religieuze her-
metisme, waarvan het boek een uiterst vreemde en afwijkende vorm predikt.
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Zoals we in hoofdstuk X zagen zijn de vormen van het religieuze herme-
tisme zeer gevarieerd, en deze latere jaren van de zestiende eeuw waren 
een tijd waarin alle soorten religieus hermetisme het hoogtepunt van hun 
invloed bereikten. Toen Bruno de Spaccio schreef had Du Plessis Mornay 
reeds zijn theologische werk geschreven, dat Philip Sidney aan het verta-
len was, met de oproep tot een protestants soort christelijk hermetisme, 
geheel zonder magie, als palliatief voor religieuze geschillen. Rosseli, de 
kapucijn, was waarschijnlijk al bezig met zijn enorm omvangrijke her-
metische werkzaamheden. In een paar jaar tijd zou Patrizi een werk tot 
de paus richten waarin hij een filosofie bepleitte die gebaseerd was op het 
hermetisme als manier om de Duitse protestanten te winnen, en waarin 
hij de jezuïeten aanraadde het hermetisme te omhelzen. Patrizi’s herme-
tisme ligt dichter bij dat van Bruno dan de andere twee soorten, omdat het 
enige ficiniaanse magie bevat, maar het is ook heel verschillend. Patrizi 
laat de christelijke uitleg van het hermetisme niet los, wat Bruno wel doet. 
Bruno zet een drastische stap, waarmee hij zich buiten de grenzen van 
het normale christelijke hermetisme plaatst, door de christelijke uitleg te 
laten varen, en bovenal, door hartgrondig magie na te streven als zijnde 
het belangrijkste, de kern van het hermetisme. In plaats van de magi-
sche passage in de Asclepius te vermijden, of te verhullen, maakt hij haar 
openlijk tot basis van zowel de religieuze als de morele hervorming die hij 
voorstelt. Hij kan daarom geen christelijke hermeticus worden genoemd 
(het is als welwillend Magiër dat hij Christus in de magische religie wilde 
behouden), ofschoon hij zijn magische hervorming, of zijn profetie van de 
naderende terugkeer van het egyptianisme, zich zag ontwikkelen binnen 
een katholiek raamwerk.

Bij zijn terugkeer naar Parijs, na zijn gedenkwaardige verblijf in Engeland, 
placht Bruno te gaan lezen in de bibliotheek van de abdij van Sint-Victor, 
waarvan de bibliothecaris een dagboek bijhield waarin hij enkele van zijn 
gesprekken met Bruno optekende. Hij meldt dat Bruno gezegd heeft dat 
hij Thomas van Aquino sterk bewonderde maar de haarkloverijen van de 
scholastici veroordeelde ‘over de sacramenten en de eucharistie, waarbij hij 
zei dat Sint-Petrus en Sint-Paulus deze (haarkloverijen) niet kenden, maar 
alleen wisten dat hoc est corpus meum. Hij zegt dat de godsdienstproblemen 
snel uit de weg geruimd konden worden als deze kwesties opgelost waren, 
en hij zegt dat hij hoopt dat er spoedig een eind aan zal komen. Maar bovenal 
verafschuwt hij de ketters van Frankrijk en Engeland, omdat zij goede wer-
ken verachten en de zekerheid van hun geloof en rechtvaardiging prediken; 
want het hele christendom is geneigd tot goedheid in het leven (toute la 
chrestienté tend à bien vivre).’1 Dit stemt heel goed overeen met de leer van 
de Spaccio en de veroordeling erin van de ‘schoolmeesters’ die goede werken 
verachten en waarin onder de sterrenbeelden Fluvius Eridanus en Ara obscure 

1 Documenti, p. 40.
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opmerkingen staan die kennelijk naar de eucharistie verwijzen, of naar een 
of andere magische uitleg ervan.1

Mocenigo meldt in een van zijn rapporten over Bruno aan de Venetiaanse 
inquisiteurs in 1592 dat hij gezegd zou hebben ‘dat de Kerk tegenwoordig 
niet te werk gaat zoals de apostelen te werk gingen, want zij bekeerden de 
mensen door hun preken en hun voorbeeld van goed leven, maar vandaag de 
dag krijgt eenieder die geen katholiek wenst te zijn straf en pijn te verduren, 
want er wordt geweld gebruikt en geen liefde; dat het katholieke geloof hem 
beter bevalt dan enig ander geloof, maar dat het ook veel hervorming behoeft; 
dat dit niet goed is, maar dat de wereld spoedig een algehele hervorming 
van zichzelf zou meemaken, want het was onmogelijk dat een dergelijke 
ontaarding zou kunnen doorgaan; en dat hij grootse dingen van de koning 
van Navarra verwachtte.’2 Dit klopt ook zeer goed met de leer in de Spaccio.

En dus had Giordano Bruno, magiër, een hermetisch religieuze missie. Hij 
is een enfant terrible onder de religieuze hermetici, en toch is hij beslist een 
religieus hermeticus. Door hem in die context te plaatsen wordt hij eindelijk 
bij de bewegingen van zijn tijdperk geplaatst.

Ofschoon de cruciaal belangrijke verbinding van Bruno met het hermetisme 
niet bekend was, wordt reeds lang door Italiaanse geleerden erkend dat magie 
een rol speelt in Bruno’s gedachtegoed. Corsano vestigde hierop de aandacht 
in een boek dat in 1940 werd gepubliceerd, en hij merkte bovendien op dat 
er een element van religieuze hervorming achter Bruno’s magische denken 
stak.3 Voortbordurend op Corsano’s visies op Bruno’s magie en hervorming, 
suggereerde Firpo dat deze verband met elkaar hielden; dat Bruno dacht dat 
hij de hervorming kon laten gebeuren door middel van magie.4

En zoiets kan inderdaad het laatste geheim van de Spaccio della bestia trion-
fante zijn, dat de magiër de hemelse beelden waarvan alles beneden afhankelijk 
is naar zijn hand zet om de hervorming te laten komen. ‘Als we aldus onze hemel 
vernieuwen,’ zegt Jupiter, ‘zullen de sterrenbeelden en invloeden nieuw zijn, 
zullen de indrukken en lotsbestemmingen nieuw zijn, want alles is afhankelijk 
van de bovenwereld.’5 Dus kwam er in de Koré Kosmou, toen de goden in een 
plenaire vergadering bijeenkwamen om een ontaarde wereld te hervormen, 
een ‘tweede emanatie van de goddelijke natuur’ op de wereldlijke elementen 
voor.6 Het is binnen de context van een dergelijke denkwijze dat de Spaccio 
gelezen dient te worden. De constellatiebeelden zijn niet slechts een literair 

1 Spaccio, dial. 3 Dial. ital., pp. 808, 825).
2 Documenti, p. 66.
3 A. Corsano, Il pensiero di Giordano Bruno nel suo svolgimento storico, Florence, 1940, pp. 281 e.v.
4 L. Firpo, Il processo di Giordano Bruno, Quaderni della Rivista Storica Italiana, Napels, 1949, pp. 

10 e.v. Zowel Corsano als Firpo houden zich bezig met Bruno’s late periode en van zijn terugkeer naar 
Italië als magisch hervormer. Dat al Bruno’s werken van begin af aan vol zitten met magie besefte 
Corsano niet. De magie in de Spaccio is nooit bespoken.

5 Zie hierboven, p. 209-10.
6 Zie hierboven, p. 208.
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hulpmiddel waaraan een vermakelijke satire over religieuze en maatschap-
pelijke toestanden in de late zestiende eeuw is gekoppeld. In de geest van de 
hervormende magiër begint de hervorming in de hemel, met de herschikking 
en zuivering van de hemelse beelden, van de gedaanten van de hemelse goden 
die de dierenriem en de noordelijke en zuidelijke sterrenbeelden hervormen.

En waaraan doet dit ons denken? Uiteraard aan de magische stad Ado-
centyn in Picatrix, gebouwd door Hermes Trismegistus, en die rondom de 
hele stad ‘gegraveerde beelden plaatste en op zodanige wijze rangschikte dat 
dankzij hen de inwoners deugdzaam werden en zich onthielden van verdor-
venheid en kwaad.’1 Dit, zoals we suggereerden in hoofdstuk IV, verschaft het 
verband tussen Hermes Trismegistus als magiër en Hermes Trismegistus 
als de wetgever van de Egyptenaren, die hun de goede zedenwetten gaf en 
zorgde dat ze zich eraan hielden. En dit is volgens mij waarschijnlijk ook het 
verband in de Spaccio tussen de manipulatie of hervorming van de hemelse 
beelden en de universele religieuze en morele hervorming.

Zoals u zich herinnert wordt ook in de Picatrix beschreven dat Hermes 
Trismegistus een zonnetempel heeft gebouwd, en dachten wij dat dege-
nen die het magische leerboek bestudeerden dit, en de stad Adocentyn, in 
verband zouden brengen met de geheimzinnige opmerking in de Asclepius, 
in de profetie na de Klaagzang over de uiteindelijke wederopbouw van de 
Egyptische religie en wetten: ‘De goden die hun gezag over de wereld uitoe-
fenen zullen op een dag in ere worden hersteld en worden geïnstalleerd in 
een stad aan de uiterste rand van Egypte, een stad die geplaatst zal zijn in 
de richting van de ondergaande zon en waarnaar het hele ras van sterfelijke 
mensen zich over land en zee zal haasten.’2 Dat in Bruno’s denken ook ma-
gische zonnesteden voorkwamen, wordt aangeduid door een opmerking in 
het nuttige dagboek van de bibliothecaris van de abdij van Sint-Victor, die 
in een aantekening vermeldt: ‘Jordanus vertelde me dat hij niets wist van de 
stad die door de hertog van Florence werd gebouwd waar alleen Latijn zou 
worden gesproken, maar hij had vernomen dat deze hertog een Civitas solis 
wenste te bouwen, waarin de zon elke dag van het jaar zou schijnen, zoals 
zij dat in andere steden doet, zoals Rome en Rhodos.’3

Het is ook in deze magische rijken dat Campanella’s ideale republiek of 
Zonnestad geplaatst moet worden, met zijn astrale religie en zonneverering. 
In een later hoofdstuk zullen we pogen Campanella’s Zonnestad te vergelij-
ken met de Spaccio waarmee hij veel gemeen heeft, met name wat betreft de 
ethiek van maatschappelijk nut en openbare dienstverlening, en het gebruik 
van geleerdheid en uitvindingen voor het algemeen welzijn dat in de leer 
van zowel Bruno als Campanella een noodzakelijk onderdeel vormt van hun 
hervormde maatschappijen.

1 Zie hierboven, p. 62.
2 Zie hierboven, p. 63.
3 Documenti, p. 44.
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En hier dient zich nog meer, en zeer onverwacht, vergelijkingsmateriaal 
aan voor de Spaccio, namelijk Thomas Mores Utopia. Mores ideale republiek 
wordt algemeen bewonderd vanwege haar ethiek van maatschappelijk nut. 
En hoe zag de religie van de inwoners van Utopia eruit? Ze hadden zeer grote, 
donkere kerken, zwakverlicht met kaarsen, waarin de priesters op specta-
culaire wijze binnentraden gekleed in kleding met ‘veranderlijke kleuren’ 
gemaakt van vogelveren, op een wijze gerangschikt die ‘bepaalde goddelijke 
mysteriën’ inhield.1 De kledij van de Utopische priesters deed een vroege 
criticus denken aan ‘toverkleding’,2 en de sfeer rond de religie van Mores 
communisten is inderdaad nogal vreemd. De Utopia weerspiegelt wellicht 
hervormingsdenkbeelden die More eropna hield voor de breuk met Rome 
door Hendrik VIII.

De Engelse lezer van de Spaccio werd misschien herinnerd aan het be-
roemde boek van de man die liever op het schavot stierf dan ermee in te 
stemmen dat de goede werken van degenen die voor anderen hadden gewerkt 
in particuliere handen overgingen.

In ieder geval bood Bruno’s magische hermetisme subkatholieken, onte-
vreden intelligentsia en andere heimelijk ontevreden elementen in de eliza-
bethaanse maatschappij een nieuwe uitlaatklep, geheel onafhankelijk van 
het gehate Spaanse katholicisme, voor hun geheime verlangens. Geschreven 
in een stoutmoedige, dramatische stijl, met een krachtige beeldspraak en 
een hoogst origineel soort lucianische of hemelse humor, was de Spaccio 
della bestia trionfante wellicht een doeltreffend werk in de vorming van de 
elizabethaanse Renaissance. Want het bevatte in een krachtige en ongekuiste 
vorm die lading dynamiet die de kern van het renaissance-neoplatonisme 
vormt, de magie van de Asclepius.

1 Thomas More, Utopia, Everyman edition, p. 109.
2 Citaat in Strype, Life of Parker, 1821, I, p. 301; cf. R.W. Chambers, Thomas More, p. 264. Een ander 

merkwaardig element dat duidt op prisca magia, in de Utopia, is dat een woord dat lijkt op ‘gymnosofis-
ten’ twee maal voorkomt in het gedicht in de Utopische taal aan het eind van het boek (ed. cit., p. 119).
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hoofdstuk xiii

Giordano Bruno in Engeland:
de hermetische filosofie•

Voordat ‘de filosofie die u zo aanstaat, ontstond,’ roept Bruno de 
schoolmeester-doctor toe in de Cena de le ceneri (uitgegeven in 1584, 

dat wil zeggen in hetzelfde jaar als de Spaccio, maar waarschijnlijk ervoor), 
‘bestond die van de Chaldeeërs, van de Egyptenaren, van de Magiërs, van 
de volgelingen van Orpheus, van de volgelingen van Pythagoras en andere 
vroege denkers al, die ons beter bevalt.’1 De satire over de schoolmeesters 
in de Cena is een afspiegeling van de ruzie met de Oxfordse doctoren, en 
deze woorden verklaren aan hen en aan alle lezers van zijn werk dat Bruno’s 
filosofie een prisca magia is. Veertien jaar later zou hij in een rede tot de 
doctoren van de universiteit van Wittenberg een soortgelijke genealogie 
geven van de prisca magia, of van de ‘tempel van wijsheid’ die eerst door de 
Egyptenaren en de Chaldeeërs werd gebouwd, die opgevolgd werden door 
de magiërs, gymnosofisten, volgelingen van Orpheus, enzovoorts, en in 
modernere tijden door Albertus Magnus, Nicolaas van Cusa en Coperni-
cus ‘die meer begrepen dan Aristoteles en alle peripatetici’ wat betreft de 
beschouwing van het universum.2 Evenzo, in de Cena de la ceneri, wordt 
Copernicus hogelijk geprezen:

To him (Copernicus) we owe our liberation from several false pre judices 
of the commonly received philosophy, which I will not go so far as to 
call blindness. Yet he himself did not much transcend it. For being more 
a student of mathematics than of nature he was not able to penetrate 
deeply enough to remove the roots of false and misleading principles 
and, by disentangling all the difficulties in the way to free both himself 
and others from the pursuit of empty enquiries and turn their attention 
to things constant and certain.3

1 Cena de le ceneri, dial. I (Dial. ial., p. 41). Dit werk is opgedragen aan Mauvissière, de Franse 
ambassadeur. Het Avondmaal waar Bruno met de pedante schoolmeesters discussieerde over de 
copernicaanse theorie zou volgens de tekst hebben plaatsgevonden ten huize van Fulke Greville, 
maar Bruno vertelde naderhand aan de inquisiteurs dat het in de Franse ambassade werd gehouden 
(Documenti, p. 121). Ik heb enkele aspecten besproken van het werk in mijn artikel ‘The Religious 
Policy of Giordano Bruno’, J.W.C.I., III (1939-40), pp. 181-207. De beste editie van de Cena de le ceneri is 
die van G. Aquilechecchia, Florence, 1955.

2 Oratio valedictoria, Wittenberg, 1588, (Op. lat. I (i), pp. 16-17).
3 Cena, dial. 1 (Dial. ital., p. 28).
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[Vert.: Aan hem (Copernicus) hebben we onze bevrijding te danken van 
verscheidene valse vooroordelen van de algemeen aanvaarde filosofie; 
ik zal echter niet zover gaan deze blindheid te noemen. Toch heeft hij 
haar zelf niet ver overstegen; want aangezien hij eerder een student in 
de wiskunde was dan van de natuur, was hij niet in staat om diep genoeg 
door te dringen om de wortels van de valse en misleidende principes 
te verwijderen, door alle moeilijkheden die hij onderweg tegenkwam 
te ontwarren, om zowel zichzelf als anderen te bevrijden van het na-
streven van lege onderzoeken en hun aandacht op constante en zekere 
dingen te richten.]

Dat wil zeggen, Copernicus heeft een begin gemaakt, maar aangezien hij 
alleen maar wiskundige is, heeft hij de die betekenis van zijn ontdekking 
niet begrepen. Hij is een voorloper van de dageraad van de waarheid en van 
de profeet ervan, de Noleen, die niettemin dank verdient vanwege zijn voor-
bereidende werk:

Who then would treat this man (Copernicus) and his labours with such 
ignoble discourtesy as to forget all his achievements and his divinely 
ordained appearance as the dawn which was to precede the full sunrise 
of the ancient and true philosophy after its agelong burial in the dark 
caverns of blind and envious ignorance, and to judge him by reason of 
some omissions in his work as being on the same level as the vulgar 
herd which is swayed hither and thither by brutal superstition? Should 
he not rather be counted in the number of those whose good wits have 
enabled them to raise themselves and to stand upright under the faithful 
guidance of the eye of the divine intelligence?
 And now, what shall I say concerning the Nolan? Perhaps it becomes 
me not to praise him since he is so near to me, as near, indeed, as I am to 
myself. Yet no reasonable man would reprove me for so doing, since it 
is sometimes not only convenient but necessary to speak well of oneself 
… If in days of old Tiphys was to be praised who invented the first ship 
and voyaged across the ocean with the Argonauts … if in our times 
Columbus receives honour … what then shall be said of him who has 
found a way to mount up to the sky … ? The Nolan … has released the 
human spirit, and set knowledge at liberty. Man’s mind was suffocating 
in the close air of a narrow prison house whence only dimly, and, as it 
were, through chinks could he behold the far distant stars. His wings 
were clipped so that he might not soar upwards through the cloudy 
veil foolish to see what really lies beyond it and liberate himself from 
the foolish imaginations of those who – issuing from the miry caverns 
of earth as though they were Mercuries and Apollos descending from 
heaven – have with many kinds of deceit imposed brutal follies and 
vices upon the world in the guise of virtues, of divinity and discipline, 
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quenching the light which rendered the souls of our fathers in antique 
times divine and heroic whilst confirming and approving the pitch 
dark ignorance of fools and sophists. Therefore during all this long 
while oppressed human reason, bewailing from time to time in her 
lucid intervals her base condition and turning herself to that divine 
prophetic mind whose voice murmurs always in her inner ear, cried 
out in words like these:

 Mistresse, who shall for me to heau’n vp fly,
 To bring again from thence my wandring wit …1

Behold now, standing before you, the man who has pierced the air and 
penetrated the sky, wended his way amongst the stars and over passed 
the margins of the world, who has broken down those imaginary divi-
sions between spheres-the first, the eighth, the ninth, the tenth or what 
you will – which are described in the false mathematics of blind and 
popular philosophy. By the light of sense and reason, with the key of 
most diligent enquiry, he has thrown wide those doors of truth which 
it is within our power to open and stripped the veils and coverings from 
the face of nature. He has given eyes to blind moles, and illuminated 
those who could not see their own image in the innumerable mirrors 
of reality which surround them on every side; he has loosened the mute 
tongues which cared little for intricate discussion; he has strengthened 
the crippled limbs which were too weak to make that journey of the 
spirit of which base matter is incapable …2

[Vert.: Wie zou deze man (Copernicus) en zijn werken met zo’n verachte-
lijke onbeleefdheid behandelen door al zijn prestaties en zijn goddelijk 
bevolen verschijning als de dageraad die vooraf zou gaan aan de zonsop-
komst van de oude en ware filosofie nadat zij eeuwenlang begraven had 
gelegen in de donkere krochten van blinde en jaloerse onwetendheid, 
te vergeten, en hem te veroordelen vanwege enkele weglatingen in zijn 
werk als zou hij hetzelfde peil hebben als de domme massa die heen 
en weer geslingerd wordt door grof bijgeloof ? Zou hij niet liever tot 
degenen gerekend moeten worden die door hun goede verstand zich-
zelf konden oprichten en rechtop konden staan onder de nauwgezette 
begeleiding van de goddelijke intelligentie?
 En wat zal ik dan nu zeggen over de Noleen? Misschien betaamt het 
mij hem niet te prijzen aangezien hij mij zo dierbaar is, zo dierbaar als 
ik mezelf ben. Toch zou geen redelijk mens het me verwijten als ik dit 
deed, omdat het soms niet alleen passend is maar noodzakelijk om goed 

1 Ariosto, Orlando furioso, XXXV, I. Geciteerd in de vertaling van Sir John Harlington.
2 Cena, dial. 1 (Dial. ital., pp. 29-33).
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over jezelf te spreken … Als in vroeger dagen Tiphys geprezen diende 
te worden die het eerste schip uitvond en met de Argonauten over de 
hele oceaan reisde … als in onze tijd Columbus eer ontvangt … wat 
zal er dan gezegd worden van degene die een manier gevonden heeft 
om naar de hemel te klimmen … ? De Noleen … heeft de menselijke 
geest bevrijd en kennis in vrijheid gesteld. De menselijke geest stikte 
in de muffe lucht van een beklemmende gevangenis van waaruit hij 
slechts zwak, en als het ware door spleten de ver verwijderde sterren 
kon zien. Hij was gekortwiekt, zodat hij niet omhoog kon vliegen door 
de wolkensluier om te zien wat er werkelijk achter ligt en zichzelf te 
bevrijden van de dwaze voorstellingen van degenen die – voortkomend 
uit de slijkerige krochten van aarde alsof ze Mercuriussen en Apollo’s 
waren die uit de hemel neerdaalden – met vele misleidingen de wereld 
hebben opgezadeld met grove dwaasheden en ondeugden onder het 
mom van deugden, van goddelijkheid en discipline, waarbij ze het licht 
doofden dat de zielen van onze vaderen in de Oudheid goddelijk en he-
roïsch maakte, en tegelijk de pikzwarte onwetendheid van dwazen en 
sofisten bevestigden en goedkeurden. Daarom, gedurende deze lange 
tijd, riep de onderdrukte menselijke rede, die van tijd tot tijd in haar 
heldere momenten haar diepgezonken toestand beweende en zichzelf 
wendde tot die goddelijke profetische geest wiens stem altijd in haar 
inwendige oor mompelt, met woorden als deze uit:

 Meesteres, die voor mij omhoogvliegt naar de hemel,
 Om daarvandaan mijn verloren verstand terug te brengen … 

Zie nu hier voor u de man die de lucht doorboord heeft en de hemel is 
binnengedrongen, zich een weg gebaand heeft tussen de sterren en de 
grenzen van de wereld heeft overschreden, die de denkbeeldige ver-
delingen heeft doorbroken tussen de sferen – de eerste, de achtste, de 
negende, de tiende of wat u maar wenst – die in de valse wiskunde van 
de blinde en algemene filosofie worden beschreven. Bij het licht van 
zintuig en verstand heeft hij met de sleutel van naarstig onderzoek de 
deuren der waarheid wijd opengegooid die wij bij machte zijn te openen, 
en heeft hij de sluiers en bedekkingen van het aangezicht der natuur 
verwijderd. Hij heeft ogen gegeven aan blinde mollen, en degenen ver-
licht die hun eigen beeld niet konden zien in de ontelbare spiegels van 
de werkelijkheid die hen aan alle kanten omringen; hij heeft de stomme 
tongen losgemaakt die weinig zin hadden in ingewikkelde discussies; 
hij heeft de verlamde ledematen sterk gemaakt die te zwak waren om die 
reis van de geest te ondernemen waartoe lage materie niet in staat is …]

Dit zijn de passages waardoor de negentiende-eeuwse liberalen in vervoering 
raakten als de roep van de hoogontwikkelde wetenschappelijke denker die 
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losbreekt uit zijn middeleeuwse ketenen, en inderdaad zijn het heel opval-
lende, heel opwindende woorden. Wat is de betekenis ervan?

Vormen van heliocentriciteit waren bekend in de Oudheid en Copernicus 
zelf had enkele voorgangers uit de Oudheid geciteerd.1 Maar deze oeroude 
waarheid die nu herleeft en waarvan de Noleen de profeet is, is geen heliocen-
triciteit in astronomische zin of als een wiskundige hypothese. Bruno heeft 
zelf uitgelegd dat hij er veel meer in ziet dan de gewone wiskundige erin zag. 
Toch was zelfs Copernicus niet louter wiskundig geweest, want hij had bij 
zijn diagram over het nieuwe systeem Hermes Trismegistus in de Asclepius 
aangehaald over de zon als de zichtbare god. Dit is de aanwijzing: de visie 
die de Noleen bezig is te ontwikkelen is een nieuw hermetisch inzicht in de 
goddelijkheid van het universum, een uitgebreide gnosis.

De copernicaanse zon kondigt de volledige zonsopkomst aan van de oerou-
de en ware filosofie na eeuwenlang in donkere grotten te hebben gelegen. 
Bruno heeft hier het beeld van Veritas Filia Temporis voor ogen, de Tijd die 
de Waarheid aan het Licht brengt, dat in Engeland was gebruikt voor de 
terugkeer van de katholieke Waarheid uit de protestantse duisternis onder 
Mary, en vice versa, voor de terugkeer van de protestantse Waarheid uit de 
katholieke duisternis onder Elizabeth.2 De Waarheid waarover Bruno het 
heeft was in duistere krochten opgesloten door ‘Mercuriussen en Apollo’s’ 
die voorgaven uit de hemel te zijn afgedaald. De betekenis hiervan wordt 
duidelijk als we de passage vergelijken met een soortgelijke in de De um-
bris idearum over de voorzienigheid van de goden die niet ophoudt, zoals 
de Egyptische priesters plachten te zeggen, vanwege standbeelden die in 
verschillende tijden door repressieve Mercuriussen tot gemeengoed werden 
gemaakt. Het intellect houdt niet op te verlichten, net zoals de zichtbare zon 
niet ophoudt te verlichten als we ons er niet altijd allemaal naar toekeren.3 De 
waarheid die aan het licht komt is de waarheid die door valse Mercusiussen 
werd onderdrukt, (dat wil zeggen door de christenen), magische waarheid, 
Egyptische waarheid, de zon als de zichtbare god, zoals Hermes Trisme-
gistus hem noemde, de waarheid die in de klaagzang van de Asclepius werd 
beweend. In een andere passage in de Cena de le ceneri wordt de opkomende 
zon der waarheid als volgt beschreven:

The question which we ought to ask ourselves is whether we are in the 
daylight with the light of truth rising above our horizon, or whether 
the day is with our adversaries in the antipodes; whether the shadows 
of error are over us or over them; whether we who are beginning to 
revive the ancient philosophy are in the dawn which ends the night 
or in the evening of a day which is closing. And this is not difficult 

1 Zie hierboven, pp. 150-51.
2 Zie F. Saxl, ‘Veritas Fillia Temporis’, Philosophy and History, essays aangeboden aan E. Cassirer 

en geredigeerd door R. Klibansky en H.J. Paton, Oxford, 1936, pp. 197-222.
3 Zie hierboven, p. 183.
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to decide for these two schools of thought can be roughly judged by 
their fruits.
 Let us now consider the differences between them. The one pro duced 
men who were temperate in their lives, expert in the arts of healing, ju-
dicious in contemplation, remarkable in divination, having miraculous 
powers in magic, wary of superstitions, law-abiding, of irreproachable 
morality, penetrating in theology, heroic in all their ways. This is shown 
in the length of their lives, the greater strength of their bodies, their 
most lofty inventions, their prophecies which have come true; they 
knew how to transform substances and how to live peacefully in society; 
their sacraments were inviolable, their executions most just, they were 
in communion with good and tutelar spirits, and the vestiges of their 
amazing prowess endure unto this day.
 But as to these others, their opponents, I leave them to the exami-
nation of any man of good sense.1

[Vert.: De vraag die we onszelf moeten stellen is of we ons in het daglicht 
der waarheid bevinden dat opkomt boven onze horizon, of dat de dag 
bij onze tegenstanders in het land van de tegenvoeters is; of de scha-
duwen der dwaling over ons of over hen liggen; of wij, die de oeroude 
filosofie nieuw leven beginnen in te blazen ons in de dageraad bevinden 
die een einde aan de nacht maakt, of in de avond van een dag die ten 
einde raakt. En dit is niet moeilijk te bepalen want de twee denkscholen 
kunnen ruwweg worden beoordeeld naar hun vruchten.
 Laten we nu de verschillen tussen hen in ogenschouw nemen. De 
ene bracht mannen voort die gematigd leefden, deskundig waren in 
de geneeskunst, oordeelkundig in hun beschouwing, opmerkelijk in 
hun voorspelling, in het bezit van wonderbaarlijke vermogens in de 
magie, op hun hoede waren voor bijgelovigheden, de wet eerbiedig-
den, onberispelijk in hun zeden waren, scherpzinnig in de theologie, 
heroïsch in al hun gewoonten. Dit is te zien aan hun levensduur, hun 
grotere lichaamskracht, hun zeer verheven uitvindingen, hun voorspel-
lingen die zijn uitgekomen; ze wisten hoe substanties getransformeerd 
moesten worden en hoe ze vreedzaam in de samenleving konden leven; 
hun sacramenten waren onschendbaar, hun uitvoeringen uiterst recht-
vaardig, ze hadden uitwisseling met goede en beschermende geesten, 
en de resten van hun verbazingwekkende bekwaamheid handhaven 
zich tot de dag van vandaag.
 Maar wat betreft de anderen, hun tegenstanders, hen ik laat over aan 
het oordeel van eenieder met gezond verstand.]

Bruno’s waarheid is noch orthodox katholieke noch orthodox protestantse 

1 Cena, dial. 1 (Dial. ital., pp. 43-4).
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waarheid; het is Egyptische waarheid, magische waarheid. Toch, aangezien 
de hele Cena de la ceneri, met zijn twee schoolmeester-grammaticus docto-
ren Manfurio en Prudenzio, Bruno’s ruzie weerspiegelt met de protestantse 
doctoren uit Oxford, zou de Egyptische waarheid, via een soortgelijke dub-
bele visie die we in de Spaccio hebben opgemerkt, ook kunnen verwijzen 
naar hun voorgangers, die ‘anderen’ met wie de grote magische hermetische 
hervorming iets gemeen heeft.

Bruno beweert als profeet en leider van de nieuwe beweging gekwalifi-
ceerd te zijn omdat hij een hemelreis door de sferen heeft gemaakt. In de 
veronderstelling dat de copernicaanse ontdekking een eind gemaakt heeft 
aan de sferen waarvan men voorheen dacht dat de sterren ermee verbonden 
waren, ziet hij dit als het verbeken van die omhulsels via welke de hermeti-
sche gnosticus opsteeg en afdaalde door de sferen, zoals beschreven in de 
Pimander, toen de Magiër-Mens ‘over het samenstel der sferen heen leunde, 
nadat hij door hun omhulsels was heen gebroken’.1 Bruno heeft de gnostische 
hemelreis gemaakt, heeft de hermetische ervaring meegemaakt, en is dus 
goddelijk geworden, met de Krachten binnen in zich.

Zelfs nog belangrijker om te vergelijken met Bruno’s beschrijving van 
zichzelf in deze passage als, om de zinsnede in het oorspronkelijke Itali-
aans weer te geven, ‘quello ch’ha varcato l’aria, penetrato il cielo, discorso 
le stelle, trapassato gli margini del mondo’,2 is de beschrijving in Cornelius 
Agrippa’s De occulta philosophia van de ervaring die de magiër moet hebben 
doorgemaakt voor hij kracht kon overbrengen in hemelse beelden. Na de 
hoofdstukken waarin Agrippa de talismanmagie heeft beschreven, de lijsten 
met astrologische beelden heeft gegeven en heeft beschreven hoe zulke beel-
den uitgedacht kunnen worden voor speciale doeleinden, komt de passage 
die we eerder aanhaalden over de ervaring die de noodzakelijke voorwaarde 
is voor het verwerven van magische krachten. Het is een soort opstijging.

… no one has such powers but he who has cohabited with the elements, 
vanquished nature, mounted higher than the heavens, elevating himself 
above the angels to the archetype itself, with whom he then becomes 
co-operator and can do all things.3

[Vert.: … niemand anders heeft dergelijke vermogens dan degene die 
met de elementen heeft samengeleefd, de natuur heeft overwonnen, 
hoger dan de hemelen is opgeklommen, zichzelf verheffend boven de 
engelen naar het archetype zelf, wiens medewerker hij vervolgens wordt 
en alles kan doen.]

1 Zie hierboven, p. 34.
2 Cena, dial. 1 (Dial. ital., p. 33).
3 Agrippa, De occult. phil., II, 30. Zie hierboven, p. 135.
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Deze woorden zijn precies dezelfde als die waarmee Bruno zijn hemelreis 
beschrijft, behalve dat Bruno daarin de engelen weglaat.

Het is kenmerkend voor Bruno’s buitengewone stijl, met zijn mengeling 
van magie, filosofie en poëzie, dat hij verkiest de gnostische trance uit te 
drukken, waarin de ziel het lichaam verlaat dat slapend wordt achtergelaten 
in de ligatuur van de zintuigen (zoals beschreven in Pimander) in termen 
van de ervaring van extatische liefde die in Ariosto’s Orlando furioso wordt 
beschreven:

Chi salira per me, madonna, in cielo,
A riportarne il mio perduto ingegno?

Wat zouden de Oxfordse doctoren van deze man gedacht hebben? Wat kan 
men überhaupt van hem denken? De megalomanie van de magiër gaat sa-
men met een poëtisch enthousiasme dat huiveringwekkend intens is. De 
waanzinnige, de minnaar en de dichter lagen nooit zo dicht bij elkaar als 
bij Giordano Bruno.

We weten door George Abbots waardevolle aanwijzing dat een van de Ox-
fordse doctoren Ficino’s De vita coelitus comparanda ging halen om hem met 
zijn bron te confronteren.1 De Cena weerspiegelt het debat in Oxford in haar 
thema van een discussie over het copernicanisme tussen Bruno en twee 
‘schoolmeesters’, inwoners van het land, die nu verondersteld wordt plaats 
te vinden in Londen in aanwezigheid van Fulke Greville en andere heren. De 
episode over het halen van het boek komt ook sterk naar voren in Bruno’s 
verhaal. Bruno had tegenover de ‘schoolmeesters’ bepleit – waarbij beide 
partijen diagrammen tekenden ter ondersteuning van hun visies – dat Cor-
pernicus niet heeft gezegd dat de maan om de aarde draait, maar dat beide 
in dezelfde epicyclus draaien.2 Om de kwestie af te handelen ‘bedongen de 
aanwezige heren dat het boek van Corpernicus erbij gehaald werd’.3 Bruno 
werd geconfronteerd met het diagram, maar hield vol dat hij gelijk had 
en dat de punt die volgens Torquato, de schoolmeester, (terecht) de aarde 
aangaf, in feite ‘de punt was die met de poot van de passer was gemaakt bij 
het bepalen van de epicyclus van de aarde en de maan, die een en dezelfde 
zijn’. (Ill. 7c).4 Het is mogelijk dat de episode van het halen van een boek 
opzettelijk door Bruno is veranderd in de versie van het debat in Oxford die 
hij in de Cena geeft – het boek dat nu wordt gehaald is geen Ficino, maar 
een Corpernicus.

1 Zie hierboven, pp. 197-98.
2 Cena, dial. 1 (Dial. ital., pp. 139 e.v.).
3 Ibid. (Dial. ital., pp. 140-1).
4 Ibid., loc. cit. Ik heb op Bruno’s vergissing gewezen in mijn artikel ‘The Religious Policy of Gi-

ordano Bruno’, en in mijn boek, The French Academies of the Sixteenth Century, pp. 102-3, noot 3 en 
Illustratie 6.
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De waarheid is dat in de ogen van Bruno het copernicaanse diagram een 
hiëroglief is, een hermetisch zegel dat krachtige goddelijke mysteriën ver-
bergt waarvan hij het geheim heeft doorgrond. Om het ware belang van de 
twist over het diagram in de Cena te begrijpen, dient men die meesterlijke 
bladzijden te lezen waarin, in 1621, Kepler het verschil analyseerde tussen 
zijn eigen gebruik van diagrammen en dat van Fludd in hun respectievelijke 
werken over harmonie. Zijn eigen diagrammen, zegt Kepler, zijn waarlijk 
wiskundig; die van Fludd zijn hermetisch. ‘Tu tractas Mathematica more 
Hermetico,’ roept hij tot Fludd.1 Dus leest Bruno het copernicaanse diagram 
‘more Hermetico’, hiertoe aangemoedigd door de verwijzing van Copernicus 
zelf naar Hermes Trismegistus bij het diagram in zijn boek.

In de heliocentrische hypothese beweegt de aarde, want Copernicus heeft, 
volgens Bruno, ‘met zijn mathematische in plaats van natuurlijke denkwijze’ 
de theorie van de beweging van de aarde gerehabiliteerd, die tot dan toe onder 
hoon en spot bedolven werd.2 Het denkbeeld van het bewegen van de aarde 
wordt geestdriftig verwelkomd door Bruno, niet op de minder belangrijke 
mathematische gronden, maar als volgt:

It (the earth) moves that it may renew itself and be born again, for it can-
not endure for ever in the same form. For those things which cannot be 
eternal as individuals … are eternal as a species; and substances which 
cannot be everlasting under the same aspect, change themselves into 
other appearances. For the material and substance of things is incor-
ruptible and must in all its parts pass through all forms … Therefore, 
since death and dissolution are unfitted to the whole mass of which 
this globe, this star, consists, and complete annihilation is impossible 
to all nature, the earth changes all its parts from time to time and in a 
certain order and so renews itself … And we ourselves and the things 
pertaining to us come and go, pass and repass; there is nothing of our 
own which may not become foreign to us, and nothing foreign to us 
which may not become our own … And nothing is of itself eternal, save 
the substance and material of which it is made, and this is in constant 
mutation. Of the supersubstantial substance I speak not at present, but 
I return to reason more especially concerning this great individual, our 
perpetual nurse and mother, of which you asked what was the cause of 
its motion. And I say that the cause of its motion, not only its motion 
as a whole but the movement of all its parts, is in order that it may pass 
through vicissitudes, so that all may find itself in all places and by this 
means undergo all forms and dispositions …3

1 J. Kepler, Harmonice mundi (Gesammelte Werke), ed. M. Caspar, München, 1940, Band VI, p. 432. 
Zie hieronder, p. 419.

2 Cena, dial. 1 (Dial. ital., p. 29).
3 Ibid. (Dial. ital., pp. 154-6).
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[Vert.: Zij (de aarde) beweegt opdat zij zichzelf kan vernieuwen en op-
nieuw kan worden geboren, want zij kan niet eeuwig in dezelfde vorm 
blijven bestaan. Want die dingen die niet eeuwig individueel kunnen 
bestaan … zijn eeuwig als soort; en substanties die niet eeuwig onder 
hetzelfde aspect kunnen bestaan, veranderen zichzelf in andere verschij-
ningsvormen. Want de stof en substantie van dingen is onaantastbaar 
en moet in al haar delen door alle vormen heen gaan … Daarom, daar 
dood en ontbinding ongeschikt zijn voor de hele massa waaruit dit he-
mellichaam, deze ster bestaat, en totale vernietiging onmogelijk is voor 
de hele natuur, verandert de aarde van tijd tot tijd en in een bepaalde 
volgorde al haar delen om zich zo te vernieuwen … En wijzelf en alles 
wat deel uitmaakt van ons komen en gaan, gaan voorbij en gaan weer 
voorbij; er is niets van onszelf wat ons niet vreemd kan worden, en niets 
vreemd voor ons wat ons niet eigen kan worden … En niets is eeuwig 
van zichzelf, behalve de substantie en stof waarvan het gemaakt is, en 
die is voortdurend in verandering. Over de bovensubstantiële substantie 
heb ik het op dit moment nog niet, maar ik kom nog specifiek terug 
op dit grootse individu, onze eeuwige voedster en moeder, waarvan u 
wilde weten wat de oorzaak van haar beweging was. En ik beweer dat de 
oorzaak van haar beweging, niet alleen haar beweging als geheel maar 
de beweging van al haar delen, is opdat zij alle wisselvalligheden mag 
doorstaan zodat alles zich op alle plaatsen zal bevinden en daardoor 
alle vormen en ordeningen kan ondergaan …]

Ik zou dit naast de passage in Corpus Hermeticum XII willen plaatsen, ‘Hermes 
Trismegistus tot Tat over de Algemene Geest’:

Do not the living beings in the world die, O father, although they are 
parts of the world?
 Hush, my child, for you are led into error by the denomination of 
the phenomenon. For living beings do not die, my child, but, being 
composite bodies they are dissolved: now this dissolution is not death 
but the dissolution of a mixture. And if they are dissolved, it is not to 
be destroyed but to be renewed. What in fact is the energy of life? Is 
it not movement? Or what is there in the world which is immobile? 
Nothing, my child.
 But the earth, at least, does it not seem to be immobile, O father ?
 No, child: on the contrary alone of all beings, it is both subject to a 
multitude of movements and stable. Would it not be ridiculous to sup-
pose that this nurse of all beings should be immobile, she who causes 
to be born and gives birth to all things ? Without movement, indeed, 
it is impossible for that which gives birth to give birth to anything. It 
is quite absurd to ask, as you do, if the fourth part of the world can be 
inert: for to be immobile, for a body, can have no other meaning than 
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to be inert. Know then, child, that all that is in the world, without ex-
ception, is in movement, either diminishing or increasing. And that 
which is in movement is also in life, but there is no necessity that every 
living being should conserve its identity. For, no doubt, considered in 
its totality the world is immobile, my child, but the parts of this world 
are all in motion, yet nothing perishes or is destroyed.1

[Vert.: Sterven niet alle levende wezens in de wereld, vader, ofschoon 
ze deel uitmaken van de wereld?
 Stil, mijn kind, want je bent misleid door de benaming van het feno-
meen. Want levende dingen sterven niet, mijn kind, maar, aangezien ze 
samengestelde lichamen zijn worden ze ontbonden: deze ontbinding is 
geen dood maar het ontbinden van een mengsel. En als ze ontbonden 
worden, is dit niet om vernietigd te worden maar om hernieuwd te 
worden. Wat is eigenlijk de energie van het leven? Is dit niet beweging? 
Of bestaat er iets in de wereld wat onbeweeglijk is? Niets, mijn kind.
 Maar de aarde, lijkt zij niet tenminste onbeweeglijk, vader?
 Nee, kind: integendeel, van alle wezens is alleen zij zowel onder-
hevig aan een grote hoeveelheid bewegingen als stabiel. Zou het niet 
belachelijk zijn te veronderstellen dat deze voedster van alle wezens 
onbeweeglijk is, zij die ervoor zorgt dat we geboren worden en die alle 
dingen baart? Zonder beweging is het absoluut onmogelijk dat datgene 
wat baart ook maar iets ter wereld brengt. Het is absurd om, zoals jij, 
te vragen of het vierde deel van de wereld inert kan zijn: want dat een 
lichaam onbeweeglijk is, kan alleen maar betekenen dat het inert is. 
Onthoud dus, mijn kind, dat alles wat er op de wereld is zonder uitzon-
dering in beweging is, dat het ofwel afneemt, of toeneemt. En datgene 
wat beweegt is ook in leven, maar het is niet nodig dat elk levend ding 
zijn identiteit moet behouden. Want in zijn geheel genomen is de wereld 
ongetwijfeld onbeweeglijk, mijn kind, maar de delen van deze wereld 
zijn alle in beweging, terwijl niets vergaat of wordt vernietigd.]

Bruno hoefde alleen maar het hermetische argument dat de aarde tegelijk 
onderhevig aan een grote hoeveelheid bewegingen en stabiel is te verande-
ren naar de beweeglijkheid van de aarde als geheel alsmede van haar delen, 
en dan het gevoel en op sommige plekken de woorden van de hermetische 
passage te reproduceren, zoals hij dat doet, om uit te komen bij de passage 
over het bewegen van de aarde die we hebben geciteerd uit de Cena de le ceneri.

Bovendien had Cornelius Agrippa de hermetische passage aangehaald 
in zijn hoofdstukken over de wereldziel en over universele bezieling. Het is 
volgens Agrippa onredelijk te veronderstellen dat de sterren die het leven 

1 C.H., I, pp. 180-1; Ficino, p. 1854. Zie voor een samenvatting van de hele verhandeling waarin 
deze passage voorkomt, hierboven, pp. 43-4.
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en de bezieling aan alles geven zelf geen leven en bezieling zouden bezitten, 
en ook de aarde is levend:

Mercurius in the treatise which he wrote De communi says: All that is in 
the ‘World moves by increasing or diminishing. And since everything which 
moves is alive, even the earth through the movement of generation and 
alteration, it too is alive.1

[Vert.: Mercurius zegt in de verhandeling De communi die hij schreef: 
Alles in de wereld beweegt door vermeerdering en vermindering. En aangezien 
alles wat beweegt levend is, zelfs de aarde door de beweging van wording 
en verandering, is ook zij levend.]

De gecursiveerde passage is een rechtstreeks citaat uit Ficino’s Latijnse verta-
ling van de De communi; Agrippa heeft hieraan toegevoegd dat ook de aarde 
leeft. Bij Bruno wordt dit:

The interior principle in things is the cause of their movement … 
Therefore the earth and the heavenly bodies move in accordance with 
individual differences in their intrinsic principle which is their soul …2

[Vert.: Het innerlijke principe in dingen is de oorzaak van hun beweging 
… Daarom bewegen de aarde en de hemellichamen in overeenstem-
ming met individuele verschillen in hun innerlijke principe, hetgeen 
hun ziel is ….]

Door veel verder te gaan dan de ‘slechts wiskundige’ principes waarmee Co-
pernicus de hypothese van het bewegen van de aarde naar voren bracht, 
zag Bruno dat deze hypothese Hermes Trismegistus en Cornelius Agrippa 
bevestigt, of, met andere woorden, het bevestigt de magische filosofie van 
universele bezieling.

Bruno wordt voornamelijk gevierd in werken over de geschiedenis van het 
denken en van de wetenschap, niet alleen vanwege zijn aanvaarding van de 
copernicaanse theorie maar vooral vanwege de geweldige sprong van zijn 
verbeelding waarmee hij het denkbeeld van de oneindigheid van het uni-
versum koppelde aan zijn copernicanisme, een uitbreiding van de theorie 
die door Copernicus zelf niet was onderwezen. En Bruno bevolkte dit onein-

1 Agrippa, De occult. phil., II, 56. Voor de vergelijking met Ficino’s vertaling, zie hierboven, p. 
136, noot 4.

Pico della Mirandola’s vijfde en zesde hermetische conclusie (‘Nihil est in mundo expers uitae. 
Nihil est in uniuerso passibile mortis uel corruptionis’) zijn ontleend aan het hermetische De com-
muni. Zie Pico, p. 80.

2 Cena, dial. 3 (Dial. ital., p. 109).
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dige universum van hem met ontelbare werelden die alle door de oneindige 
ruimte bewegen – waarmee hij eindelijk het gesloten middeleeuwse ptole-
meïsche universum doorbrak en modernere denkbeelden initieerde. Lezers 
die vertrouwd zijn met een gangbaardere benadering van Bruno dan die in 
dit boek wordt gevolgd, weten dat de voorlopers van Bruno’s denkbeelden 
over oneindigheid bij Nicolaas van Cusa gevonden zijn; dat er gesuggereerd 
is dat hij in Engeland het werk van Thomas Digges is tegengekomen waarin 
het copernicanisme in verband wordt gebracht met de oneindigheid van het 
universum;1 dat overtuigend is aangetoond dat Bruno’s geloof in oneindig-
heid en ontelbare werelden gebaseerd is op het principe van overvloed, dat 
een oneindige oorzaak, God, een oneindig gevolg moet hebben en dat zijn 
scheppingskracht onbeperkt is.2

Toch heeft men ook opgemerkt dat ‘Bruno’s wereldvisie vitalistisch en 
magisch is; zijn planeten zijn bezielde wezens die vrij en uit zichzelf door 
de ruimte bewegen, net als die van Plato of Patrizi. Bruno is beslist geen 
moderne denker.’3 Hieraan kan worden toegevoegd dat, zoals we zojuist 
hebben gezien, Bruno’s aanvaarding van de copernicaanse beweging van de 
aarde op magische en vitalistische gronden was gebaseerd, en dat niet alleen 
de planeten maar ook de ontelbare werelden van zijn oneindige universum 
door de ruimte bewegen als grote dieren, bezield door het goddelijke leven.

He … made his affirmation that the universe is infinite; that it consists 
of an immense ethereal region; that it is like a vast sky of space in whose 
bosom are the heavenly bodies … that the moon, the sun, and innume-
rable other bodies are in this ethereal region, and the earth also; that it 
is not to be believed that there is any firmament, base, or foundation to 
which are fixed these great animals which form the constitution of the 
universe, the infinite material of the infinite divine potency.4

[Vert.: Hij … verzekerde dat het universum oneindig is; dat het uit een 
enorm etherisch gebied bestaat; dat het een uitgestrekte hemel van 
ruimte is in wiens boezem zich de hemellichamen bevinden … dat de 
maan, de zon en ontelbare andere lichamen zich in dit etherische ge-
bied bevinden, en ook de aarde; dat men niet moet geloven dat er enig 
firmament, basis of fundament is waaraan die grote dieren waaruit 
het universum is opgebouwd en die het oneindige materiaal van de 
oneindige goddelijke kracht vormen, zijn vastgemaakt.]

1 Thomas Digges, A Perfit Description of the Caelestiall Orbes, eerste editie in 1576. Over Digges en 
Bruno, zie F.R. Johnson, Astronomical Thought in Renaissance England, Baltimore, 1937, pp. 168 e.v.

2 Zie A.O. Lovejoy, The Great Chain of Being, Harvard University Press, 1942 (tweede editie), pp. 
116 e.v.

3 A. Koyré, From the Closed World to the Infinite Universe, New York, 1958 (tweede editie), p. 54.
4 Cena, dial. 4 (Dial. ital., pp. 130-1).
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Dit is een kenmerkende passage over het oneindige universum en de on-
telbare bezielde werelden uit de Cena de le ceneri. In de De l’infinito universo e 
mondi1 wordt dezelfde boodschap vele malen herhaald, met variaties die erop 
duiden dat Bruno een dergelijk beeld van de wereld nodig heeft als beeld van 
zijn opvatting van de goddelijkheid:

Needs must indeed that there should be an infinite image of the inac-
cessible divine countenance and that there should be in this image as 
infinite members thereof, innumerable worlds …2

[Vert.: Het is inderdaad noodzakelijk dat er een oneindig beeld bestaat 
van het ontoegankelijke goddelijke aangezicht en dat er in dit beeld als 
oneindige delen ervan ontelbare werelden moeten zijn …]

Ofschoon Bruno niet het denkbeeld van een oneindig universum en ontelbare 
werelden in de hermetische geschriften zal hebben gevonden, is de geest 
waarin hij een dergelijk denkbeeld formuleert er wel in te vinden. Bijvoorbeeld:

The amplitude of the Good is as great as the reality of all beings, both 
corporeal and incorporeal, sensible and intelligible. That is what the 
Good is; that is what God is.3

[Vert.: De sterkte van het Goede is even groot als de realiteit van alle 
wezens, zowel stoffelijk als onstoffelijk, zintuiglijk waarneembaar en 
verstandelijk kenbaar. Dat is wat het Goede is; dat is wat God is.]

En in de Asclepius staan de volgende woorden:

For as the space outside the world, if it exists (which I do not believe) 
must be, in my opinion full of intelligible beings, that is beings like 
the divinity of that space, so the sensible world is absolutely full of 
living beings …4

[Vert.: Want zoals de ruimte buiten de wereld, als deze bestaat (wat ik 
niet geloof ) naar mijn mening vol verstandelijk kenbare wezens moet 
zijn, dat wil zeggen wezens zoals de goddelijkheid van die ruimte, zo is 
ook de zintuiglijk waarneembare wereld helemaal vervuld van levende 
wezens …]

1 Uitgegeven in Engeland in 1584, met een opdracht aan de Franse ambassadeur. Een Engelse 
vertaling van dit werk door Dorothea Waley Singer is beschikbaar in haar boek Giordano Bruno, His 
Life and Thought, Londen, 1950, pp. 225 e.v.

2 De l’infinito, dial.1 (Dial. ital. p. 377); geciteerd in D.W. Singers vertaling, op. cit. p. 257.
3 C.H., I, p. 38 (Corpus Hermeticum, II).
4 C.H., II, p. 343 (Asclepius).
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Om zijn gewaarzijn van het goddelijke te vergroten hoefde Bruno slechts hier-
aan toe te voegen dat er wel een oneindige ruimte buiten de wereld bestaat en 
dat deze wel vol is met goddelijke wezens, en hij zou daarmee zijn uitgebreide 
hermetische gnosis van het oneindige en de ontelbare werelden hebben. En 
in een opmerkelijke passage in de De immenso, innumerabilibus et infigurabi-
libus is daadwerkelijk te zien dat het de hermetische sprong omhoog is, de 
hermetische hemelreis, waarmee Bruno zogezegd in het oneindige belandt. 
Het eerste hoofdstuk van dat gedicht gaat over het opstijgen van de mens van 
waaruit een nieuwe wereldvisie onthuld zal worden. In het commentaar op 
dat hoofdstuk staan de volgende woorden:

Miraculum magnum a Trismegisto appellabitur homo, qui in deum 
transeat quasi ipse sit deus, qui conatur omnia fieri, sicut deus est 
omnia; ad objectum sine fine … contendit, sicut infinitus est deus, 
immensus, ubique totus.1

Bruno heeft de beroemde passage over de wonderbaarlijke en goddelijke 
macht van de mens om de wereld te kennen enigszins gewijzigd, waarbij hij 
deze verruimd heeft tot het vermogen om een oneindige god en een onein-
dig universum te kennen. Dus is het als de mens, het grote wonder, die van 
zichzelf weet dat hij van goddelijke oorsprong is, dat Bruno omhoog stijgt het 
oneindige in, om de pas onthulde bespiegeling op de oneindige goddelijkheid 
in een onmetelijk uitgestrekt universum te begrijpen en zich eigen te maken.

Er kan geen twijfel bestaan over de directe bron van de nieuwe visie. Bruno 
vond de denkbeelden van de oneindige ruimte en de ontelbare werelden, 
bewoond net als de onze, in de De natura rerum van Lucretius, waaruit hij 
herhaaldelijk citaten over deze punten gebruikt in de De natura l’infinito uni-
verso e mondi2 en elders. Maar hij transformeert deze lucretiaanse denkbeelden 
(die natuurlijk zijn ontleend aan de epicurische filosofie) volledig door aan de 
ontelbare werelden magische bezieling toe te kennen, die geheel ontbreekt 
in het koude universum van Lucretius, en aan het oneindige en zijn inhoud 
de functie van een beeld te zijn van de oneindige goddelijkheid – ook weer 
een denkbeeld dat volkomen vreemd is aan het agnosticisme van Lucretius. 
Dus wordt het goddeloze universum van Lucretius, waartoe die pessimisti-
sche man zijn toevlucht nam vanuit de verschrikkingen van de religie, door 
Bruno omgevormd tot een enorme uitbreiding van de hermetische gnosis, 
een nieuwe onthulling van God als Magiër, die ontelbare werelden met magi-
sche bezieling doordringt, een visie om datgene te ontvangen wat dat grote 
wonder, de Magiër-Mens, zelf moet uitbreiden tot oneindige grootte opdat 
hij het innerlijk kan overpeinzen.

1 De immenso, Bk. I, cap. 1 (Op. lat., I (I), p. 206).
2 Met name in de laatste dialoog. Over het belang van Lucretius voor Bruno, zie D.W. Singer, op. 

cit., A. Koyré, op. cit. Koyré denkt dat Bruno de eerste was die de lucretiaanse kosmologie serieus nam.
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Aan het begin van dit hoofdstuk haalde ik een genealogie van wijsheid 
aan die door Bruno werd uiteengezet in een redevoering te Wittenberg om 
de opeenvolging van prisca magia, ofwel occultisme, te laten zien waarbin-
nen hij Copernicus plaatste. Het is hoogst betekenisvol dat Lucretius ook in 
die genealogie voorkomt, hoewel ik hem in het eerdere citaat wegliet dat ik 
nu vollediger geef. De Tempel van Wijsheid werd volgens Bruno eerst bij de 
Egyptenaren en de Chaldeeërs gebouwd; ten tweede bij de Perzische magiërs, 
met Zoroaster; ten derde door de Indiase gymnosofisten; ten vierde in Thracië 
met Orpheus; ten vijfde onder de Grieken met Thales en andere wijzen; ten 
zesde bij de Italianen door, onder anderen, LUCRETIUS; ten zevende bij de 
Duitsers door Albertus Magnus, Cusanus, Copernicus, Palingenius.1 Volgens 
mij laat deze genealogie zien dat – net zoals hij dacht dat het copernicanisme 
de terugkeer van het ‘egyptianisme’ aankondigde, en dus het lucretiaanse 
universum volgens hem een soort uitgebreide Egyptische wijsheid was, 
waaruit hij het lucretiaanse oneindige universum en de ontelbare werelden 
overnam in zijn copernicanisme als zijnde allemaal deel van een uitgebreide 
hermetische visie.

Van de anderen in de genealogie was volgens hem Albertus Magnus zeker 
een magiër. Cusanus, die hij sterk bewonderde, had een soort geometrische 
symboliek gebruikt in zijn onderricht waarvan Bruno waarschijnlijk dacht 
dat het hermetisch was. Het beroemde gezegde dat God ‘een bol is waar-
van het middelpunt overal is en de omtrek nergens’ komt in feite voor het 
eerst voor in een pseudo-hermetische verhandeling uit de twaalfde eeuw.2 
Het werd door Cusanus toegepast op het universum,3 als een afspiegeling 
van God, op een manier die een hermetische geest ademt. Dit concept was 
fundamenteel in de ogen van Bruno, volgens wie de ontelbare werelden alle 
goddelijke middelpunten van het onbeperkte universum zijn.

In Palingenius, die ook in de genealogie der Wijzen voorkomt, vond Bruno 
een epicurische ethicus, die voortkwam uit Lucretius en enkele aspecten van 
de lucretiaanse kosmologie, gecombineerd met hermetisme4 en met magie, 

1 Oratio valedictoria, Wittenberg, 1588 (Op. lat., I (I), pp. 16-17).
2 De Liber XXIV philosophorun, uitgegeven door Clemens Baeumker, Das pseudo-hermetische Buch 

der XXIV Meister, Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, facs. xxv, 
Münster, 1928. De tweede propositie in dit werk omschrijft God as een ‘spaera infinita cuius centrum 
est ubique, circumferentia nusquam’. Cf. Koyré, op. cit., pp. 18, 279 (noot 19). 

Ficino schrijft deze zegswijze toe aan Hermes. ‘Disse Mercurio: Iddio è spera intelligibile, il cui 
centro è in ogni loco, la circumferentia in nessuno’ (Ficino, De Deo et anima, in Kristeller, Suppl. Fic., 
II, p. 134). Dit wordt ook door Robert Fludd gedaan (zie Garin, Cultura, p. 145, noot).

3 Cusanus, De docta ignorantia, II, cap. 2.; cf. Koyré, op. cit., pp. 10 e.v.
4 Dit fenomeen behoeft verdere studie. Is het mogelijk dat er enige epicurische invloeden in de 

hermetische geschriften te vinden zijn (die, zoals besproken in Hoofdstuk I, een mengeling van de 
filosofieën weerspiegelen die in de late Oudheid gangbaar waren) en dat enthousiasten voor die oude 
Egyptenaar, Hermes Trismegistus, in staat waren om enkele van zijn leringen bij Lucretius terug 
te vinden? Net zoals de platonisten de bron van het platonisme in Hermes konden herkennen. Er is 
enige historische verklaring nodig van de, ogenschijnlijk onmogelijke, combinatie van Hermes en 
Lucretius bij Palingenius en Bruno.
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op de merkwaardige wijze zoals die in het vorige hoofdstuk naar voren is 
gebracht. Ofschoon Bruno het niet helemaal met Palingenius eens was, zou 
die schrijver hem toch hebben gesterkt in zijn misvatting over Lucretius.

Dus werd die fantastische sprong van de verbeelding waarmee Bruno zijn 
copernicanisme uitbreidde tot een oneindig universum dat bevolkt was met 
ontelbare werelden, alle bewegend en bezield met het goddelijke leven, door 
hem gezien – wegens zijn misvattingen over Copernicus en Lucretius – als 
een enorme uitbreiding van de hermetische gnosis, van het inzicht van de 
magiër in het goddelijke leven van de natuur.

En dit oneindig uitgebreide Heelal was nog steeds Een, hetgeen, zoals we 
hebben gezien, een grondbeginsel van het hermetisme is. De eenheid van 
het Al in de Ene is Bruno’s voortdurende thema; enkele van de opvallendste 
passages hierover bevinden zich in de De la causa, principio e uno wat zo’n 
beetje een hermetische hymne wordt:

The summum bonum, the supremely desirable, the supreme perfection 
and beatitude consists in the unity which informs the all … May the 
gods be praised and may all living beings magnify the infinite, the 
most simple, the most one, the most high, the most absolute cause, 
beginning and one.1

[Vert.: De summum bonum, het allerbegerenswaardigste, de hoogste 
volmaaktheid en schoonheid wordt gevormd door de eenheid die het al 
doordringt … Lof zij de goden en mogen alle levende dingen het onein-
dige, het eenvoudigste, het meest ene, het hoogste, de meest absolute 
oorzaak, aanvang en ene, verheerlijken.]

De eenheid van het Al in de Ene is, zo roept Bruno in een eerdere passage in 
de De la causa:

a most solid foundation for the truths and secrets of nature. For you 
must know that it is by one and the same ladder that nature descends to 
the production of things and the intellect ascends to the know ledge of 
them; and that the one and the other proceeds from unity and returns 
to unity, passing through the multitude of things in the middle.2

[Vert.: een zeer solide fundering voor de waarheiden en geheimen van 
de natuur. Want u dient te weten dat het via een en dezelfde ladder is 
dat de natuur neerdaalt om dingen voort te brengen en de geest opklimt 
om ze te leren kennen; en dat de ene en de andere voortkomt uit eenheid 
en terugkeert naar eenheid, talloze dingen doorlopend ertussenin.]

1 De la causa, principio e uno, dial. 5 (Dial. ital., pp. 341-2).
2 De la causa, dial. 5 (Dial. ital., p. 329).
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Dit is de filosofie die bevorderlijk is voor magie, dat het Al de Ene is, en dat 
de magiër kan rekenen op de ladders van de occulte afstemmingen die door 
de hele natuur heen lopen. En als het zo is dat deze filosofie niet alleen magie 
is maar ook religie, dan is zij daarmee de religie van de hermetische pseudo-
Egyptenaren die, zoals Bruno in de Spaccio zegt,

with magic and divine rites … ascended to the height of the divinity by 
that same scale of nature by which the divinity descends to the smallest 
things by the communication of itself.1

[Vert.: met magie en goddelijke riten … opklommen tot goddelijke 
hoogte langs dezelfde ladder der natuur via welke de goddelijkheid 
afdaalt naar de kleinste dingen door het kenbaar maken van zichzelf.]

Bruno’s filosofie en zijn religie zijn een en dezelfde, en beide zijn hermetisch. 
Zijn boodschap moet in haar geheel worden bekeken om de verbanden te 
doorzien. Het uitgebreide universum hangt samen met de uitgebreide niet-
ascetische epicurische ethiek. De enorme uitbreiding van de hermetische 
gnosis sluit aan bij zijn onvrede met georganiseerde vormen van religie. 
Lucretius’ afkeer van de vormen van religie die in zijn tijd gangbaar waren, 
het vestigen van de aandacht door hem op ‘de wereld’ om te ontsnappen aan 
bijgelovige verschrikkingen, lag Bruno ongetwijfeld zeer. Toch was Bruno 
beslist geen atheïst zoals Lucretius. Het oneindige universum en de ontelbare 
werelden zijn voor hem nieuwe openbaringen, krachtige accentueringen van 
zijn overweldigende besef van het goddelijke. Of het zijn manieren om het 
onberedeneerbare te beredeneren, om vanbinnen de oneindige goddelijke 
realiteit te begrijpen en vast te houden. Want Bruno gebruikt het denken op 
een hermetische wijze, een semi-magische wijze, als een manier om intuïtieve 
kennis omtrent het goddelijke te bereiken.

Zijn merkwaardige zienswijze bevrijdde Bruno uit de scrupules van de chris-
telijke hermetici in hun benadering van de hermetische literatuur, en stelde 
hem in staat de meer pantheïstische en optimistische verhandelingen van 
het Corpus Hermeticum uit te kiezen als basis voor zijn filosofie, verhan-
delingen zoals Corpus Hermeticum XII, De communi of Corpus Hermeticum 
V, Quod Deus latens simul et patens est (Ik geef hier de verhandelingen hun 
ficiniaanse titels).

Deze zienswijze stelde hem ook in staat om onchristelijke leerstellingen te 
aanvaarden, die zorgvuldig waren vermeden door de christelijke hermetici, 
bijvoorbeeld de metempsychose (met name te vinden in de Asclepius en in 
Corpus Hermeticum X2) die Bruno openlijk aanvaardt in zijn Cabala del Cavallo 

1 Zie hierboven, p. 203.
2 C.H., I, p. 116; II, p. 311.
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Pegaseo1, en die hij laat doorschemeren in enkele passages in de Cena en el-
ders.2 Ook werd het gnostische opstijgen door de sferen vermeden, hoewel 
Ficino er wellicht vurig naar verlangde vanwege zijn belangstelling voor de 
leer van het astrale lichaam,3 en, zoals we hebben gezien, komt dit ook voor 
bij de magiër Agrippa.

Een ander gevolg is dat alle uitvoerige argumenten die in andere soor-
ten hermetisme worden gebruikt en waarin aanvaard wordt dat Hermes de 
Drie-eenheid heeft voorzien, zoals in Ficino’s kerstenende commentaren 
op het Corpus Hermeticum, geheel genegeerd worden door Bruno. Dit moet 
opzettelijk zijn gebeurd, aangezien hij beslist Ficino’s Latijnse vertaling van 
het Corpus gebruikte en de commentaren moet hebben gezien. De reeksen 
van drieën vergaard uit de vroege theologieën en filosofieën als voorafscha-
duwingen van de Drie-eenheid, zoals die te vinden zijn in Ficino’s Theologia 
Platonica, Tyards dialogen, en zelfs bijna overal bij de christelijke neoplatonis-
ten, schitteren door hun afwezigheid in Bruno’s werken. Hierdoor verschilt 
zijn religieuze hermetisme van bijvoorbeeld dat van Patrizi, waarin wellicht 
enige ficiniaanse magie wordt gebruikt maar dat vol zit met trinitarianisme. 
Hij onderscheidt zich hierdoor zelfs van zijn geliefde De occulta philosophia 
van Agrippa waarin, aan het einde, het pseudo-dionysische en trinitarische 
raamwerk van de magie aangenomen wordt.4 Bruno zelf is zich bewust van 
de afwezigheid van theologie in zijn werk en verklaart dit door te zeggen 
dat hij niet probeert boven de natuur uit te gaan, en spreekt als een zuiver 
natuurkundige. Hij wil niet tegen de theologie ingaan, maar hij zoekt zijn 
goddelijkheid in de oneindige werelden.5 

Vanwege deze benadering worden de hermetische geschriften door Bruno’s 
hermetisme wellicht bijna in hun ware betekenis uitgelegd, als uitingen van 
de gnosis van de ‘religie van de wereld’, die hij heeft uitgebreid tot oneindige 
werelden, en, in het geval van de Asclepius, als een late antieke Egyptische 
mysteriecultus met neoplatoonse invloeden. Toch heeft Bruno net als ie-
dereen geen idee van de ware datering van de Hermetica, en hij denkt dat hij 
terugkeert naar een Egyptische filosofie en religie van vóór Mozes.

De kwestie van Bruno’s filosofie wordt enorm gecompliceerd door het 
feit dat ook hij, net als Ficino en Pico, syncretistisch is, en er uit een enorme 
boekenkennis andere filosofieën en literatuur bijhaalt die zich vastgehecht 
hebben aan de hermetische kern. Hij kende de werken van Plato en de neo-
platonisten in Ficino’s vertalingen. De averroïstische filosofie (ook gebruikt 
in Pico’s synthese) zal voor hem belangrijk zijn geweest, aangezien de intel-
lectus agens een bevestiging en uitbreiding van de hermetische De communi 
was. De Fons vitae van Avicebron is ook een van de invloeden. En Bruno, 

1 Cabala del cavallo pegaseo, dial. 2 (Dial. ital., pp. 892 e.v.).
2 Zie vooral Eroici furori, dl. I, dial 4 (Dial. ital., pp. 1026 e.v.).
3 Zie D.P. Walker, ‘The Astral Body in Renaissance Medicine’, J.W.C.I., XXI (1958), p. 123.
4 Zie hierboven, p. 139.
5 De la causa, dial. 4 (Dial. ital., pp. 300 e.v.).
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de ex-dominicaan die erg trots op zijn orde was, was zeer belezen op het 
gebied van die moeilijke auteur Albertus Magnus. Hij sprak ook altijd zijn 
grote bewondering uit voor de grootste uitblinker van zijn orde, Thomas van 
Aquino, hoewel ik vrees dat de magiër Bruno Thomas, die volgens hem een 
groot magiër en een edelaardige heroïsche enthousiasteling was, helemaal 
niet als een moderne thomistische filosoof vereerde.1

Buiten zijn voortdurende diepe toewijding aan de occulte filosofie van 
Cornelius Agrippa, waren andere moderne invloeden op hem van Telesio 
en, belangrijker nog, van Paracelsus – die voorkomt in de genealogie der 
Wijzen, na Palingenius.

Bruno’s anti-aristotelisme is niet helemaal wat het leek te zijn in de ogen 
van degenen die hem bewonderden als de denker die zijn tijd vooruit was, 
de verlichte voorvechter van de copernicaanse theorie tegen het bekrompen 
aristotelisme van de Middeleeuwen. Volgens Bruno is Aristoteles het type 
van de schoolmeester, de letterlijk denkende persoon die occulte waarheden 
niet kan of wil zien, de copernicaanse theorie niet ziet als een hermetisch 
zegel, zoals de doctoren in de Cena de le ceneri, die zowel ‘grammatici-’ als 
‘aristoteliaanse’ schoolmeesters zijn. In een ander werk is de ‘arme Aristote-
les’ te beklagen vanwege zijn onvermogen ‘diepzinnige magie’ te begrijpen.2 
Soms levert deze houding Bruno opmerkelijke inzichten op, zoals wanneer 
hij de aristotelische orde der elementen afdoet als geen ‘natuurlijk’ maar een 
‘logisch’ denkbeeld.3

Op een ander niveau was Aristoteles zelf, in tegenstelling tot de stupide 
aristotelische volgers, iemand die wel diepe waarheden zag maar ze ver-
hulde in obscure taal. In een ogenblik van inzicht raadde Aristoteles bijna 
dat de aarde beweegt, toen hij in de Meteorologia de woorden ‘propter solem 
et circulationem’ gebruikte. Hier sprak Aristoteles niet als filosoof maar ‘als 
waarzegger, of als iemand die begreep maar niet durfde te zeggen wat hij 
begreep, of als iemand die zag maar niet geloofde wat hij zag’.4

Bruno vat wiskunde soms ook op als een soort geleerddoenerij, een inper-
king van de diepste waarheid. De copernicaanse wiskunde dient overstegen 
te worden door de verdere inzichten van de Noleen.

Maar Bruno’s grootste vijand, zijn nachtmerrieachtige obsessie, is de 
‘grammaticus-schoolmeester’. Dit type schoolmeester kan samengaan met 
het aristotelische type, maar zijn schoolmeesterachtigheid bestaat niet 
slechts uit een bekrompen filosofie, maar uit een minachting voor filosofische 
studiën in het algemeen, die hij ingeruild heeft voor minutieuze aandacht 
voor Latijnse stijl, woordenboeken met woorden en zegswijzen, waarin hij 
zo opgaat dat hij het besef is kwijtgeraakt om taal te gebruiken teneinde een 
bepaalde betekenis uit te drukken. De haat jegens de grammaticus-school-

1 Zie hieronder, p. 266-67.
2 De la causa, dial. 5 (Dial. ital., p. 340).
3 De l’infinito universo, dial. 5 (Dial. ital., pp. 524-25).
4 Cena, dial. 5 (Dial. ital., p. 160).
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meester is Bruno’s uiting van haat ten opzichte van humanistische studiën 
en hun usurpatie van de vooraanstaande plaats die voorheen toebehoorde 
aan filosofische studiën. Zijn grammaticus-schoolmeester is, in zijn literaire 
afstamming, de stereotiepe schoolmeester van de komedie. Bruno had een 
komedie geschreven met een schoolmeester erin, de Candelaio (uitgegeven 
in Parijs voordat hij naar Engeland kwam), die zijn geleerddoenerij tentoon-
spreidt door reeksen erasmiaanse spreuken aan te halen.1 De schoolmees-
ter-doctor in de Cena slingert Bruno het erasmiaanse adagium ‘Antciyram 
navigat’ naar het hoofd,2 met de bedoeling op zijn schoolmeesterachtige 
wijze te zeggen: ‘Je bent gek.’ We hoeven niet aan te nemen dat de Oxfordse 
doctoren daadwerkelijk ‘Antciyram navigat’ naar Bruno schreeuwden toen hij 
zijn copernicaans-finiciaanse magie uiteenzette, maar we weten van George 
Abbot dat ze dachten dat hij gek was: ‘In feite was het zijn eigen hoofd dat 
in het rond draaide, en zijn hersens stonden niet stil.’3

Bruno uitte zijn haat tegen het humanisme en het humanistische Latijn 
door zelf een Latijn te gebruiken dat beslist monnikachtig en ook helemaal 
van hemzelf is, met zijn verbazingwekkende en typisch bruniaanse voca-
bulaire; slechts degenen die (zoals ikzelf ) geen echte klassiek geschoolde 
geleerden zijn, kunnen ertegen om het te lezen.

Bruno’s satires op de geleerddoenerij van de grammaticus zijn in zeker 
opzicht een omkering van Erasmus’ satires op de scholastische geleerd-
doenerij. Bruno, die een heel andere richting opkijkt dan Erasmus, ziet het 
humanisme niet als de nieuwe geleerdheid die de middeleeuwse barbaars-
heid heeft vervangen, maar als de vernietiger van de filosofische traditie. We 
weten dat hij in het nieuwe Oxford bezwaar maakte tegen dat het feit dat de 
doctoren ‘erover opschepten dat ze totaal verschilden van hun voorgangers’,4 
de barbaarse monniken. Het is zeer waarschijnlijk dat de ex-dominicaan 
met ergernis bemerkte dat de grote magiërs van zijn orde nu niet in Oxford 
werden bestudeerd.

Dit raakt echter allemaal nog niet de essentie van Bruno’s bezwaar tegen 
grammatici-schoolmeesters. Zo’n schoolmeester is een kinderachtig persoon 
die de elementaire stadia om tot diepere inzichten te komen nog niet voorbij 
is; en hieruit volgt dat zijn taalgebruik onbeduidend en oppervlakkig is, en 
zonder magische kracht en toverkracht. Deze subtielere punten zullen wel-
licht duidelijker naar voren komen in latere hoofdstukken.

Net zoals Bruno’s hermetische of ‘Egyptische’ natuurkunde niet gescheiden 
kan worden van zijn hermetische of ‘Egyptische’ natuurlijke religie, kun-
nen de schoolmeesters van de filosofische dialoog, de Cena de le ceneri, niet 

1 G. Bruno, Candelaio, ed. V. Spampanato, Florence, 1923, pp. 130 e.v.
2 Cena, dial. 1 en 4 (Dial. ital., pp. 37, 132). Cf. Erasmus, Adagia, chiliade I, centuria VIII, no. 51. 

Anticyra was vermaard vanwege de helleborus, een kruid dat waanzin zou kunnen genezen.
3 Zie hierboven, p. 198.
4 Zie hierboven, p. 200.
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gescheiden worden van de schoolmeesters van het tegenstuk, de Spaccio 
della bestia trionfante, waar schoolmeesterachtigheid kennelijk een religieuze 
toepassing heeft en verwijst naar degenen die goede werken verachten en de 
goede werken van hun voorgangers hebben vernietigd, dat wil zeggen naar 
de religieuze onverdraagzaamheid van de protestanten of puriteinen. Zoals 
we hebben gezien hoort het hermetisme van Bruno, hoe vreemd ook, toch 
thuis in de bewegingen van het religieuze hermetisme van de zestiende eeuw, 
met een tendens in de richting van religieuze verdraagzaamheid of een of 
andere irenische oplossing voor de godsdienstproblemen.

I see clearly that we are all born ignorant and willing to acknowledge 
our ignorance; then, as we grow, we are brought up in the disciplines 
and habits of our house, and we hear disapproval of the laws, rites, 
faith and manners of our adversaries and of those who are different 
from ourselves, whilst they hear the same about us and our affairs. 
Thus, just as there are planted in us by the natural forces of breeding 
the roots of zeal for our own ways, so in others an enthusiasm for their 
own different customs is instilled. Thence it easily becomes axiomatic 
that we should esteem the oppression and slaughter of the enemies of 
our faith as a pleasing sacrifice to the gods; as they do also, when they 
have done the like by us. And they render thanks to God for having 
vouchsafed to them the light which leads to eternal life with no less 
fervour and conviction than we feel in rejoicing that our hearts are not 
blind and dark as theirs are.1

[Vert.: Ik zie duidelijk dat we allen onwetend geboren worden en bereid 
zijn onze onwetendheid te erkennen; dan, naarmate we opgroeien, wor-
den we grootgebracht in de disciplines en gewoonten van ons huis, en 
horen we afkeuring over de wetten, riten, het geloof en de zeden van 
onze tegenstanders en van degenen die anders zijn dan wij, terwijl zij 
hetzelfde over ons en onze zaken horen. Dus, net zoals er in ons door 
de natuurlijke krachten van de opvoeding de wortels van geestdrift 
voor onze eigen gebruiken worden geplant, wordt in anderen geestdrift 
voor hun eigen andere gebruiken ingeprent. Vandaar dat het makkelijk 
vanzelfsprekend wordt dat we de onderdrukking en het doden van de 
vijanden van ons geloof hoog dienen te achten als een offer om de goden 
te behagen; zoals ook zij doen, wanneer zij ons hetzelfde hebben aan-
gedaan. En ze danken God dat Hij hun het licht genadig heeft verleend 
dat naar het eeuwige leven leidt met niet minder vuur en overtuiging 
dan wij voelen als we ons erin verheugen dat ons hart niet zo blind en 
duister is als dat van hen.]

1 Cena, dial. 1 (Dial. ital., pp. 46-7).
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Zo beschrijft een van de sprekers in de Cena de zestiende-eeuwse religieuze 
situatie, en de woorden zijn van toepassing op wat zojuist eerder gezegd 
is over de opgaande zon van de filosofie van de Noleen die de dageraad van 
betere tijden aankondigt, ofschoon de tegenstanders ervan het tegenoverge-
stelde erover denken. Hoe kunnen dergelijke personen worden gecorrigeerd?

By weakening with arguments their conviction that they know, and in 
a subtly persuasive manner drawing them away as much as possible 
from their bigotry …1

[Vert.: Door hun overtuiging dat zij het weten met argumenten af te 
zwakken, en op een subtiele overredende manier hen zo ver mogelijk 
van hun dweperij vandaan te halen …]

De geërgerde magiër beschouwde zichzelf als een missionaris van verzoening. 
Ik heb elders gesuggereerd2 dat de merkwaardige titel Cena de le ceneri of 

‘Avondmaal van Aswoensdag’, die Bruno geeft aan het werk waarin het Avond-
maal wordt beschreven (dat, zo vertelde hij de Venetiaanse inquisiteurs, niet 
werkelijk plaatsvond bij Fulke Greville thuis zoals de tekst vermeldt, maar in 
de Franse ambassade)3 waarbij hij zijn filosofie aan ridders en schoolmeesters 
uiteenzette, misschien een religieuze betekenis voor dit Avondmaal laat door-
schemeren, wellicht een of andere versie van het Sacrament zoals waarnaar 
hij lijkt te verwijzen in de Spaccio, en waarover hij sprak met de bibliothecaris 
van Sint-Victor.4 Maar er heerst zo veel verwarring rond dit Avondmaal en 
de achtergrond ervan, en de reis ernaartoe en ervandaan door de straten van 
Londen (een denkbeeldige reis als het Avondmaal werkelijk plaatsvond aan 
de ambassade waar Bruno zijn intrek had genomen), dat het het beste kan 
worden beschouwd als een soort magisch en bedekt beeld, zoals Bruno zelf 
suggereert in de opdracht aan de Franse ambassadeur.

De mysteriën van de Cena de le ceneri, wat die ook mogen zijn, moesten in 
verband worden gebracht met de koning van Frankrijk, die in de opdracht 
aan de ambassadeur wordt beschreven als een liefdadige zonneleeuw ‘die 
als hij brult van woede, als een leeuw in zijn hol, doodsangst inboezemt 
bij de andere roofdieren van het oerwoud; en als hij kalm is en uitrust zo’n 
krachtige vlam van liberale en hoffelijke liefde uitzendt, dat deze de tropen 
verwarmt, de bevroren Beer verhit en het poolijs doet smelten dat onder 
de eeuwige heerschappij van de trotse Boötes ligt.’5 Dit brengt de Cena de le 
ceneri met de even hemelse verschijning van Hendrik III in de de Spaccio della 

1 Ibid., p. 44.
2 ‘The Religious Policy of Giordano Bruno’, J.W.C.I., III (1939-40), p. 189.
3 Men moet in dit verband niet vergeten dat in het elizabethaanse Engeland alleen aan buiten-

landse ambassades de Mis openlijk kon worden gevierd.
4 Zie hierboven, p. 223.
5 Cena, dedicatie (Dial. ital., pp. 17-18).
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bestia trionfante in verband. Het werk staat wellicht ook in verband met het 
koninklijke paleis dat verschijnt in de vreemde voorstelling waarin, in de 
opdracht van de Cena aan de ambassadeur, Bruno de inhoud van dit uiterst 
vreemde werk samenvat:

(In the second dialogue) you will see, first of all the original cause of the 
supper party; secondly a description of walks and wanderings, which 
readers may possibly take to be poetical and figurative, rather than 
historically true; thirdly, he, as it were, confusedly plunges into moral 
topography, through which as he takes his way he looks about him 
with the penetrating eyes of Lynceus, not lingering the while, and as 
he contemplates the great structures of the universe he seems to trip 
over every tiny thing, every stone and stumbling-block in his path. 
And in this he is imitating a painter, who, not satisfied with confining 
himself to a simple picture of his subject, puts in stones, mountains, 
trees, springs, rivers, hills, in order to fill the canvas and bring his art 
in conformity with nature. Here he will display to you a royal palace, 
there a wood, there a strip of sky, on that side the half disc of the rising 
sun, and from time to time a bird, a boar, a stag, an ass, a horse, of 
which animals it suffices to show the head only, or a horn, or part of 
their hind quarters, or an ear, with, perhaps, a com plete description 
of one of them; and each one has its own distinctive look and attitude, 
so that he who examines the picture again and again with judgment, 
can, as they say, tell himself the whole story of what is represented to 
his own great satisfaction. In the same manner, you are to read and to 
visualise what I have to say.1

[Vert.: (In de tweede dialoog) zult u allereerst de oorspronkelijke reden 
voor het avondmaalfeest zien; ten tweede een beschrijving van wan-
delingen en zwerftochten die in de ogen van lezers mogelijk eerder 
poëtisch en figuratief zijn dan historisch waar; ten derde stort hij zich, 
als het ware, verward in morele topografie, door middel van welke hij 
op zijn weg om zich heen kijkt met de doordringende ogen van Lyn-
ceus, onderwijl niet dralend, en terwijl hij de grootse structuren van 
het universum overpeinst, lijkt hij over elk klein ding, elke steen en elk 
struikelblok op zijn pad, te struikelen. En hiermee bootst hij een schilder 
na die, niet tevreden zichzelf te beperken tot een simpel schilderij van 
zijn onderwerp, er stenen, bergen, bomen, bronnen, rivieren, heuvels 
bij plaatst om het doek te vullen en zijn kunst in overeenstemming met 
de natuur te brengen. Hier toont hij u een koninklijk paleis, daar een 
bos, daar een stuk lucht, aan die kant de halve schijf van de opkomende 
zon, en af en toe een vogel, een zwijn, een hert, een ezel, een paard, van 

1 Cena, dedicatie (Dial. ital., pp. 10-11).
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welke dieren het toereikend is alleen de kop te laten zien, of een hoorn, 
of een deel van hun achterste, of een oor, met, eventueel, een complete 
beschrijving van een van hen; en elk ervan heeft zijn eigen kenmerkende 
blik en houding, zodat degene die het schilderij telkens weer met gezond 
verstand in ogenschouw neemt, zichzelf zogezegd het hele verhaal dat 
wordt uitgebeeld tot zijn eigen grote tevredenheid kan vertellen. Op 
dezelfde wijze dient u te lezen en u voor te stellen wat ik heb te zeggen.]

De elizabethaanse lezer zal, tenzij hij in het buitenland heeft gereisd, waar-
schijnlijk geen schilderij dat in deze stijl is geschilderd hebben gezien, terwijl 
hij ongetwijfeld veel beter dan wij de toespelingen erin begreep. 

Bruno poogde zich ten dele te verontschuldigen voor zijn kritiek op school-
meesters in de Cena in de eerste dialoog van de De la causa, principio e uno, 
waarin een ander opmerkelijk schilderij is toegevoegd aan de bruniaanse 
galerie:

The task which you have undertaken, O Filoteo, is a most unusual and 
difficult one, for you wish to lead men out of their abyss of blind ness 
into the clear and tranquil light of those stars, which we now see scat-
tered over the dusky-blue mantle of heaven in all their beautiful variety. 
Although it is to men, and not to animals, that you have stretched forth 
hands in eagerness to help, nevertheless you must expect to meet with 
as many different varieties of ingratitude as there are different kinds 
of animals … Some men, resembling the dim-eyed mole, who, the mo-
ment he feels upon him the open air of heaven, rushes to dig himself 
back again into the ground, desire to remain in their native darkness; 
others are like those birds of night which, because of the weakness of 
their eyes, retreat into their shadowy haunts as soon as they see in the 
brightening east those bars of crimson which are the sun’s ambassadors. 
All those creatures who may not gaze upon the lights of heaven but are 
destined to dwell in the infernal circles of Pluto’s dark prison-house, 
when they hear the dread summons of Alecton’s furious horn, spread 
wide their wings and veer away in rapid flight toward their abodes. But 
those who were born to see the sun, being full of thanksgiving when 
they come to the end of loathsome night, dispose themselves to receive 
in the very centre of their eyes’ crystal globe the long-expected rays of 
the glorious sun, and, with unaccustomed gladness in their hearts they 
lift up hands and voices to adore the east …1

[Vert.: De taak die u op u genomen heeft, Filoteo, is uiterst ongewoon 
en moeilijk, want u wenst mensen uit hun poel van blindheid te leiden 
naar het heldere, kalme licht van die sterren, die we nu verspreid aan de 

1 De la causa, dial. 1 (Dial. ital., pp. 192-3).
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donkerblauwe mantel van de hemel in al hun schitterende verscheiden-
heid zien. Ofschoon u aan mensen, en aan niet dieren, bereidwillig de 
helpende hand gereikt heeft, dient u er niettemin op te rekenen dat u 
evenveel verschillende soorten ondankbaarheid zult tegenkomen als 
er diersoorten zijn … Sommige mensen, die lijken op de slechtziende 
mol, die, zodra hij de openlucht gewaarwordt, zich snel weer ingraaft, 
wensen in de duisternis waarin ze zijn geboren te blijven; anderen zijn 
als de nachtelijke vogels die, vanwege de zwakte van hun ogen, zich 
terugtrekken in hun duistere schuilplaatsen zodra ze in het oplichtende 
oosten de purperen strepen zien die de afgezanten van de zon zijn. Alle 
schepsels die de hemellichten niet mogen zien maar zijn voorbestemd 
in de helse kringen van Pluto’s donkere gevangenis te verblijven, die als 
ze de afschrikwekkende oproep van Alectons woedende hoorn horen, 
hun vleugels wijd uitspreiden en in snelle vlucht hun koers verleggen 
naar hun verblijfplaatsen. Maar degenen die geboren zijn om de zon te 
zien, en vervuld zijn van dankbaarheid als het eind van de afschuwelijke 
nacht zich aandient, stellen zich open om midden in de kristallen bol 
van hun ogen de langverwachte glorieuze zonnestralen te ontvangen, 
en met ongewone blijheid in hun hart heffen ze hun handen ten hemel 
en verheffen ze hun stem in aanbidding van het oosten …]

Dit is een pendant van de voorstelling over de schoolmeesters en de coper-
nicaanse theorie in de opdracht in de Cena. Wat een geweldig schilder zou de 
magiër geweest zijn! Het behoorde tot zijn filosofie dat (door een uitbreiding 
van de theorie van de ut pictura poesis) poëzie, schilderkunst en filosofie alle 
één zijn.

Whence philosophers are in some ways painters and poets; poets are 
painters and philosophers; painters are philosophers and poets. Whence 
true poets, true painters, and true philosophers choose one another out 
and admire one another.1

[Vert.: Vandaar dat filosofen in bepaalde opzichten schilders en dich-
ters zijn; dichters zijn schilders en filosofen; schilders zijn filosofen en 
dichters. Vandaar dat ware dichters, ware schilders en ware filosofen 
elkaar uitverkiezen en elkaar bewonderen.]

1 Explicatio triginta sigillorum (Op. lat., II (ii), p. 133).
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hoofdstuk xiv

Giordano Bruno en de kabbala

•
De renaissancemagiër, in volle waardigheid zoals beschreven door 

Pico della Mirandola, combineerde Magia met Cabala, daarmee bijdra-
gend aan de natuurlijke magie van het ficiniaanse type, met haar herme-
tische basis, de praktische kabbala die de magiër in contact bracht met de 
hogere spirituele en engelenwereld, en die de christelijke magiër verbond 
met de pseudo-dionysische engelenhiërarchieën. We hebben reeds gezien 
dat Bruno als renaissancemagiër afwijkend is in zijn hermetisme vanwege 
zijn verwerping van de christelijke uitleg van de hermetische geschriften en 
zijn totale ‘egyptianisme’. Het ligt voor de hand dat zijn houding ten opzichte 
van de kabbala ook afwijkend is, ofschoon van Bruno gezegd kan worden 
dat hij ondanks dat hij op verontrustende wijze afwijkt van de norm, toch 
thuishoort in de hermetisch-kabbalistische traditie. In zijn Cabala del Cavallo 
Pegaseo blijkt hij de kabbala volledig af te wijzen ten gunste van zijn zuiver 
Egyptische inzichten, een houding die in overeenstemming is met zijn hoogst 
onorthodoxe visie op de geschiedenis van de prisca theologia, of prisca magia, 
waarin volgens hem de Egyptenaren niet alleen de eersten zijn maar ook de 
besten, en de joden en christenen later komen en slechter zijn. Niettemin 
handhaafde hij deze opvatting niet helemaal consequent, of liever gezegd, net 
zoals hij vond dat zijn ‘egyptianisme’, ofschoon onchristelijk, toch de grond-
slag kon vormen voor een hervorming binnen de Kerk, zo ook handhaafde 
hij er iets van de kabbala in, van de inferieure joodse openbaring en magie.

Het is waarschijnlijk dat Bruno erg weinig Hebreeuws kende.1 Hij kende 
het alfabet dat hij bij enkele van zijn diagrammen gebruikt. Maar wanneer 
hij het heeft over de structuur van het kabbalisme, over de Namen, Sefirot, 
engelenkoren, enzovoorts, haalt hij zijn materiaal direct uit zijn bijbel, dat 
wil zeggen uit de occulte filosofie van Cornelius Agrippa. Hij kende ook 
Trithemius’ Steganographia, en mogelijk Reuchlins De arte cabalistica, en wel-
licht wist hij iets van de Zohar.2 Hij kende ongetwijfeld de werken van Pico 
della Mirandola, maar de bibliothecaris van de Sint-Victor vertrouwde aan 
zijn waardevolle dagboek toe dat Bruno (die veel verteld moet hebben aan 
deze man) had gezegd dat hij ‘Picus Mirandulanus en de hele filosofie van 
de jezuïeten verachtte’3 (een nogal merkwaardige combinatie).

1 Volgens McIntyre is het onwaarschijnlijk dat Bruno Hebreeuws kon lezen en waarschijnlijk dat 
hij zijn meeste kennis van de kabbala putte uit Agrippa, en misschien Reuchlin. Zie J.L. McIntyre, 
Giordano Bruno, Londen, 1903, p. 131, noot.

2 Waarschijnlijk slechts indirect.
3 Documenti, p. 40.
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De bronnen van Bruno’s magie waren misschien wat mager, want het 
is merkwaardig te bemerken hoe groot het vertrouwen is dat hij stelt in 
Agrippa’s compilatie uit de tweede hand. Het Noroff-manuscript1 bevat 
fragmenten uit magische teksten die voor Bruno waren overgeschreven door 
zijn amanuensis Besler. In die tijd spande Bruno zich erg in om de magie van 
zijn persoonlijkheid te versterken voor zijn terugkeer naar Italië in 1591, met 
het manuscript van een boek in zijn bagage om te worden opgedragen aan 
de paus wiens belangstelling hij hoopte te wekken voor zijn hervormings-
beweging.2 En wat was Besler zo druk aan het overschrijven? Hoofdzakelijk 
lange fragmenten uit de De occulta philosophia. Dit boek moet wel een enorme 
indruk op Bruno hebben gemaakt. Hij volgde het niet slaafs, maar het was 
wel het uitgangspunt voor het grootste deel van zijn magie, en zoals we heb-
ben gezien, waren enkele van de belangrijkste punten van de hermetische 
filosofie door Agrippa opgenomen in zijn magische studieboek, en deze 
zouden Bruno kunnen zijn opgevallen in die context, alsook bij het lezen 
van de vertalingen van Ficino.

In zijn Cabala del Cavallo Pegaseo, gedrukt in 1585 in Engeland, met de 
onware impressum ‘Parijs’,3 onthult Bruno zijn opvatting over de kabbala, 
over christelijke uitbreiding ervan tot de pseudo-dionysische hiërarchieën 
en tot dat religieuze syncretisme, gebaseerd op de negatieve theologie van 
Pseudo-Dionysius, waarvan de uiteindelijke bronnen Ficino en Pico zijn. Hij 
omschrijft het kabbalistisch-pseudo-dionysische systeem, waarbij hij de na-
men van de tien Sefirot geeft, hun betekenissen, de Hebreeuwse engelenkoren 
die hierbij horen en de hemelse hiërarchieën waarmee ze corresponderen. 
Hij brengt het aantal hiërarchieën naar de noodzakelijke tien door bij Mal-
kuth, de tiende Sefirot, en zijn corresponderende Hebreeuwse engelenkoor, 
de Issim te plaatsen, een koor van ‘afzonderlijke zielen of helden’.4 Dit alles 
ontleende hij rechtstreeks aan de De occulta philosophia.5

Het mysterieuze Niets voorbij de kabbalistische Sefirot symboliseert hij 
met de Ezel, en de Ezel van de negatieve theologie of Niet-Weten is de vreemde 
held van het werk. Ondanks de schijn ervan geloof ik niet dat Bruno echt zo 

1 Het Noroff-manuscript in Moskou bevat magische werken door Bruno en noten en manuscripten 
van magische teksten. Het grootste deel van het Noroff-manuscript werd in 1891 gepubliceerd als Vol. 
III in de uitgave van Bruno’s Latijnse werken; de noten van Agrippa en Trithemius (Op. lat., III, pp. 
493-506) zijn slechts indicaties van de passages die zijn gekopieerd, niet de volledige manuscripten 
zoals ze zich in het manuscript bevinden.

2 Zie hieronder, p. 329-30.
3 Alle werken van Bruno die in Engeland door John Charlewood zijn uitgegeven (zie hierboven, 

p. 194, noot 1) hebben valse impressa, Venezia of Parigi, behalve de Triginta Sigilli die geen impres-
sum heeft. Deze clandestiene publicaties door een bewoner van de Franse ambassade moeten zeker 
oogluikend zijn toegelaten door de ambassadeur, aan wie er een aantal is opgedragen. 

De Cabala del Cavallo Pegaseo is in dialoogvorm, net als de andere Italiaanse werken die geschreven 
zijn door Bruno in Engeland, en wordt gevolgd door een kortere dialoog genaamd L’asino cillenico 
del Nolano.

4 Cabala, dial. 1 (Dial. ital., pp. 865-6).
5 Agrippa, De occult. phil., III, 10.
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godslasterlijk wil zijn als hij hierin klinkt. De ezel die de Sacramenten draagt 
en Christus die Jeruzalem op een ezel binnenkomt waren in dit opzicht zin-
nebeeldig voorgesteld als nederige ontkenning. Bruno kent en verwijst naar 
dergelijke allegorieën.1 Bruno is niet onoprecht, noch wil hij oneerbiedig 
zijn. Hij hield er gewoon een uiterst vreemde religie op na die hij in uiterst 
vreemde allegorieën uiteenzet.

De Hebreeërs, vervolgt Bruno na zijn uiteenzetting van het kabbalistische 
systeem, ontleenden hun wijsheid aan de Egyptenaren, en hij haalt vervol-
gens een verhaal uit Plutarchus’ De Iside et Osiride aan om de Hebreeuwse 
ontaarding van de Egyptische wijsheid te symboliseren, toen de Egyptenaren 
gedwongen werden om ‘hun stier Opin of Apin’ (de Apis-stier) in een Ezel te 
veranderen, die vervolgens voor hen een symbool van wijsheid werd.2 De Ezel, 
kortom, symboliseert alle negatieve theologie, of deze nu kabbalistisch of 
pseudo-dionysisch en christelijk is,3 maar Bruno heeft een nieuwe, of liever 
een oude Egyptische kabbala, die zijn religie is en die uiteengezet wordt in 
L’Asino Cillenico del Nolano, de dialoog die volgt op het eerste deel van het werk.

Een van de sprekers hierin is een Ezel die spreekt, en hij beschrijft zichzelf 
als een ‘naturalissimo asino’.4 Hij overpeinst de ‘werken van de wereld en 
de beginselen van de natuur’ en zijn aard is ‘fysiek’.5 Hij wordt lid van een 
pythagorische academie die gewijd is aan het ‘fysieke’, want

Het is niet mogelijk bovennatuurlijke zaken te begrijpen, behalve door-
dat ze schitteren in natuurlijke dingen; want alleen een gezuiverde en 
superieure geest kan hen in zichzelf beschouwen.6

Er bestaat geen metafysica op deze academie, want ‘waarover anderen op-
scheppen als metafysica is slechts een deel van de logica’.7

Bruno heeft het kabbalistische systeem van de Sefirot als ‘metafysica’ van 
de kaart geveegd, alsmede de pseudo-dionysische hiërarchieën, de hele bo-

1 Zie de rede tot de ‘vrome en toegewijde lezer’ die voorafgaat aan de Cabala (Dial. ital., pp. 851 
e.v.) over het thema van de keuze van de ezel voor de binnenkomst in Jeruzalem. Een van Alciati’s 
emblemen (nr. 7) toont – met een Egyptische adaptatie van de heilige rol van de ezel – een ezel met 
een standbeeld van Isis op zijn rug. De ezel wordt onbewust vereerd door degenen die de dragers van 
heilige zaken verwarren met het heilige zelf. Het embleem wordt door Mignault en Whitney uitgelegd 
als een satire op de hooghartigheid van de geestelijkheid. Het is echter niet in deze betekenis dat 
Bruno de ezel gebruikt, ofschoon er een dubbele intentie in kan zitten. Over het ezelsymbool, met 
inbegrip van het gebruik ervan door Bruno en Agrippa, zie John M. Steadman, ‘Una and the Clergy: 
the Ass Symbol in the Faerie Queene’, J.W.C.I., XXI (1958), pp. 134-6.

2 Cabala, dial. 1 (Dial. ital., pp. 867-8).
3 Cabala, dial. 1 (Dial. ital., pp. 875-6). Hij symboliseert ook (ibid., p. 876) de totale scepsis van de 

‘Pirronians and ephetics’.
4 L’asino cillenico (Dial. ital., p. 915). De toenaam ‘cillenico’ verbindt de ezel met Mercurius, geboren 

in een grot op de berg Cyllene. Hij is ook versmolten met het paard Pegasus, vanwaar de titel Cabala 
del Cavallo Pegaseo.

5 L’asino cillenico (Dial. ital., p. 917).
6 Ibid., loc. cit.
7 Ibid., loc. cit.
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venbouw die de christelijke magiër had opgericht boven op zijn natuurlijke 
Magia, om haar te beschermen tegen demonische invloeden, om terug te 
keren tot de ‘natuurlijke religie’ van de Egyptenaren, en de natuurwetenschap 
of natuurlijke religie van de wereld die hij ontleend had aan het hermetisme. 
Er wordt expliciet gezegd dat zijn ‘natuurlijke Ezel’ dezelfde is als het Zege-
vierende Beest van de Spaccio.1

De oorsprong van Bruno’s Egyptische Ezel is heel duidelijk. We hoeven 
slechts te denken aan de Gouden Ezel van Apuleius, de roman van Apuleius van 
Madaura over de man die in een ezel was veranderd en die op een eenzaam 
strand het visioen van Isis kreeg en priester in de Egyptische mysteriën werd. 
Apuleius van Madaura, zult u zich herinneren, werd verondersteld de Latijnse 
vertaler van de Asclepius te zijn. Hij werd er door christelijke hermetici van 
beschuldigd de kwade magische passage valselijk in dat werk te hebben in-
gevoegd.2 De niet-christelijke hermeticus, de wilde magiër, Giordano Bruno, 
verkondigt zijn bewondering voor Apuleius, de magiër, en voor de volledige 
magie van de Asclepius, door de apuleiaanse Ezel als zijn held te kiezen.

Bovendien kwam Bruno bijna zeker op het idee van de apuleiaanse Ezel als 
natuurlijke magiër door zijn grote held, Cornelius Agrippa van Nettesheim, 
de magiër. Zoals F. Tocco heeft opgemerkt, zijn enkele passages van Bruno 
ontleend aan Agrippa’s De vanitate scientiarum waarin hij de occulte weten-
schappen had toegelicht en ze aan het eind afdoet als ijdelheid, waarvoor hij 
de ezel van onwetendheid als symbool gebruikt.3 In de opdracht van dit werk 
zegt Agrippa over zichzelf dat hij in een ‘filosofische ezel’ is veranderd, net 
als degene die door Lucianus en Apuleius worden beschreven.

We moeten Bruno in het kader van de Cabala del Cavallo Pegaseo en het 
vervolg hierop zien om te kunnen beseffen hoe abnormaal zijn positie in de 
traditie van de renaissancemagiërs is. Door het systeem van de Sefirot en 
de eraan verwante christelijke hemelse hiërarchieën te omschrijven, roept 
Bruno opzettelijk de positie van de christelijke renaissancemagiër tevoor-
schijn en wijkt hij er bewust van af. Niet alleen was Bruno’s Magia geheel 
verstoken van de vrijwaringen waarmee Ficino’s aarzelingen de natuurlijke 
magie hadden omgeven, zijn Magia stond bovendien op zichzelf, zonder de 
bovenbouw van engelen door middel van welke (dat hoopte men althans) de 
demonen via hogere spirituele krachten onder controle werden gehouden.

Dit is echter niet het hele verhaal, want de opwaardering van de magie in 
de Renaissance heeft fundamentele gevolgen voor Bruno. Aan de ene kant 

1 L’asino cillenico (Dial. ital., pp. 842, 862). Aangezien men ons ook heeft verteld dat de Egyptenaren 
hun stier, Apis, in een ezel moesten veranderen, zou hieruit kunnen volgen dat het Zegevierende 
Beest in feite Apis was, die niet, zoals in de ogen van paus Alexander VI, een voorloper van het 
christendom voorstelt, maar de ware religie die de joden en christen onderdrukten en verwrongen.

2 Zie hierboven, pp. 165-66.
3 Cornelius Agrippa, De vanitate scientiarum, cap. 102, As Encomium Asini digressio. Cf. V. Spampa-

nato, Giordano Bruno e la letteratura dell’asino, Portici, 1904; John M. Steadman, ‘Una and the Clergy: 
the Ass Symbol in the Faerie Queene’, J.W.C.I., XXI (1958), pp. 136-7.
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werd magie bevorderd tot een toevoegsel van belangrijke filosofieën, een 
traditie die met name werd voortgezet door Bruno. En aan de andere kant 
houdt het intense religieuze gevoel dat Pico ertoe had aangespoord om Magia 
en Cabala als hulpmiddelen tot religieus inzicht te verwelkomen, zeer sterk 
stand bij Bruno, die zijn filosofische religie, of zijn religieuze filosofie, of 
zijn filosofisch-religieuze magie met de diepste ernst nastreeft en gelooft dat 
het een instrument kan worden voor een universele religieuze hervorming. 
Bruno’s eigen definitie van zijn nieuwe ‘kabbala’ is dat het ‘een kabbala van 
theologische filosofie, een filosofie van kabbalistische theologie, een theo-
logie van filosofische kabbala’ is.1

Hij handhaaft op deze wijze het woord ‘kabbala’ om zijn positie te beschrij-
ven, en inderdaad is zijn houding, zoals we spoedig zullen zien, tegenover 
zowel de kabbalistische als de pseudo-dionysische mystiek in de praktijk 
niet zo uiterst vijandig als de Cabala del Cavallo Pegaseo doet vermoeden. Hij 
gebruikt elementen uit beide in andere werken en kan daarom toch doorgaan 
voor een renaissancemagiër, alhoewel een zeer buitengewone.

Er zijn verscheidene werken van Bruno die expliciet gewijd zijn aan de ma-
gie waarmee zijn mnemonische en filosofische werken ook vol staan. De 
voornaamste werken die expliciet over magie gaan zijn de De magia en de De 
vinculis in genere, beide waarschijnlijk geschreven rond 1590 tot 1591, hoewel 
ze pas laat in de negentiende eeuw werden gepubliceerd in de verzamelde 
uitgave van Bruno’s Latijnse werken.2 Het was zijn studie van de De magia 
en de De vinculis die A. Corsano Bruno’s interesse in magie deed inzien,3 en 
ofschoon Corsano dacht dat Bruno hier pas in de late periode serieus mee 
begon, was de magie in werkelijkheid al vanaf het begin van Bruno’s loop-
baan aanwezig.

Zoals we kunnen verwachten is Bruno’s De magia gebaseerd op Agrippa’s 
De occulta philosophia en volgt dit werk voornamelijk de algemene kaders en 
classificaties van het onderwerp die Agrippa uitgestippeld had. Toch zijn 
er ook enkele belangrijke verschillen. U zult zich herinneren dat Agrippa’s 
boek in drie delen is verdeeld: over elementaire magie, hemelse magie en 
bovenhemelse of religieuze magie, corresponderend met de drie werelden 
van de kabbalisten. Deze onderverdelingen zijn ook waarneembaar in Bruno’s 
De magia, maar als Bruno het heeft over religieuze magie, laat hij geheel na 
de ouderdom, heiligheid en kracht van de Hebreeuwse taal, van de Sefirot 
en van de Hebreeuwse en pseudo-dionysische engelenkoren te vermelden.4 

1 Cabala, dedicatie (Dial. ital., p. 837).
2 Op. lat., III, pp. 395 e.v. en 653 e.v. Beide werken staan in het Noroff-manuscript. Ze zullen later 

worden genoemd in de context van Bruno’s carrière in Duitsland (zie hieronder, p. 309).
3 A. Corsano, Il pensiero di Giordano Bruno, pp. 281 e.v.
4 Er is een vermelding van engelen (De magia, Op. lat., III, p. 428) maar dit is slechts een voorbij-

gaande illusie. Als geheel wordt de superstructuur van engelen van de normale renaissancemagie 
helemaal weggelaten.
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Het is waar dat de kabbalisten voorkomen op de lijst van prisci magi waar-
mee de De magia opent, waar vermeld wordt dat de magiër de wijze man is, 
zoals Hermes Trismegistus bij de Egyptenaren, de druïden bij de Galliërs, 
de gymnosofisten bij de Indiërs, de kabbalisten bij de Hebreeërs, de magiërs 
bij de Perzen, de sofisten bij de Grieken en de wijzen bij de Latijnen waren.1 
Toch zou het een magiër die bekend was met de traditie zijn opgevallen dat 
Bruno nergens de superieure macht in de magie van de Hebreeuwse taal 
vermeldt. Daarentegen wijdt hij een belangrijke passage aan het loven van 
de Egyptische taal en zijn heilige karakters:

… the sacred letters used among the Egyptians were called hieroglyphs 
… which were images … taken from the things of nature, or their parts. 
By using such writings and voices (voces), the Egyptians used to capture 
with marvelous skill the language of the gods. Afterwards when let-
ters of the kind which we now use with another kind of industry were 
invented by Teuth or some other, this brought about a great rift both 
in memory and in the divine and magical sciences.2

[Vert.: … de heilige letters die onder de Egyptenaren werden gebruikt, 
werden hiërogliefen genoemd … hetgeen beeldschrifttekens waren … 
ontleend aan dingen uit de natuur, of delen ervan. Door zulke schrijf-
wijzen en klanken (voces) te gebruiken, legden de Egyptenaren met 
wonderbaarlijke bekwaamheid de taal van de goden vast. Naderhand, 
toen er letters zoals we die we nu met een ander soort opzet gebruiken 
door Theuth of iemand anders werden uitgevonden, veroorzaakte dit 
een grote breuk zowel in de herinnering als in de goddelijke en magi-
sche wetenschappen.]

Dit doet denken aan de lof voor de Egyptische taal in Corpus Hermeticum 
XVI (de zogenaamde verhandeling van de ‘Definities’) waarin Asclepius 
koning Ammon vertelt dat de verhandeling behouden moet blijven in het 
oorspronkelijke Egyptisch en niet in het Grieks moet worden vertaald, want 
de Griekse taal is omslachtig en leeg, en de ‘doelmatige kracht’ van het oor-
spronkelijke Egyptisch zou verloren gaan in een Griekse vertaling.3 Als Bruno 
deze passage heeft gelezen, zal dit waarschijnlijk in de Latijnse vertaling van 
Ludovico Lazzarelli geweest zijn (u herinnert zich dat deze verhandeling 
niet door Ficino is vertaald)4 waarin het punt dat de magische kracht van de 
Egyptische taal verloren zou gaan bij vertaling in een taal die het ontbreekt 
aan deze kracht, heel duidelijk naar voren komt.5 Deze passage zal Bruno 

1 De magia (Op. lat., III, p. 397).
2 De magia (Op. lat., III, pp. 411-2).
3 C.H., II, p. 232.
4 Zie hierboven, p. 165.
5 ‘Etenim ipsa vocis qualitas et egyptiorun nominum lingua in seipsa habet actum dictorum. 
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naar alle waarschijnlijkheid hebben aangetrokken, want zij raakt de kern 
van zijn hele bezwaar tegen ‘schoolmeesters’. De Grieken gebruiken, net als 
schoolmeesters, taal slechts als lege woorden om mee te argumenteren; het 
Egyptische, of magische, gebruik van taal of tekens dient om rechtstreeks 
te communiceren met de goddelijke werkelijkheid, ‘om de taal van de goden 
vast te leggen’, zoals Bruno het stelt, en om magisch mee te werken. Door het 
uitvinden van het normale alfabet, dat het gebruik van taal ‘met een ander 
soort opzet’ heeft teweeggebracht, te vervangen door de ‘Grieken’, die in de 
hermetische passage staan voor het niet-magische gebruik van taal, heeft 
Bruno van de hele kwestie een algemene aangelegenheid gemaakt, tussen 
‘Egyptenaren’ die taal en tekens magisch en intuïtief gebruiken en (zoals hij 
waarschijnlijk zou zeggen) ‘schoolmeesters’ die dat niet doen.1

Voor magie is het vanzelfsprekend, zegt Bruno, dat men in elk werk de 
opeenvolging voor ogen heeft van de invloed van God naar de goden, van 
de goden naar de sterren, van de sterren naar de demonen, die cultivators 
van de sterren zijn en waarvan de aarde er een is, van de demonen naar de 
elementen, van de elementen naar het besef en naar het ‘hele dier’ en dit is 
de aflopende schaal. De oplopende schaal is van besef naar de elementen, 
demonen, sterren, goden, vandaar naar de ziel van de wereld of de geest van 
het universum, en van daar ‘naar de overpeinzing van de ene enkelvoudige 
Optimus Maximus, onstoffelijk, absoluut, genoeg in zichzelf.’2 Kennelijk is 
een wezenlijk stadium in deze oplopende schaal het bereiken van de demo-
nen, en Bruno’s magie is eerlijk gezegd demonisch. Hij kent de basis van de 
natuurlijke spiritus-magie,3 maar laat Ficino’s bedenkingen geheel varen. 
Bruno wil de demonen bereiken; het is van wezenlijk belang voor zijn magie 
om dit te doen; en er zijn geen christelijke engelen binnen bereik in dit stelsel 
om ze in de hand te houden. Bruno beschouwt zijn magie natuurlijk, zoals 

Quantum igitur possibile est, o rex, omnem (ut potes) sermonem serva inconversum, ne ad grecos 
perveniant talia mis teria, neve grecorum superba locutio atque dissoluta ac veluti calamistrata 
debilem faciat gravitatem, validitatem atque activam nominum locu tionem. Greci enim, o rex, 
verba habent tantum nova demonstrationum activa. Et hec est grecorum philosophia verborum 
sonus. Nos autem non verbis utimur, sed vocibus maximis operum.’ Uit de Latijnse vertaling van 
de hermetische Definitiones door Ludovico Lazzarelli uitgegeven in Sym phorien Champier’s De 
quadruplici vita, Lyon, 1507, en herdrukt door C. Vasoli, ‘Temi e fonti della tradizione ermetica’, in 
Umanesimo e esoterismo, ed. E. Castelli, Padua, 1960, pp. 251-2.

1 Bruno dacht wellicht aan de passage in Plato’s Phaedrus (274 C-275 B) waarin de Egyptische 
koning Thamus bezwaar maakt tegen Theuths uitvinding van het schrift op grond van het feit dat 
dit het geheugen zal verwoesten. Zowel de platoonse passage als de hermetische passage worden 
weerspiegeld in de dialoog tussen Thamus, Mercurius en Theutates, die Bruno’s leerling, Alexander 
Dicson, plaatste voor zijn nabootsing van Bruno’s mnemoniek (A. Dicson, De umbra rationis, etc., 
Londen, 1583. Zie hierboven, p. 189.

2 De magia (Op. lat., III, pp. 401-2).
3 Cf. De magia (Op. lat., III, pp. 414 e.v., 434 e.v. (in de tweede passage wordt de onvermijdelijke 

‘Spiritus intus alit’-passage uit Virgilius geciteerd); De rerum principiis, elementis et causis (Op. lat., 
III, pp. 521 e.v.). Maar Bruno’s geloof in Lucretius als een natuurlijke magiër en zijn invoering van de 
lucretiaanse atomen in zijn natuurlijke magie (zie bijvoorbeeld, Op. lat., III, p. 415) geeft zijn magie 
een andere invalshoek.
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alle magiërs, als goede magie;1 alleen de magie van andere mensen is slecht 
in de ogen van de magiër. En vanuit dit standpunt bezien en met zijn geloof 
in de Egyptische religie als de juiste, is dit de juiste magie aangezien, zoals 
we allen weten, het de demonen waren die de Egyptische priesters wisten te 
manipuleren en naar beneden te halen in hun standbeelden. 

Bruno’s praktische magie bestaat daarom uit het aantrekken van geesten 
of demonen via ‘verbindingen’. De methode van het verbinden met demonen 
werd door Ficino aan het begin van de De vita coelitus comparanda genoemd, 
met citaten van neoplatoonse auteurs erover,2 ofschoon hij bezwoer dat hij 
geen gebruik van de methode maakte. Agrippa biedt een hoofdstuk over de 
verbindingen, en dit is Bruno’s basis,3 ofschoon hij die zeer sterk uitbreidt. 
Een manier van verbinden is ‘door middel van woord en lied’,4 dat wil zeg-
gen via incantaties, nu niet langer zoals door Ficino beschouwd als zuiver 
natuurlijke magie, maar om demonen aan te roepen. Een andere manier is om 
demonen aan te trekken met beelden, zegels, karakters, enzovoorts.5 Weer een 
andere manier is door middel van de verbeelding,6 en dit was Bruno’s voor-
naamste magische methode, het trainen van de verbeelding of het geheugen 
om de demonische invloeden te ontvangen via beelden of andere magische 
tekens die in het geheugen werden geprent. In de De magia brengt Bruno zijn 
magische psychologie van de verbeelding in verband met de terminologie 
van normale psychologie, die hij echter omvormt door de verbeelding, en 
met name de magisch bezielde of opgewekte verbeelding wanneer deze is 
verenigd met het cognitieve vermogen, tot de bron van psychische energie te 
maken. Deze magisch bezielde verbeelding is ‘de enige poort tot alle innerlijke 
eigenschappen en de verbinding der verbindingen’.7 Bruno’s taalgebruik is 
opgewonden en duister als hij dit voor hem centrale mysterie uiteenzet, 
het trainen van de verbeelding op zodanige wijze dat in de persoonlijkheid 
spirituele of demonische krachten worden getrokken die haar innerlijke 
vermogens zullen ontsluiten. Dit was wat hij altijd probeerde te doen met 
de magische geheugensystemen8 en het doel was, zoals duidelijk blijkt uit 

1 Er is, zegt hij, een slechte soort demonische magie, die ‘magia desperatorum’ heet en tot deze 
soort behoort de Ars notoria (de Ars notaria was een magie die gangbaar was in de Middeleeuwen en 
toegeschreven werd aan Salomo en gebruik maakt van het aanroepen van demonen; zie Thorndike, II, 
pp. 279-89). Maar er is een andere soort van deze magie die beoogt te heersen via lagere demonen met 
het gezag van het hoofd van de hogere demonen, en deze is transnatuurlijke, of metafysische magie 
of theürgie. Bruno’s demonische magie behoort tot deze hogere soort (De magia, Op. lat., III, p. 398).

2 Zie hierboven, p. 70.
3 Agrippa, De occult. phil., III, 33, De vinculis spiritum. Bruno gebruikt soms ook Trithemius. (Bij-

voorbeeld in Stegonagraphia, I, 15, geeft Trithemius de namen van geesten die de vier hoofdwind-
richtingen beheersen en hun getallen. Cf. Bruno’s derde ‘verbinding’ die via de heersers van de vier 
hoofdwindrichtingen gaat, De magia, Op. lat., III, p. 436.) De passages uit Agrippa en Trithemius die 
Besler voor Bruno overschreef (zie hierboven, p. 254) waren degenen die hij nodig had voor deze toverij.

4 De magia (Op. lat., III, pp. 443-6).
5 Verbinding IX gaat via ‘characteres et sigilla’ (De magia, Op. lat., III, p. 437).
6 De magia (Op. lat., III, pp. 449 e.v.).
7 De magia (Op. lat., III, p. 453).
8 In de andere werken over ‘verbindingen’ in het Noroff-manuscript, de De vinculis in genere, 
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de slotpagina’s van de De magia, de persoonlijkheid en vermogens van een 
groot magiër of religieus leider te verwerven.

We zijn beslist al een heel eind verder gekomen vanaf het systeem van 
Magia en Cabala van de christelijke magiër, met zijn beveiligingen in de 
natuurlijke magie en zijn Hebreeuws-christelijke engelen als garanties voor 
religieuze magie. Niettemin is Giordano Bruno het rechtstreekse en logische 
gevolg van de verheerlijking van de Mens als het grote Wonder in de Renais-
sance, de mens die goddelijk van oorsprong is en die opnieuw goddelijk kan 
worden, met goddelijke Vermogens die in hem zetelen. Kortom, hij is het 
gevolg van het renaissancehermetisme. Als de mens dergelijke vermogens 
kan verwerven door hermetische ervaringen, waarom zou dit dan niet de 
manier kunnen zijn waarop Christus zijn vermogens verwierf ? Pico della 
Mirandola dacht de goddelijkheid van Christus aan te tonen door middel van 
Magia en Cabala. Bruno legde de mogelijkheden van de renaissancemagie 
op een andere manier uit.

Ofschoon het ‘egyptianisme’ en het hermetisme in Bruno’s visie voor-
opstaan, blijven de verbindingen van het hermetisme met de kabbala in de 
vroege traditie op een bepaalde manier in zijn systeem voortbestaan, hoewel 
elk met een andere nadruk. Een voorbeeld hiervan is zijn aanvaarding van 
de traditionele Genesis-Pimander gelijkstelling, of de gelijkstelling van de 
mozaïsche wijsheid over de schepping met de hermetische wijsheid. In de 
De immenso et innumerabilibus, uitgegeven in 1591 in Duitsland, bespreekt 
hij het gebruik van het woord ‘wateren’ door Mozes in Genesis. Hij stelt dat 
Mozes hierbij uit de Egyptische wijsheid put, waarbij hij Hermes Trisme-
gistus aanhaalt (dat wil zeggen, de Pimander) over de ‘vochtige natuur’ die 
werd geactiveerd door het licht. Mozes neemt hier zijn gebruikelijke bruni-
aanse positie in, dat wil zeggen inferieur aan en later dan de Egyptenaren, 
en krijgt zijn hoogste wijsheid van hen, maar Bruno gebruikt toch zowel de 
mozaïsche Genesis als de Egyptische, en in de volgende zinsnede spreekt hij 
van de ‘Egyptenaren en de kabbalisten’ (let op de volgorde) die het erover 
eens zijn ignis niet bij de oersubstanties onder te brengen.1 Ik citeer, uit een 
ander gedeelte van de De immenso, deze overeenstemming tussen Mercurius 
en Mozes over water-licht als oermaterie der schepping, en niet vuur:

Quare et nonnullis humens substantia dicta est,
Mercurio nempe et Mosi, qui corpora prima
Inter non numerant ignem, quem compositorum
In genere esse volunt, quod constat lumine et unda.2

worden de methoden van verbinden met demonen uiteengezet onder dertig opschriften, waarmee 
een verband aangegeven wordt met de ‘dertig’ systemen in de mnemonische werken, De umbris en 
Triginta Sigilli (zie De vinculis in genere, Op. lat., III, pp. 669-70).

1 De immenso et innumerabilibus, Op. lat., I (i), p. 376.
2 Ibid., Op. lat., I (ii), p. 33.
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Net zo zijn in de De triplici minimo et mensura (ook in 1591 in Duitsland uit-
gegeven) Mozes, Trismegistus en ‘andere Chaldeeërs en Egyptenaren’ het 
eens over de schepping,1 en er zullen heel wat Mozes-Hermes verwijzingen 
uit de Latijnse werken gehaald kunnen worden, hetgeen wellicht betekent 
dat Bruno inderdaad enige kabbalistische commentaren op Genesis kende.

Het voortbestaan van kabbalistische denkbeelden in Bruno’s geest, of-
schoon op de tweede plaats na zijn hermetisme en egyptianisme, kan ook 
bestudeerd worden in de Spaccio della bestia trionfante. Na zijn uiteenzetting 
van de Egyptische religie en haar vermogen om de eenheid te bereiken voorbij 
de verscheidenheid der dingen, brengt hij een kabbalistisch stelsel van een-
heid in verscheidenheid naar voren. Om de volgorde van het laatstgenoemde 
te laten zien in relatie tot het ‘egyptianisme’ zal ik hier weer de Egyptische 
passage aanhalen (reeds aangehaald in hoofdstuk XII). Ik doe dit zonder mij 
te verontschuldigen omdat de Egyptische passage zo goed Bruno’s funda-
mentele visie uitdrukt, en het is van wezenlijk belang om er steeds op terug 
te komen en haar te begrijpen. Hij beschrijft hoe de Egyptische verering 
neerdaalde door de verscheidenheid der dingen, zich verspreidde onder de 
astrologische relaties, naar de Ene voorbij de dingen.

… they (the Egyptians) conceive that the life, which informs things ac-
cording to two principal reasons, is owing to the two principal bodies 
which are next to our globe and maternal deity; that is, the sun and 
moon. Then they conceive life according to seven other reasons, derived 
from the seven wandering stars; to which, as to an original principle 
and fruitful cause, they reduce the differences of species in any genus 
you please; saying of plants and animals, of stones and influences, and 
many other sorts of things, these belong to Saturn, these to Jupiter, 
these to Mars, these and others to this and the other planet. Thus also of 
parts, of members, of colours, of seals, of characters, of signs, of images 
distributed into seven species. But notwithstanding all this, they were 
not ignorant of the unity of the divinity, which is in all things, which as 
it diffuses and communicates itself in innumerable ways, so it has in-
numerable names, and is sought after by innumerable ways and reasons 
suited and appropriated to each of these names, whilst it is worshipped 
and honoured with innumerable rites … Wherefore in this is required 
that wisdom and judgement, that art industry and use of the intel lectual 
light, which is sometimes less, and sometimes in greater abundance 
revealed to us by the intelligible sun, which habit is called magic …
 … the stupid and senseless idolaters had no reason to laugh at the ma-
gical and divine worship of the Egyptians, who contemplated the divinity 
in all things … and knew, by means of the species in the womb of nature, 
how to receive those benefits which they desired of her … which (species) 

1 De triplici minimo et mensura, Op. lat., I (iii), p. 171.
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like diverse ideas, were diverse divinities in nature, who all centered at 
last in one Deity of deities, and fountain of ideas above nature.
 From hence I believe is derived that Cabala of the Jews, the wisdom 
of which (of whatsoever kind it be) hath proceeded from the Egyp tians, 
among whom Moses was educated. In the first place it gives an inef-
fable Name to the first principle, from whence secondarily pro ceed 
four, which are afterwards resolved into twelve, and these never rest 
till they come to seventy-two in a direct line, which again go in a direct 
and oblique line till they come to a hundred and forty-four, and so on 
by fours and twelves till they become innumerable, according to the in-
numerable species of things. And in this manner they name, according 
to their proper idioms, by fit names, a god, an angel, an intelligence, 
a power that presides over one species; so that in the end, the whole 
Deity is reduced to one fountain, as all light to the first and of itself 
lucid principle; and the images which are in diverse and numerous 
mirrors, as in so many particular subjects, all centre in one formal and 
ideal principle, the fountain of them.
 It is so. So that God, considered absolutely, has nothing to do with 
us, but only as He communicates Himself by the effects of nature, to 
which He is more nearly allied than nature itself; so that if He is not 
nature itself, certainly He is the nature of nature, and the soul of the 
soul of the world, if He is not the very soul itself.1

[Vert.: … zij (de Egyptenaren) denken dat het leven, dat dingen over-
eenkomstig twee hoofdredenen bezielt, te danken is aan de twee voor-
naamste lichamen die zich naast ons hemellichaam en moedergodheid 
bevinden, dat wil zeggen, de zon en de maan. Dan zien ze het leven 
volgens zeven andere redenen, afgeleid van de zeven dwalende sterren, 
tot welke ze, zoals tot een oorspronkelijk principe en vruchtbaar doel, 
de soortverschillen in elk willekeurig geslacht herleiden; zo zeggen ze 
van planten en dieren, van stenen en invloeden, en vele andere dingen 
dat deze tot Saturnus behoren, die tot Jupiter, andere tot Mars, en weer 
andere tot de deze of gene planeet. Zo ook van delen, onderdelen, kleu-
ren, zegels, karakters, tekens en beelden verspreid in de zeven soorten. 
Maar niettegenstaande dit alles kenden ze toch de eenheid van de god-
delijkheid, die in alle dingen is, die aangezien zij zich verspreidt en op 
ontelbare manieren kenbaar maakt, ontelbare namen heeft, en waarnaar 
op ontelbare manieren en redenen wordt gezocht die passen bij elk van 
deze namen, terwijl zij wordt vereerd en geëerd met ontelbare riten … 
Waardoor hiervoor die wijsheid en oordeelkundigheid is vereist, die 

1 Spaccio, dial. 3 (Dial. ital., pp. 781-3). De passage wordt hier geciteerd in de achttiende-eeuwse 
vertaling die is toegeschreven aan W. Morehead, vanwaar de variatie van de verwoording op de vorm 
waarin het eerste deel ervan hierboven is geciteerd, pp. 205-6.
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kunst en nijverheid en dat gebruik van het licht van het verstand, dat 
soms in mindere mate, soms in grotere mate aan ons wordt geopen-
baard door de zichtbare zon, wiens gewaad magie wordt genoemd …
 … de domme en onzinnige dwepers hadden geen reden om te lachen 
om de magische en goddelijke eredienst van de Egyptenaren, die het 
goddelijke in alles beschouwden … en wisten hoe ze, door middel van 
de soorten in de schoot der natuur, haar voordelen konden ontvangen 
… welke (soorten) als verschillende denkbeelden, verschillende godhe-
den in de natuur waren, die zich uiteindelijk allen verzamelden in één 
Godheid van godheden, en bron van ideeën boven de natuur.
 Daarvan is denk ik de kabbala van de joden afgeleid, waarvan de wijs-
heid (van welke soort dan ook) afkomstig was van de Egyptenaren, die 
Mozes hadden onderwezen. In de eerste plaats geeft zij een onnoembare 
Naam aan het eerste principe, van waaruit in de tweede plaats vier voort-
komen, die daarna omgezet worden in twaalf, en deze rusten nooit tot 
ze tweeënzeventig worden in een rechte lijn, en weer overgaan in een 
rechte en schuine lijn tot ze bij honderdvierenveertig komen, en zo ver-
der met vieren en twaalven tot ze ontelbaar worden, overeenkomstig de 
ontelbare soorten dingen. En op deze wijze benoemen ze, volgens hun 
juiste woordgebruik, met passende namen, een god, een engel, een intel-
ligentie, een macht die over de soorten heerst; zodat ten slotte de hele 
Godheid tot één bron wordt herleid, zoals alle licht tot het eerste en het 
van zichzelf heldere principe; en de beelden die zich in de verschillende 
en talloze spiegels bevinden, zoals in zovele afzonderlijke subjecten, 
komen alle samen in één formeel en volmaakt principe, hun bron.
 Zo is het. Zodat God, absoluut beschouwd, niets met ons te maken 
heeft, maar alleen als hij zich kenbaar maakt via de effecten van de 
natuur, waarmee hij nauwer verbonden is dan de natuur zelf; zodat als 
Hij niet de natuur zelf is, hij toch zeker de natuur van de natuur is, en 
de ziel van de ziel van de wereld, als Hij niet de ziel zelf is.]

In deze passage heeft hij het over de Tetragrammaton, de uit vier letters be-
staande heilige Naam van God, en over de tweeënzeventig ‘Semhamaphores’, 
of lichtdragende engelen, die de heilige naam dragen. Deze engelen hadden 
allen namen die door de Hebreeuwse leraren geput waren uit de Heilige 
Geschriften,1 en via hemelse rekenkundige progressie breidden de aantallen 
engelen zich uit vanaf de vier op de wijze die Bruno beschrijft. Hij zou deze 
informatie gehaald kunnen hebben uit geen moeilijker te doorgronden bron 
dan Agrippa’s De occulta philosophia,2 hoewel hij ook Reuchlin over het on-
derwerp geraadpleegd kan hebben.3 Maar in de kabbalistische mystiek horen 

1 Zie hierboven, p. 105.
2 Agrippa, De occult. phil., III, 25.
3 Reuchlin, De arte Cabalistica, Hagenau, 1517, pp. lvii e.v.
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deze engelen, zich stap voor stap ontwikkelend vanuit de heilige naam, thuis 
in de bovenhemelse wereld, en de mysticus die door middel van diepgaande 
kennis van het Hebreeuwse alfabet met hen in contact leert te treden en via 
hen met de Naam zelf, beweegt zich in de rijken van het absolute, ver boven 
de wereld der natuur, en dringt door in de mysteriën van het leven van God 
binnen hemzelf. Bruno schuift deze ‘metafysica’ terzijde, maar gebruikt het 
systeem ‘op natuurlijke wijze’, waarbij hij het metafysische naar beneden 
haalt en in het fysieke brengt, maar toch de eenheidbrengende methode 
ervan gebruikt ten behoeve van zijn constante doel van het eenheid bren-
gen in verscheidenheid, of het relateren van het Al aan de Ene. Wat betreft 
praktische magie denk ik dat hij de kabbalistische magie van het aanroepen 
van engelen zal hebben uitgelegd als zijnde in feite het aanroepen van de-
monen. Deze transformatie ligt voor de hand als men Agrippa bestudeert, 
wiens hoofdstuk over demonen,1 waarvan sommige zich ook rekenkundig 
vermeerderen, zoals 12 voor de tekens, 36 voor de decanen, 72 voor de vijf-
tallen, net voor zijn hoofdstukken over engelen komt. Het is zelfs zo dat de 
fysieke of demonische toepassing van engelenmagie waarschijnlijk impliciet 
aanwezig is in de engelenmagie van Trithemius, die Bruno beslist kende en 
gebruikte (Besler schreef stukken van de Steganographia voor hem over).2

Het meest wezenlijke was, in Bruno’s visie, het vinden van de levende 
‘stemmen’, tekens, zegels, beelden, om de kloof te helen in de manieren van 
communiceren met de goddelijke natuur die door de geleerddoenerij was 
ontstaan, en wanneer deze levende manieren van communiceren werden 
gevonden (of ingeprent in het bewustzijn in een bepaalde tranceachtige er-
varing) deze te gebruiken om eenheid te brengen in het universum zoals 
dat afgespiegeld is in de psyche, en daarmee de vermogens van de magiërs 
te verwerven en het leven van een Egyptische priester te leiden in magische 
omgang met de natuur. Binnen de context van deze ongelooflijk vreemde visie 
wordt een procedure zoals we die tegenkomen in de De umbris idearum – het 
inprenten in het geheugen van decaandemonen – misschien niet helemaal 
begrijpelijk, maar toch tenminste logisch binnen de visie.

Belangrijker dan het restant van het kabbalisme was voor Bruno bij dit 
doel, het brengen van eenheid, zijn gebruik van het lullisme; maar ik laat 
hier opzettelijk de lulliaanse kant van Bruno weg om het historische exposé 
niet al te gecompliceerd te maken.

Als het kabbalisme ondergeschikt is aan het egyptianisme in Bruno’s vi-
sie op de renaissancemagiër, wat gebeurt er dan met het verband met de 
pseudo-dionysische mystiek, de christelijke engelenhiërarchieën, waarmee 
de Magia en Cabala van de christelijke magiër binnen een christelijk stelsel 
werden gehouden? Ook hier blijven sporen van het vroegere syncretisme 

1 Agrippa, De occult. phil., III, 16.
2 Zie Op. lat., III, p. 496 (Beslers transcripties van de Steganographia in het Noroff-manuscript).
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achter – zoals wanneer Bruno vol bewondering spreekt over de Areopagiet 
in de Eroici furori1– ofschoon de balans verregaand gewijzigd is. En nogmaals 
gaat Bruno uit van Agrippa’s De occulta philosophia om tot nieuwe conclusies 
omtrent religieuze magie te komen.

Een van Bruno’s vreemdste en interessantste werken is de Thirty Seals,2 
het eerste boek dat hij in Engeland uitgaf, in 1583, en het boek waarin de 
uitdagende redevoering tot de doctoren in Oxford staat,3 wat verband houdt 
met zijn hoogst omstreden bezoek aan Oxford. De ‘dertig zegels’ zijn dertig 
geheimzinnige verhandelingen, vergezeld van diagrammen, waarin hij de 
beginselen van zijn magische mnemoniek uiteenzet. Er staat in dit boek ook 
een andere versie van zijn opmerkelijke theorie over de verbeelding4 die we 
even hebben aangeroerd in de bespreking van De magia en in wat er zojuist 
gezegd is over zijn doel van innerlijke eenmaking. Het uiteindelijke doel 
van het magische geheugen was de vorming van de religieuze persoonlijk-
heid, ofwel de persoonlijkheid van de goede magiër. Vandaar dat Bruno na 
de mysteriën van de dertig mnemonische ‘zegels’5 het onderwerp religie 
aansnijdt. Dit doet hij onder de kop van verschillende ‘contracties’,6 waarmee 
hij verschillende soorten religieuze ervaringen bedoelt, waarvan sommige 
goed en sommige slecht zijn. In bijna al deze volgt hij de behandeling van 
soortgelijke thema’s van Agrippa, breidt deze uit en benut ze voor zijn eigen 
doelen. Zo had Agrippa aangegeven dat afzondering en kalmte in het leven 
noodzakelijk zijn voor de religieuze ervaring, waarbij hij het visioen van 
Mozes in eenzaamheid aanhaalde, en Proclus over het begrijpen van het 
visioen van de verstandelijk kenbare essentie in eenzaamheid.7 Dit wordt 
de grondslag voor Bruno’s eerste ‘contractie’, waarin hij degenen noemt die 
in eenzaamheid het visoen kregen en wonderbaarlijke krachten verwierven: 
Mozes, Jezus van Nazareth, Ramon Lull en de bevoorrechte denkers onder de 
Egyptenaren en Babyloniërs, en hij brengt aanvallen naar voren op degenen 
die de rust en vrede die noodzakelijk zijn voor een contemplatief leven om 
zeep geholpen hebben.8 Andere ‘contracties’ over slechte en bijgelovige reli-
gieuze magie en ervaringen en de goede soorten9 zijn gebaseerd op Agrippa’s 
bespreking van een waarlijk goddelijke religie, op basis van waarheid, en een 
bijgelovige en lichtgelovige soort.10 Als voorbeeld van iemand die de goede 
soort ‘contractie’ bereikt had, voert Bruno Thomas van Aquino aan die hij 

1 Zie hieronder, pp. 278-79.
2 Ik geef het werk deze titel zodat hij de drie delen ervan beslaat; zie hierboven, p. 194, noot 1.
3 Zie hierboven, p. 195.
4 Deze zal uitvoeriger behandeld worden in het boek over de geheugenkunst dat ik hoop te 

schrijven.
5 Dit zijn een combinatie van mnemonische ‘plaats’-systemen met magische figuren.
6 Sigillus Sigillorum, Op. lat., II (ii), pp. 180 e.v.
7 Agrippa, De occult. phil., III, 55.
8 Op. lat., II (ii), pp. 180-2.
9 Ibid., pp. 189-93.
10 Agrippa, De occult. phil., III, 4.
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zeer sterk bewondert en die een voortreffelijk denker was, verdiept in zijn 
verbeelding van de hemel, net zoals Zoroaster en Paulus.1

Agrippa had gepoogd om ten minste iets van het trinitarisme in zijn uit-
eenzettingen van de religieuze magie te behouden, waarbij hij bijvoorbeeld 
stelt dat de drie richtsnoeren in de religie Geloof, Hoop en Liefde zijn, de 
orthodoxe drie theologische deugden.2 Bruno, die door Boek III van de De oc-
culta philosophia een zwalkende koers volgt en wat materiaal uitzoekt, wijzigt 
en herschikt om aan zijn doelen te voldoen, vermijdt altijd de ‘drieën’, en zijn 
richtsnoeren in de religie worden er vier: Liefde, Kunst, Mathesis en Magie.3 
Door deze vier te volgen bereikt de magiër de grootste hoogten van volmaakt-
heid en kracht. Alle houden verband met magie gecombineerd met platoonse 
furor. Liefde is de levende deugd in alle dingen, die de magiër onderschept en 
die hem van de lagere dingen naar het bovenhemelse rijk leidt door middel 
van goddelijke furor.4 Kunst is de kennis over hoe men verenigd wordt met 
de wereldziel.5 Door middel van mathesis leren we hoe materie, beweging 
en tijd buiten beschouwing te laten en verstandelijke overpeinzing van de 
verstandelijk kenbare soorten te bereiken. Magie bestaat uit twee soorten, de 
ene slecht en de andere zeer goed. De goede soort corrigeert de dwalenden 
door middel van gereguleerd geloof en andere lovenswaardige soorten ‘con-
tracties’, versterkt de zwakken en verenigt via de grootste demon, liefde, de 
ziel met de goddelijke kracht.6 De magische liefde houdt verband met Ficino’s 
theorie van de twee Venussen7 (ofschoon Bruno Ficino niet met name noemt), 
waarmee het de religieuze magiër mogelijk wordt gemaakt om (zoals hij in 
de Eroici furori doet) in de neoplatoniserende liefdesdichter te veranderen.

Wat is dan het antwoord uit dit alles op onze vraag over wat er met de 
christelijke kant van de renaissancemagiër gebeurt in Bruno’s visie? Het ant-
woord is dat deze verdwenen is met de christelijke en trinitarische uitleg van 
de Hermetica, die Bruno heeft laten varen. Niettemin is Christus een goede en 
welwillende Magiër, en Bruno voelt een sterke solidariteit met de katholieke 
Middeleeuwen, waarin grote filosofen en denkers werden aangemoedigd en 
de rust en de kans kregen om de toppen van heroïsche furor te bereiken, de 
allerhoogste ‘contracties’, met het bijbehorende inzicht en de magische ver-
mogens.

1 Op. lat., II (ii), pp. 190-1.
2 Agrippa, De occult. phil., III, 5.
3 ‘De quatuor rectoribus’, Op. lat., II (ii), pp. 195 e.v.
4 Ibid., p. 195.
5 Ibid., p. 196.
6 Ibid., pp. 197-9. De kracht van de goede magische religie die  ‘… errantem corrigat, imbecillem 

et obtusum roborat et acuat’ (ibid., p. 198) kan worden vergeleken met de krachten die de Noleen 
zichzelf toewijst in de Cena de le ceneri (zie hierboven, p. 229-30).

7 Het ziet ernaar uit dat de magiër beide Venussen gebruikt, zowel de gewone alledaagse die te 
maken heeft met aangelegenheden van zintuiglijke aard, als de hemelse (ibid., pp. 198-9). Dit klopt 
met de leer van Ficino maar bij Bruno wordt deze ‘meer naturalistisch’.
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Aldus stelde Ficino’s hele verrichting van de christelijke Theologia Platonica, 
met zijn prisci theologi en magi, nagenoeg niets voor in de ogen van Giordano 
Bruno, die stoutmoedig de magische Egyptische religie van de Asclepius ge-
heel aanvaardde (en geen acht sloeg op de vermeende nabootsingen van het 
christendom in het Corpus Hermeticum), en die de Egyptische magische religie 
beschouwde als in wezen neoplatoonse theürgie en extase, het opstijgen naar 
de Ene. En dit was wat het werkelijk was, want het hermetische egyptianisme 
was een egyptianisme zoals uitgelegd door late antieke neoplatonisten. Het 
probleem Bruno is echter niet opgelost door hem eenvoudig voor te stellen als 
een late antieke neoplatonist die een Egyptische mysteriecultus volgt, want 
het hele gebeuren dat door Ficino en Pico in werking was gezet, was bij hem 
aangekomen met al zijn emotionele kracht, kabbalistische en christelijke 
associaties, syncretisme van alle filosofieën en religies, zowel middeleeuws 
als antiek, en zijn magie.

Bovendien – en dit is volgens mij een van de belangrijkste aspecten van 
Giordano Bruno – kwam Bruno aan het eind van die zestiende eeuw met zijn 
vreselijke uitingen van religieuze onverdraagzaamheid, waarin men in het 
religieuze hermetisme een bepaalde tolerantie of eenheid tussen strijdende 
sekten zocht. We hebben in hoofdstuk X gezien dat er veel soorten chris-
telijk hermetisme waren, katholieke en protestantse, waarvan de meeste 
magie vermeden. En dan komt Giordano Bruno, die het volledige magische 
Egyptische hermetisme als grondslag neemt, die een soort Egyptische con-
trareformatie predikt, een terugkeer naar het egyptianisme voorspelt waarin 
de religieuze moeilijkheden zullen verdwijnen in een nieuwe oplossing, en 
die ook een morele hervorming predikt met de nadruk op maatschappelijke 
goede werken en een zedenleer van maatschappelijk nut. Als hij in het pos-
treformatorische Oxford staat heeft de ex-dominicaan de grote resten van 
het middeleeuwse verleden achter zich en hij betreurt de verwoesting van 
de goede werken van die anderen, de voorlopers, en de minachting voor hun 
filosofie, hun filantropie en hun magie.

Waar komt men een dergelijke combinatie tegen van religieuze verdraag-
zaamheid, emotionele verbondenheid met het middeleeuwse verleden, na-
druk op goede werken voor anderen en verbeeldingsvolle verbondenheid 
met de religie en symboliek van de Egyptenaren? Het enige antwoord op 
deze vraag dat ik kan bedenken is: in de vrijmetselarij, met haar mythische 
verbinding met de middeleeuwse metselaars, haar verdraagzaamheid, haar 
filantropie en haar Egyptische symboliek. De vrijmetselarij verschijnt pas in 
de vroege zeventiende eeuw als een herkenbaar instituut in Engeland, maar 
zij had beslist voorlopers, antecedenten, bepaalde tradities die veel verder 
teruggingen, hoewel dit een zeer moeilijk onderwerp is. We tasten hierbij 
rond in het duister, in vreemde mysteriën, maar men moet zich wel afvragen 
of het wellicht onder de spiritueel ontevredenen in Engeland is geweest, die 
misschien in Bruno’s ‘Egyptische’ boodschap iets van opluchting vernamen, 
dat de klanken van de Toverfluit voor het eerst uitgeblazen werden.
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hoofdstuk xv

Giordano Bruno: heroïsch enthousiasteling
en elizabethaan•

Bruno’s De gli eroici furori,1 uitgeven in 1585 in Engeland met een opdracht 
aan Philip Sidney, bestaat uit een reeks liefdesgedichten, waarin hij pe-

trarkische, overdreven metaforen gebruikt, vergezeld van commentaren 
waarin over de gedichten wordt gezegd dat ze betrekking hebben op een 
filosofische of mystieke liefde. In de opdracht aan Sidney2 legt Bruno uit dat 
zijn pertrarkisme niet de gebruikelijke soort is, gericht op de liefde voor een 
vrouw, maar van een hogere soort die hoort bij het verstandelijke deel van de 
ziel. Hij is niet tegen ‘alledaagse liefdes’ en beveelt deze zelfs aan als ze maar 
de juiste plaats innemen, maar het is op de ‘hogere Cupido’ dat zijn liefdes 
zijn gericht. Het is duidelijk dat hij verwijst naar Ficino’s commentaar op 
Plato’s Symposium, met zijn theorie van de twee Venussen of de twee Cupido’s, 
een hogere en een lagere.

Om nog duidelijker het mystieke doel van zijn liefdesgedichten te onder-
strepen vergelijkt Bruno ze in de opdracht met het Hooglied.3 Het goddelijke 
licht dat altijd in dingen aanwezig is en dat op de deur van onze zintuigen 
klopt, werd door Salomo beschreven toen hij zei: ‘Kijk, hij staat achter de 
muur, hij kijkt door het venster en toont zichzelf door de spijlen.’4

Het gebruik van liefdespoëzie om filosofische en mystieke doelen uit te 
drukken heeft een lange traditie achter zich. Zij was wellicht vanaf het begin 
impliciet aanwezig in de amour courtois, hoewel dit een veelbesproken kwestie 
is; gevallen waarvan we uit de commentaren bij de gedichten weten dat het 
doel mystiek is, zijn Dantes Convivio en Pico’s commentaar op de Canzona 
van Benivieni, die Bruno wellicht beide heeft gebruikt.5 En het Hooglied dat 
toegeschreven wordt aan Salomo, werd in zowel de christelijke mystieke 
traditie als de kabbalistische mystiek zodanig uitgelegd.6

De Eroici furori is in secties onderverdeeld, waarbij elke sectie gewoon-
lijk bestaat uit een embleem of devies dat in woorden is beschreven. Deze 
beschrijving neemt dan de plaats in van wat een illustratie zou zijn in een 

1 Er is een Engelse vertaling door L. Williams, The Heroic Enthusiasts, Londen, 1887-9; en een 
Franse vertaling door Paul-Henri Michel, Des fureurs héroiques, Parijs, 1954.

2 Eroici furori, dedicatie (Dial. ital., pp. 927-48).
3 Ibid. (Dial. ital., pp. 932).
4 Ibid., citaat uit het Hooglied, II, 9 (Dial. ital., p. 937).
5 Zie J.C. Nelson, Renaissance Theory of Love: Giordano Bruno’s ‘Eroici furori’, Columbia University 

Press, 1958, pp. 15 e.v.
6 Bruno verwijst naar dergelijke interpretaties met ‘gli mistici e cabalistici dottori’ (Dial. ital., 

p. 932).
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geïllustreerd emblemenboek.1 Verder een gedicht, gewoonlijk in sonnet-
vorm, waarbij de metaforen gebruikt worden die visueel worden getoond 
in de beschrijving van het embleem. Daarbij een commentaar waarin de 
betekenissen die verborgen zijn in het embleem en het gedicht uiteen wor-
den gezet.

Hier volgt een voorbeeld van de methode.2 Het embleem bestaat uit twee 
sterren in de vorm van twee stralende ogen, met het motto Mors et vita. Het 
begeleidende sonnet is opgebouwd rond een van de meest voorkomende 
clichés uit de petrarkische poëzie, die van de ogen van de vrouw als sterren 
waarvan de minnaar smeekt dat ze op hem gericht zullen worden, ofschoon 
hij weet dat hun blik voor hem dodelijk kan zijn. Deze centrale conventie 
wordt gesteund door andere al even conventionele denkbeelden. Zo is er het 
uitgeputte gezicht van de minnaar waarop zijn leed geschreven is:

Writ by the hand of love may each behold
Upon my face the story of my woes …

Er is de trots en wreedheid van de vrouwe die haar minnaar lijkt te kwellen:

But thou, so that thy pride no curb may know
… Thou dost torment …

Dit leidt tot het beeld dat het fundament van het hele gedicht vormt, dat van 
de ogen van de vrouwe als lichten of sterren:

Thou dost torment, by hiding from my view
Those lovely lights beneath the beauteous lids,
Therefore the troubled sky’s no more serene …

Tot slot is er de smeekbede tot de vrouwe, als tot een godin, om toe te geven 
en haar ogen naar de lijdende minnaar te keren, hoewel haar blik hem zou 
kunnen doden:

Render thyself, O Goddess, unto pity!
Open, O lady, the portals of thine eyes,
And look on me if thou wouldst give me death!3

De overdreven metafoor die het hele sonnet beheerst, en die een kopie van de 

1 Ik heb enkele van Bruno’s emblemen vergeleken met illustraties die weergegeven zijn uit em-
blemenboeken in mijn artikel ‘The Emblematic Conceit in Giordano Bruno’s De gli furori and in the 
Elizabethan sonnet sequences’, J.W.C.I., VI (1943), pp. 101-21 (ook gepubliceerd in England and the 
Mediterranean Tradition, Oxford University Press, 1945, pp. 81-101).

2 Eroici furori, dl. II, dial. 1 (Dial. ital., pp. 1092 e.v.).
3 Ibid. (Dial. ital., p. 1093); Williams, II, p. 28.
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petrarkische uitdrukkingswijze is, is die van de sterrenogen die reeds naar 
voren gebracht waren in het embleem.

In het commentaar worden de betekenissen uitgelegd. Het gezicht waarop het 
verhaal van het verdriet van de minnaar is geschreven is de ziel die op zoek is 
naar God. Hier citeert Bruno metaforen uit de Psalmen: ‘Mijn ziel dorst naar 
U als een uitgeput land’ en ‘Ik deed mijn mond wijd open en snakte; want ik 
verlangde naar Uw geboden’.1 De trots van de vrouwe is een metafoor, zoals 
over God gezegd wordt dat hij soms jaloers is of boos of slaapt, wat betekent 
dat hij vaak niet het beeld van zichzelf geeft. ‘Zoals het licht bedekt wordt met 
de oogleden, zo wordt de troebele lucht van de menselijke geest niet helder 
door het verwijderen van metaforen en enigma’s.’2 Door te smeken dat de 
ogen opengaan, smeekt de minnaar dat het goddelijke licht zich toont. En 
de dood die de blik kan veroorzaken, betekent de mystieke dood van de ziel 
‘hetgeen het eeuwige leven is dat iemand mag verwachten in zijn leven en 
waarop hij zich mag verheugen in de eeuwigheid.’3

Op zichzelf staand, zonder het commentaar, zou het gedicht over de ster-
renogen eruitzien als een sonnet met een normaal sonnetverloop. Door het 
commentaar begrijpen we dat het liefdesgedicht Bruno’s smeekbede tot zijn 
goddelijkheid is.

En wat is de goddelijkheid die met zo’n hevig verlangen gezocht wordt 
door de heroïsche enthousiasteling? Dat is, zoals hij Sidney in de opdracht 
vertelt, een religie van ‘natuurlijke contemplatie’ waarmee het goddelijke 
licht, dat straalt in de dingen, ‘bezit neemt van de ziel, haar verhoogt, en 
tot God bekeert’.4 De pijlen die het hart van de minnaar verwonden zijn ‘de 
ontelbare individuen en soorten dingen, waarin de heerlijkheid van de God-
delijke Schoonheid straalt’.5 Er zijn theologen die geleerd hebben

(how to) seek the truth of nature in all her specific natural forms in 
which they contemplate the eternal essence, the specific substantial 
per petuator of the eternal generation and vicissitude of things which are 
called after their founders and fabricators, and above them all presides 
the form of forms, the fountain of light, the truth of truths, the God of 
gods, for all is full of divinity, truth, being, and goodness.6

[Vert.: (hoe) de waarheid van de natuur gezocht moet worden in al haar 
specifieke natuurlijke vormen waarin zij de eeuwige essentie beschou-
wen, de specifieke stoffelijke bestendiger van de eeuwige verwekking 

1 Psalm 143, v. 6, en Psalm 119, v. 131.
2 Eroici furori, dl. II, dial. 1 (Dial. ital., pp. 1093-4); Williams, II, p. 29.
3 Eroici furori, ibid. (Dial. ital., p. 1094); Williams, II, p. 30.
4 Eroici furori, dedicatie (Dial. ital., p. 937).
5 Ibid., dl. II, dial. 1 (Dial. ital., p. 1107).
6 Ibid., dl. II, dial. 2 (Dial. ital., p. 1123); Williams, II, p. 65-6.
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en opeenvolging der dingen die naar hun stichters en makers zijn ver-
noemd, en boven hen allen zetelt de vorm der vormen, de bron van 
het licht, de waarheid der waarheden, de God der goden, want alles is 
vervuld van goddelijkheid, waarheid en goedheid.]

De zon, de universele Apollo, het absolute licht, wordt weerspiegeld in zijn 
schaduw, zijn maan, zijn Diana die de wereld van de universele natuur is 
waarin de enthousiasteling jacht maakt op de sporen van het goddelijke, 
de weerspiegelingen van het goddelijke licht in de natuur, en de jager wordt 
veranderd in datgene waarop hij jaagt, dat wil zeggen, hij wordt goddelijk. 
Vandaar het prachtige beeld dat telkens terugkomt in de Eroici furori, van 
Actaeon en zijn honden die jacht maken op de ‘sporen’, totdat, door toe-
nemende inzichten, de honden, gedachten aan goddelijke zaken, Actaeon 
verslinden en hij wild wordt, als een hert dat in de wouden woont, en het 
vermogen verkrijgt om de naakte Diana te beschouwen, de schitterende or-
dening van het lichaam der natuur. Hij ziet Al als Een. Hij ziet Amphitrite, 
de oceaan die de bron van alle getallen is, de monade, en als hij haar niet in 
haar essentie, het absolute licht, ziet, ziet hij haar in haar beeld, want vanuit 
de monade die de goddelijkheid is komt de monade voort die de wereld is.1

De religie die onder de wonderbaarlijk complexe en prachtige voorstel-
lingswereld van de Eroici furori wordt ontwikkeld is dezelfde als de Egyptische 
religie van de Spaccio della bestia trionfante waarin het goddelijke in alle dingen 
werd overpeinsd en die op wist te klimmen door de ontelbare soorten, in al 
hun astrale groeperingen, tot de eenheid van de goddelijkheid en tot de bron 
der ideeën boven de natuur.

In de Eroici furori komen we ook weer de voorspelling tegen van de aan-
staande terugkeer van de Egyptische religie door de omwenteling van het 
‘grote jaar van de wereld’.

The revolution of the great year of the world is that space of time in 
which, through the most diverse customs and effects, and by the most 
opposite and contrary means, it returns to the same again … Therefore 
now that we have been in the dregs of the sciences, which have brought 
forth the dregs of opinions, which are the cause of the dregs of customs 
and of works, we may certainly expect to return to the better condition.2

[Vert.: De omwenteling van het grote jaar van de wereld is die ruimte 
van tijd waarin, door de meest uiteenlopende gebruiken en gevolgen, 
en door de meest tegengestelde en tegendraadse middelen, het weer 
tot hetzelfde terugkeert … Daarom, nu we in de droesem van de we-

1 Ibid. (Dial. ital., p. 1123-6); Williams, II, pp. 66-9. Over monas generat monadem, zie hierboven, 
p. 147, noot 2.

2 Ibid., dl. II, dial. 1 (Dial. ital., pp. 1072-3); Williams, II, p. 2.
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tenschappen hebben gezeten, die de droesem van meningen hebben 
voortgebracht, die de oorzaak van de droesem van gebruiken en werken 
zijn, kunnen we zeker verwachten naar betere omstandigheden terug 
te gaan.]

Want, aangezien de toestanden van de wereld via tegenstellingen verlopen: 
als hij in een zeer slechte toestand verkeert, kan verwacht worden dat hij naar 
een goede toestand terugkeert. Als hij in een zeer goede toestand verkeert, 
zoals ooit in Egypte, is de val in de duisternis te verwachten.

As in the case of Hermes Trismegistus, who, seeing Egypt in all the 
splendour of sciences and divinations, through which he considered 
that men were consorting with demons and gods and were in conse-
quence most religious, he made that prophetic lament to Asc1epius, 
saying that the darkness of new religions and cults must follow, and 
that of the then present things nothing would remain but idle tales 
and matter for condemnation … And as in these days there is no evil 
nor injury to which we are not subject, so there is no good nor honour 
which we may not promise ourselves.1

[Vert.: Zoals in het geval van Hermes Trismegistus, die, toen hij Egypte 
in alle glorie van de wetenschappen en profetieën zag, waardoor hij 
dacht dat de mensen met demonen en goden omgingen en dientenge-
volge uiterst religieus waren, die voorspellende klaagzang tot Asclepius 
maakte, waarin hij zei dat de duisternis van nieuwe religies en eredien-
sten zeker zou volgen, en dat van de toen aanwezige dingen niets over 
zou blijven dan loze verhalen en materie ter verdoeming … En aangezien 
er in die dagen geen kwaad of kwetsuur is waaraan we niet onderhevig 
zijn, zo is er goed noch eer die we onszelf niet mogen beloven.]

De implicatie is dat de wereld, aangezien die zich nu op zijn laagste punt van 
‘meningen’ en ‘werken’ bevindt, op het dieptepunt van de val in de duisternis 
die in de Klaagzang wordt voorspeld, nu mag verwachten in hetzelfde licht 
en glorie terug te keren als waarin Egypte zich in de dagen van Hermes Tris-
megistus verheugde toen de mensen met de goden en demonen omgingen 
en zeer religieus waren.

Hiermee zou de passage in de Cena de le ceneri2 moeten worden vergeleken, 
waarin de Noleen zichzelf aankondigt als iemand die een ervaring heeft gehad 
van een soort dat nu onderdrukt wordt (en we zagen door een soortgelijke 
passage te vergelijken in De umbris idearum dat er wordt verwezen naar de 
onderdrukking van de Egyptische religie met standbeelden zoals beschreven 

1 Ibid. (Dial. ital., p. 1074); Williams, II, pp. 4-5.
2 Zie hierboven, p. 229-30.
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in de Klaagzang), ofschoon dit ‘het licht dat de zielen van onze vaderen in 
vroeger tijden goddelijk en heroïsch maakte’ was en vergeleken kan worden 
met de trance van de ‘woedende’ minnaar in de Orlando furioso wiens ‘verstand’ 
gescheiden is geraakt van zijn lichaam tijdens de razernij:

Chi salirà per me, madonna, in cielo
A riportarne il mio perduto ingegno.

In deze passage zien we beide elementen van de titel, De gli eroici furori, van 
Bruno’s boek met mystieke liefdespoëzie; een ervaring die de ziel ‘goddelijk 
en heroïsch’ maakt en die kan worden vergeleken met de trance van de furor 
van hartstochtelijke liefde.

In de allerhoogste hermetische ervaring, zoals beschreven in Pimander, 
waarin de ziel getransformeerd werd in het licht van de goddelijke mens naar 
wiens evenbeeld zij werd geschapen, ‘sliep’ het lichaam gedurende het gehele 
visioen en waren de zintuigen aan banden gelegd terwijl de ziel het lichaam 
verliet om goddelijk te worden.1 De hermetische trance wordt door Milton 
in Il Penseroso beschreven, zijn gedicht over melancholie:

Or let my lamp at midnight hour
Be seen in some high lonely tower,
Where I may oft outwatch the Bear,
Was thrice great Hermes, or unsphere
The spirit of Plato, to unfold
What worlds or what vast regions hold
The immortal mind that hath forsook
Her mansion in his fleshly nook;
And of those daemons that are found
In fire, air, flood, or under ground,
Whose power hath a true consent
With planet, or with element.

Deze regels (die volgens mij een bruniaanse klank hebben omdat de Beer 
wordt genoemd, waar de hervorming van de hemelen in de Spaccio begint) 
roepen op briljante wijze de sfeer op van de hermetische trance, wanneer de 
onsterfelijke geest het lichaam verlaat en op religieuze wijze met demonen 
omgaat, dat wil zeggen, de ervaring verkrijgt die haar wonderbaarlijke of 
magische krachten geeft.

De trance wordt verscheidene malen beschreven of er wordt op toegespeeld 
in de Eroici furori, zoals bijvoorbeeld in het commentaar op het embleem 
en gedicht over een boot zonder stuurman, waarin naar Jamblichus wordt 
verwezen over de kracht van contemplatie die soms zo groot kan zijn dat de 

1 Zie hierboven, p. 33.
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ziel het lichaam verlaat. Bruno wijst de lezer op wat hij heeft gezegd over ‘con-
tracties’ in het boek van de ‘dertig zegels’, over dat er verschillende ‘methoden 
van contractie zijn, waarvan sommige infaam en andere heroïsch werken’.1 
Ergens anders maakt hij een indeling van de goede soorten enthousiasten, 
of enthousiaste contracties waarvan er twee soorten zijn. Bij de ene soort 
kan de goddelijke geest een onbewust persoon binnengaan die geïnspireerd 
raakt zonder zelf zijn inspiratie te begrijpen. In de andere soort beginnen 
personen ‘die bekwaam zijn in de contemplatie en die een aangeboren heldere 
intellectuele geest bezitten … te spreken en handelen, niet als voertuigen en 
instrumenten, maar als hoogste makers en deskundigen.’ Van deze twee ‘zijn 
de eersten waardig, zoals de ezel die de sacramenten draagt; de tweeden zijn 
als het heilige voorwerp’, dat wil zeggen, ze zijn goddelijk.2

Kortom, ik denk dat de religieuze ervaringen van de Eroici furori eigenlijk 
als doel de hermetische gnosis hebben; dit is de mystieke liefdespoëzie van 
de Magiër-Mens, die goddelijk geschapen werd, met goddelijke vermogens, 
en die in dit proces weer goddelijk wordt, met goddelijke krachten.

De hermetische kern ligt echter verborgen onder een laag neoplatonisme. 
Waar kan men hermetisme vinden dat samenhangt met de neoplatoonse 
furores? Als zo’n expliciet gemaakte samenhang te vinden zou zijn, dan zou 
dit Bruno’s Eroici furores verklaren als neoplatoonse liefdesopwellingen die 
gericht zijn op de hermetische gnosis. En een dergelijke passage kan in-
derdaad gevonden worden, en wel waar men die zou verwachten, namelijk 
bij Cornelius Agrippa, de autoriteit van wie we ontdekt hebben dat hij zo 
constant door onze magiër is geraadpleegd.

De vier graden van furor, of enthousiasme, waarmee de ziel opnieuw op-
stijgt naar de Ene, waren door Ficino opgetekend uit platoonse bronnen in 
zijn commentaar op Plato’s Symposium en elders. Dit zijn ten eerste de furor 
van poëtische inspiratie, onder de Muzen; ten tweede de religieuze furor, 
onder Dionysius; ten derde de profetische furor, onder Apollo; ten vierde 
de furor van de liefde, onder Venus. In deze laatste en hoogste van de vier 
graden van inspiratie wordt de ziel Een gemaakt en herwint zichzelf in de 
Ene. Agrippa gaat in de De occulta philosophia3 door de furores heen, in deze 
volgorde, en als hij de vierde en hoogste bereikt, zegt hij dit:

As for the fourth furor, coming from Venus, it turns and transmutes 
the spirit of man into a god by the ardour of love and renders him 
entirely like God, as the true image of God. Whence Hermes says. ‘O 
Asc1epius, man is a great miracle, an animal to be admired and adored, 
for he passes into the nature of God, as though he were himself God. He 
has familiarity with the race of demons knowing himself to be of the 

1 Eroici furori, dl. II, dial. 1 (Dial. ital., p. 1091); Williams, II, p. 26.
2 Ibid., dl. I, dial. 3 (Dial. ital., pp. 986-7); Williams, I, pp. 69-70.
3 Agrippa, De occult. phil., III, 46-9.
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same origin. He despises that part of his nature which is only human 
for he has put his hope in the divinity of the other part.’ The soul thus 
changed into God receives from God so great a perfection that it knows 
all things, by an essential contact with the divinity … Changed into 
God by love … it can sometimes do works greater and more marvellous 
than nature itself, and such works are called miracles … For man is the 
image of God, at least he who by the furor of Venus has been made like 
to God and lives only in the mens … The Hebrew and Cabalist doctors 
say that the soul of man is the light of God, created in the image of the 
Word, first pattern of the cause of causes, substance of God, marked 
with a seal of which the character is the eternal Word. Having under-
stood this, Hermes Trismegistus said that man is of such a kind that 
he is higher than the inhabitants of heaven, or at least possessing with 
them an equal fate.1

[Vert.: Wat betreft de vierde furor, die afkomstig is van Venus, zij veran-
dert en transmuteert de geest van een mens in een god door het vuur 
van de liefde, en maakt hem geheel als God, als het ware evenbeeld van 
God. Vandaar dat Hermes Trismegistus zegt: ‘Asclepius, de mens is een 
groot wonder, een dier dat bewonderd en aanbeden dient te worden, 
want hij krijgt de natuur van God, alsof hij zelf God was. Hij is ver-
trouwd met het ras der demonen en weet dat hij dezelfde oorsprong 
heeft. Hij veracht dat deel van zichzelf dat slechts menselijk is want 
hij heeft zijn hoop gesteld in de goddelijkheid van het andere deel.’ De 
ziel die op deze wijze in God is veranderd, ontvangt van God zo’n grote 
volmaaktheid dat zij alle dingen kent, door een wezenlijk contact met de 
goddelijkheid … In God veranderd door liefde … kan zij soms grootsere 
en wonderbaarlijkere werken verrichten dan de natuur zelf, en zulke 
werken worden wonderen genoemd … Want de mens is het evenbeeld 
van God, tenminste hij die door de furor van Venus als God gemaakt is 
en alleen in de mens leeft … De Hebreeuwse en kabbalistische leraren 
zeggen dat de ziel van de mens het licht van God is, geschapen naar het 
evenbeeld van het Woord, het eerste patroon van de oorzaak der oorza-
ken, substantie van God, gemerkt met een zegel waarvan het teken het 
eeuwige Woord is. Dit begrepen hebbende zei Hermes Trismegistus 
dat de mens zodanig is, dat hij boven de inwoners van de hemel staat, 
of ten minste met hen eenzelfde lot deelt.]

Ik denk dat dit het antwoord is wat betreft de ware betekenis van de heroï-
sche liefdes-furores van de Eroici furori; ze zijn de furor van Venus, uitgelegd 
als de manier waarop de mens de magnum miraculum van de Asclepius wordt 
en wonderbaarlijke vermogens bezit en omgaat met het ras der demonen 

1 Ibid., III, 49.
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waartoe hij in oorsprong zelf behoort. In de passage van Agrippa zien we 
ook de gebruikelijk Pimander-Genesis gelijkstelling van de schepping van de 
mens, hetgeen verklaart waarom de kabbalistische, alsmede neoplatoonse, 
mystiek gebruikt kan worden om de mystieke liefde van de Eroici furori te 
beschrijven, waarvan de ware aard is dat ze in wezen ‘Egyptische’ liefdes zijn, 
de liefdes van dat magnum miraculum de hermetische mens, ofwel de magiër.

Een van de opmerkelijkste en geheimzinnigste passages in de Eroici furori 
is die waarin Actaeon, de jager op het goddelijke, een gezicht van goddelijke 
schoonheid in de wateren van de natuur weerspiegeld ziet:

Here, amongst the waters, that is in the mirrors of similitude, in those 
works where shines the brightness of divine goodness and splendour, 
which works are symbolised by the waters superior and inferior, which 
are above and below the firmament, he sees the most beautiful bust and 
face … that it is possible to see.1

[Vert.: Hier, tussen de wateren, dat wil zeggen in de spiegels der gelijke-
nis, in die werken waarin de helderheid van de goddelijke goedheid en 
glorie straalt, die werken die gesymboliseerd worden door superieure 
en inferieure wateren, die zich boven en onder het firmament bevin-
den, ziet hij het allermooiste borstbeeld en gezicht … dat ooit gezien 
zal worden.]

Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat het de prachtige 
beschrijving in Pimander weerspiegelt van hoe de Magiër-Mens, die voorover 
door het samenstel der sferen geleund heeft, naar de Natuur nederdaalde die 
hij liefhad en zijn eigen gezicht zag, het evenbeeld van de goddelijke schep-
per, weerspiegeld in haar wateren.2

Agrippa kan de woorden aangehaald hebben die direct na de passage van 
het magnum miraculum komen in de Asclepius, waarin gezegd wordt dat de 
mens ‘alle levende wezens, waarvan hij weet dat hij ermee verbonden is door 
middel van het hemelse plan, aan zichzelf vastmaakt met de knoop van de 
liefde’.3 De liefde van de Magiër-Mens is werkzame liefde, de uiteindelijke 
grondslag van zijn magie, zoals uitgelegd wordt in de Thirty Seals waarin 
Bruno Liefde en Magie bij de voornaamste richtsnoeren in de magische re-
ligie plaatst.

Aldus, ofschoon er niet veel openlijke magie in de Eroici furori voorkomt, 
is het werk als het ware het spirituele verslag van iemand die ernaar streefde 
een religieuze magiër te worden. En waar men, denk ik, de invloed van Bruno’s 
innerlijke magie kan bespeuren, is in de petrarkische liefdesemblemen zelf, 

1 Eroici furori, dl. I, dial. 4 (Dial. ital., p. 1007); Williams, I, p. 92.
2 Zie hierboven, p. 34.
3 Asclepius, in C.H., II, p. 302. Zie hierboven, pp. 44-5.
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die precieze en helder gevisualiseerde beschrijvingen van de pijlen, ogen, 
vuren, tranen, enzovoorts, van de gewone petrarkische metaforen, die door 
het hele werk verspreid staan als een ketting van kralen in een rozenkrans en 
waaraan de gedichten en hun commentaren vastgemaakt zijn. Degenen die 
bekend zijn met de geheugensystemen waarin Bruno de universele geheu-
geninhoud probeert samen te bundelen door deze te baseren op magische 
beelden of talismanbeelden, zullen het vertrouwde patroon van zijn denken 
herkennen in het feit dat hij de Eroici furori baseert op de visuele emblemen. 
Er kan aangevoerd worden dat de petrarkische metaforen als emblemen hier 
worden gebruikt als hiërogliefen (daarmee terugkerend naar de oorsprong 
van het embleem), of als beelden, tekens, zegels, karakters, stemmen, in 
levend, magisch contact met de werkelijkheid – in tegenstelling tot de lege 
schoolmeestertaal.

Net zoals de hervorming van de Spaccio in feite binnen in een persoon-
lijkheid plaatsvond, zo ook zijn de ervaringen van de Eroici furori inwendige 
ervaringen. Toen Actaeon ‘de goddelijkheid in zichzelf had opgenomen’ was 
het niet nodig om er buiten zichzelf naar op zoek te gaan. Want ‘goddelijk-
heid woont vanbinnen via het hervormde verstand en de wil.’1 In de ogen 
van Bruno ligt de Waardigheid van de Mens als Magiër vanbinnen, en het 
is vanbinnen dat hij de magische technieken die de gnosis teweegbrengen 
toepast.

We hebben gezien dat Bruno de hermetische of Egyptische openbaring al-
tijd vooropstelt. Dit betekent echter niet dat het andere bestanddeel van de 
persoonlijkheid van de renaissancemagiër, kabbala, geen rol speelt. In de 
Eroici furori ontbreekt het element van de Hebreeuwse mystiek ook niet. In 
de opdracht wordt gesteld, zoals we hebben gezien, dat de liefdes vergeleken 
moeten worden met de mystiek van het Lied der Liederen, en in de tekst zin-
speelt Bruno tweemaal op de mystieke ‘dood van de kus’ van de kabbalisten 
als een ervaring die vergelijkbaar is met degene die hij beschrijft.2 De Eroici 
furori ligt dus altijd nog in zekere zin in de buurt van Pico della Mirandola’s 
synthese, ofschoon de balans ingrijpend gewijzigd is.

Bovendien ontbreekt het christelijke, of ten minste het pseudo-dionysische 
element in de renaissancemagiër niet in Bruno’s werk. Er zit een christelijke 
invloed in zijn mystiek als hij, zoals hij vaak doet, de goddelijke invloeden 
‘goddelijke liefde’ noemt. Dit verleent met zijn herhaaldelijke citaten uit 
de Psalmen een accent aan zijn mystiek dat niet te vinden is in de heidense 
gnosis van de Hermetica. En hij vergelijkt zijn onnoembare ervaringen met 
de negatieve leer, niet alleen van Pythagoras, maar ook van Dionysius (de 
Areopagiet):

1 Eroici furori, dl. I, dial. 4 (Dial. ital., p. 1008); Williams, I, p. 93.
2 Ibid., dl. II, dial. 4, en dl. II, dial. 1 (Dial. ital., pp. 1010, 1094); Williams, I, p. 96; II, p. 30.
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… the most profound and divine theologians say, that God is more ho-
noured and loved by silence than by words; as one sees more by shutting 
the eyes to the species represented, than by opening them, therefore 
the negative theology of Pythagoras and of Dionysius is more celebra-
ted than the demonstrative theology of Aristotle and the scholastic 
doctors.1

[Vert.: … de meest diepzinnige en goddelijke theologen zeggen dat God 
meer geëerd en bemind wordt door stilte dan door woorden; net zoals 
men meer ziet door de ogen te sluiten voor de soort die wordt voor-
gesteld, dan door ze te openen, daarom wordt de negatieve theologie 
van Pythagoras en van Dionysius meer geroemd dan de aantonende 
theologie van Aristoteles en de scholastische leraren.]

En dus ontbreekt de negatieve theologie van Pseudo-Dionysius, die zo be-
langrijk was voor Ficino en voor Pico bij hun pogingen om een christelijke 
synthese in hun visie tot stand te brengen, niet in de mystiek van de Eroici 
furori, ofschoon zij anders gebruikt wordt (als een ‘negatieve’ houding te-
genover de goddelijke openbaring in de soort of in de natuur). De vermel-
ding van de Areopagiet valt binnen de merkwaardige episode van de ‘negen 
blinde mannen’ die de conclusie en de culminatie van het hele werk vormt.2 
Deze negen blinde mannen bewenen hun blindheid in negen gedichten, en 
dan, wanneer een heilige urn door nimfen wordt geopend, ontvangen zij 
hun gezichtsvermogen, en als negen verlichten zingen zij negen liederen en 
worden begeleid door negen verschillende muziekinstrumenten. Achter de 
overduidelijke toespeling op de negen sferen zit er in de negen verlichten, 
zo legt Bruno uit in de opdracht aan Sidney,3 een verwijzing naar de ‘negen 
klassen van geesten’ van de christelijke theologen, dat wil zeggen naar de 
negen pseudo-dionysische hemelse hiërarchieën. Aldus bouwt Bruno’s werk 
zich aan het einde op tot de engelenharmonieën als top van het bouwwerk, 
daarmee het stelsel van de christelijke magiër reflecterend waarin Magia 
en Cabala opgenomen zijn binnen de pseudo-dionysische engelenhiërar-
chieën. Niettemin, zoals gewoonlijk, gebruikt Bruno het stelsel niet op de 
normale manier. De negen blinde mannen die de verlichten worden, lijken 
geen systeem van externe ‘metafysica’ te zijn zoals de engelenhiërarchieën, 
maar zijn de ingrediënten van één persoonlijkheid die verlicht raakt door 
hun verlichting. Bruno doet deze concessie aan het normale stelsel echter 
door de hoogste en laatste verlichting van de heroïsche enthousiasteling in 
deze vorm te gieten.

1 Ibid., dl. II, dial. 4 (Dial. ital., p. 1164); Williams, II, pp. 111-12.
2 Ibid., dl. II, dial. 4 en 5 (Dial. ital., pp. 1140 e.v.); Williams, II, pp. 88 e.v.
3 Ibid., dedicatie (Dial. ital., pp. 943-4). De ‘nove ciechi’, zegt hij, verwijzen naar de ‘nove sfere’ die 

door kabbalisten, Chaldeeërs, magiërs, platonisten en christelijke theologen in negen orden worden 
onderverdeeld. Later (p. 944) zegt hij dat de christelijke theologen hen ‘nove ordini di spiriti’ noemen.
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De ervaring die tot de verlichting van de negen leidde (die de Noleen zijn 
die met hen zijn thuis in het ‘gelukkige Campanische land’ heeft verlaten) 
kregen zij toen ze de tempel van Circe bezochten waar ze baden dat ‘het de 
hemel mocht behagen dat in deze tijd, net als in voorbije gelukkigere tijden, 
een wijze Circe zich zou vertonen die, door met planten en mineralen haar 
incantaties te verrichten, de natuur zou kunnen bedwingen’.1 In antwoord 
op hun gebed verscheen Circe, dochter van de Zon, zelf ‘waarbij ze, toen zij 
verscheen, alle gedaanten van de vele andere godheden die haar bijston-
den, zagen verdwijnen’.2 En dus was de allerhoogste verlichting magisch, 
waarmee we terugkomen bij de uitleg van de Eroici furori als de ervaringen 
van een magiër, een verlichting die in wezen voornamelijk een hermetische 
optimistische gnosis was, ofschoon voorzien van uiterst complex neoplato-
nisme, kabbalisme, pseudo-dionysianisme en de tradities van de katholieke 
filosofie die hij geleerd had in zijn dominicaanse opleiding.

Dus verschijnt Bruno nogmaals ten tonele als een renaissancemagiër, 
die voortkomt uit de Ficino-Pico-synthese (via de De occulta philosophia van 
Agrippa), maar die de balans zodanig verschuift dat het hermetische element 
overheersend is, waarbij de kabbalistische en pseudo-dionysische elementen 
ondergeschikt zijn aan het vooropstaande Egyptische naturalisme. Toch was 
het niet voor niets dat Hermes Trismegistus binnen in de Kerk was geweest, 
zoals we hem in Siena zagen. Het hermetisme was diepgaand beïnvloed door 
christelijke denkbeelden, vanwege de vermeende profetische verwijzingen 
naar het christendom. Het religieuze hermetisme was, en werd, hartstochte-
lijk gebruikt door zowel katholieke als protestante christenen in de zestiende 
eeuw die, moe van de misdaden en oorlogen die in naam van religie werden 
teweeggebracht, een weg van verdraagzaamheid en van eenheid zochten. 
Hoewel Bruno’s religie zuiver ‘Egyptisch’ is, komen deze sterke religieuze 
gevoelens de Eroici furori binnen, waarbij ze aan deze liefdespassies schake-
ringen en accenten geven die vaak bijna christelijk zijn en altijd zijn bezield 
met een diepgaand religieus gevoel. Christelijke religieuze hermetici hadden 
over het algemeen de magie vermeden. Bruno, de volledig Egyptische herme-
ticus, benadrukt de magie, en in zijn boodschap is de liefde van de magiër de 
eenheidbrengende kracht. De Eroici furori zijn de religieuze ervaringen van de 
hervormer van de Spaccio della bestia trionfante, waarin, in de Pleiaden of in 
Gemini, alle goden, alle vermogens van de persoonlijkheid, de liefde eren;3 de 
onverdraagzame ‘schoolmeesters’, katholiek of protestant, met hun oorlogen 
en vervolgingen, worden uit de hemel verdreven en een nieuw tijdperk van 
nieuwe magische inzichten breekt aan voor het individu en voor de wereld. 
Dat was de reformatie die door Giordano Bruno werd geopperd onder het 
beeld van de terugkeer van de Egyptische religie.

1 Ibid., dl. II, dial. 5 (Dial. ital., p. 1197); Williams, II, p. 114.
2 Ibid. (Dial. ital., p. 1168); Williams, II, p. 115. Zoals altijd heeft Circe zoals voorgesteld door Bruno 

haar traditionele slechte karakter volledig afgeworpen en stelt zij goede magie voor.
3 Zie hierboven, p. 213.
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Bruno’s gebruik van liefdesemblemen met mystieke betekenissen in de 
Eroici furori lijkt wat betreft methode opmerkelijk veel op de omzetting van 
‘wereldse’ liefdesemblemen in emblemen van ‘heilige’ liefde in de vroeg-
zeventiende-eeuwse religieuze emblemenboeken van de jezuïeten. Ik heb 
hierop elders gewezen toen ik, in samenhang met Bruno’s emblemen, we-
reldse liefdesemblemen bestudeerde uit de collectie van Vaenius, waarin 
minnaars worden getoond die zijn verwond door pijlen uit de ogen van de 
dame, of van Cupido’s boog, samen met heilige liefdesemblemen waarin 
pijlen van goddelijke liefde worden getoond die het hart verwonden, of stra-
len van goddelijke liefde die doordringen in de ziel.1 Op precies dezelfde 
wijze gebruikt Bruno petrarkische metaforen in de Eroici furori, behalve dat 
bij de pijlen van de goddelijke liefde de stralen van het goddelijke licht, die 
doordringen in de heroïsche enthousiasteling, tot hem komen vanuit God 
in de natuur. Gezien zijn sterke kritiek op de gevolgen van de protestantse 
reformatie in Engeland, zal het misschien niet moeilijk zijn geweest om, 
in de verwarde elizabethaanse sfeer, Bruno’s boodschap met de orthodoxe 
contrareformatie te verwarren. Dit was iets wat George Abbot, naderhand 
aartsbisschop van Canterbury, wellicht deed toen hij zijn ongunstige voorstel-
ling van de kleine Italiaanse ‘jongleur’ in Oxford opnam in zijn boek getiteld 
The Reasons which Doctor Hill hath brought for the upholding of Papistry, which 
is falselie termed the Catholike Religion; Unmasked, and shewed to be very weake, 
and upon examination most insufficient for that purpose, waarin hij uitvoerig de 
katholieke aanspraak op de superioriteit door superieure macht in het doen 
van ‘wonderen’ bestrijdt.2

Beslist fundamenteel in leer verschillend van de orthodoxe contrareforma-
tie droeg Bruno’s boodschap een duidelijke politieke visie met zich mee. 
De politieke boodschap van de Spaccio is er een van vriendschap die vanuit 
Frankrijk aan Engeland wordt aangeboden onder de dreiging van de katho-
lieke reactie zoals vertegenwoordigd door Spanje, die zowel de Franse ko-
ning bedreigde, ingesloten door het door Spanje geïnspireerde Katholieke 
Verbond, als de Engelse koningin, die voortdurend werd bedreigd door door 
Spanje aangemoedigde ‘paapse intriges’. Of Bruno nu al of niet een mandaat 
van Hendrik III had gekregen voor deze boodschap, het is zeker dat hij in de 
Franse ambassade heeft gewoond gedurende zijn hele bezoek aan Engeland, 
gevaarlijke jaren vol angst, met de grote crisis van de Spaanse Armada niet 
ver in het verschiet. Politiek gezien is Bruno sterk anti-Spaans (dit komt met 
name naar voren in passages in de Spaccio tegen de Spaanse heerschappij in 
Napels)3 en hij uit zijn grenzeloze bewondering voor koningin Elizabeth en 
haar wijze raadgevers die een koers door vele gevaren heen moeten varen. 

1 In mijn artikel hierboven geciteerd, p. 269, noot 5.
2 Zie hierboven, p. 197-99.
3 In de ‘Regno Partenopeo’, dat wil zeggen, in het koninkrijk Napels, regeert de gierigheid ‘onder 

het mom van het handhaven van religie’ (Spaccio, dial. 2; Dial. ital., pp. 719-20).
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Eigenlijk doet Bruno mee aan dat vreemde en veelzijdige fenomeen, de ver-
ering van Elizabeth, en wellicht heeft hij zelfs bijgedragen aan het vormgeven 
van enkele uitingsvormen ervan, wat de reden is dat ik hem in de titel van 
dit hoofdstuk ‘heroïsch enthousiasteling en elizabethaan’ heb genoemd.

Where will you find one of the masculine gender who is the superior or 
the equal, of this divine Elizabeth (‘diva Elizabetta’) who reigns England 
and whom Heaven has so endowed and favoured, so firmly maintained 
in her seat, that others strive in vain to displace her with their words 
and actions? None in all her realm is more worthy than this lady herself; 
amongst the nobles, none is more heroic than she, amongst doctors, 
none more learned, amongst counsellors none have a wiser head.1

[Vert.: Waar vindt men iemand van het mannelijke geslacht die de meer-
dere, of de gelijke, is van de goddelijke Elizabeth (‘diva Elizabetta’) die 
in Engeland regeert en die de Hemel zo heeft begiftigd en begunstigd, 
zo vast in haar zetel gehouden, dat anderen vergeefs trachten haar af te 
zetten met hun woorden en daden? Niemand in haar hele rijk is waar-
diger dan deze dame zelf; onder de edelen is er niemand heldhaftiger 
dan zij, onder doctoren niemand geleerder dan zij, onder de raadgevers 
is er niemand wijzer.]

In later jaren trok Bruno deze lofspraak voor een ‘ketterse prins’ in tegenover 
de Venetiaanse inquisiteurs:

Interrogatus – whether he had ever praised any heretic or heretic princes, 
since he had been in contact with them for so long; what did he praise 
them for and what was his intention in this.
Respondit – I have praised many heretics and also heretic princes; but 
I have not praised them as heretics, but solely for the moral virtues 
which they had, neither have I ever praised them as religious and pious, 
nor used such kind of religious epithets. And in particular in my book 
De la causa, principio ed uno I praise the Queen of England and call her 
‘diva’, not as a religious attribute, but as that kind of epithet which the 
ancients used to give to princes, and in England where I then was and 
where I composed this book, this title of ‘diva’ used to be given to the 
Queen. And I was the more induced to name her thus because she knew 
me, for I was continually going with the ambassador to court. And I 
know that I erred in praising this lady, she being a heretic, and above 
all in attributing to her the name of ‘diva’.2

1 De la causa, dial. 1 (Dial. ital., pp. 222-3).
2 Documenti, pp. 121-2.
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[Vert.: Interrogatus – Of hij ooit een ketter of ketterse prinsen had gepre-
zen, aangezien hij zo lang contact met hen had gehad; waarvoor prees 
hij hen en wat was zijn bedoeling hierbij.
Respondit – Ik heb vele ketters en ook ketterse prinsen geprezen, maar 
ik heb hen niet als ketters geprezen, maar uitsluitend vanwege de mo-
rele deugden die zij bezaten, noch heb ik hen als religieus en vroom 
geprezen, noch heb ik dergelijke religieuze toenamen gebruikt. En met 
name in mijn boek De la causa, principio ed uno prijs ik de koningin van 
Engeland en noem haar ‘diva’, niet als een religieuze eigenschap, maar 
als het soort toenaam dat de Ouden aan prinsen plachten te geven, en 
toen ik in Engeland was en daar dit boek schreef, placht men de titel 
‘diva’ aan de koningin te geven. En ik werd temeer aangespoord haar 
aldus te noemen omdat zij mij kende, want ik ging voortdurend met 
de ambassadeur mee naar het hof. En ik weet dat het een dwaling van 
mij was om deze dame te prijzen, aangezien zij een ketter is, en bovenal 
om haar de naam ‘diva’ toe te kennen.]

Nog veelbetekenender echter dan de passage in De la causa, die hij niet noemde 
bij de inquisiteurs, zijn de loftuitingen aan Elizabeth in de Cena de le ceneri 
waarin een enorm mystiek imperium aan de koningin van Engeland wordt 
beloofd. Bruno sluit zich hier met dit mystieke imperialisme aan bij de ver-
ering van koningin Elizabeth I, waarvan haar naam ‘Astraea’, de maagd van 
het Gouden Tijdperk, een symbool was:

Of Elizabeth I speak, who by her title and royal dignity is inferior to 
no other monarch in the world; who for her wisdom and skill in sound 
government is second to none of those who hold the sceptre … If her 
earthly territory were a true reflection of the width and grandeur of 
her spirit, this great Amphitrite would bring far horizons within her 
girdle and enlarge the circumference of her dominion to include not 
only Britain and Ireland but some new world, as vast as the universal 
frame, where her all-powerful hand should have full scope to raise a 
united monarchy.1

[Vert.: Over Elizabeth spreek ik, die door haar titel en koninklijke waar-
digheid niet onderdoet voor enige andere monarch ter wereld; die van-
wege haar wijsheid en bekwaamheid in het regeren niemand boven zich 
heeft van al degenen die de scepter zwaaien … Als haar aardse gebied een 
ware afspiegeling van de ruimheid en grootsheid van haar geest was, 
zou deze grote Amphitrite verre horizonten onder haar bewind brengen 
en de omtrek van haar domein vergroten zodat niet alleen Engeland en 

1 Cena, dial. 2 (Dial. ital., pp. 67-8). Ik heb deze passage besproken in relatie tot het mystieke impe-
rialisme dat Elizabeth omgeeft in mijn artikel ‘Queen Elizabeth as Astraea’, J.W.C.I., X (1947), pp. 80-1.
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Ierland ertoe behoorden, maar een nieuwe wereld, zo uitgestrekt als het 
universele geheel, waar haar almachtige hand de volle gelegenheid zou 
hebben om een verenigde monarchie op te richten.]

Het gebruik van de naam ‘Amphitrite’ van Elizabeth als de Ene, in de betekenis 
van een keizerlijke of universele heerser, zou haar mystieke rijk in verband 
kunnen brengen met de Amphitrite die in het visioen van de ‘natuurlijke’ 
godheid in de Eroici furori is te zien als de oceaan van de bron der ideeën, 
het Al als Een.

De Eroici furori is inderdaad op de meest merkwaardige en subtiele wijzen 
verbonden met de elizabethaanse verering. In de opdracht aan Sidney ver-
schijnt de koningin als ‘die unieke Diana’ en het visioen van de negen blinde 
mannen zou hebben plaatsgevonden in een land ‘penitus toto divisus ab orbe’, 
dat wil zeggen op de Britse Eilanden, die zouden zijn gelegen ‘in de boezem 
van de Oceaan, van Amphitrite, van de godheid’.1 In de feitelijke beschrijving 
in de tekst van het visoen waarin de negen verlicht raken, wordt het verband 
met Engeland en met Elizabeth nog opvallender gelegd. Wanneer de negen na 
al hun omzwervingen naar de Britse Eilanden komen, ontmoeten ze de ‘mooie 
gracieuze nimfen van Vader Theems’ van wie Een de voornaamste is, en in 
aanwezigheid van deze Ene opent zich de urn vanzelf, ziet men het visioen en 
worden de negen de negen Verlichten.2 Het is duidelijk dat de Ene in wiens 
aanwezigheid de mystieke waarheid zichzelf openbaart de unieke Diana is, 
de Amphitrite, kortom, de ‘diva Elizabetta’ (de achterdochtigen onder de 
inquisiteurs hadden hierin gelijk), die aldus de aardse heerser wordt van 
wie Bruno verwacht dat hij zijn buitengewone nieuwe bloeitijd zal brengen.

Ik denk ook dat de Eroici furori de verering van de koningin weerspiegelt in 
de grote heropleving van de ridderlijkheid tijdens haar regering, waarvan de 
Toernooien van de Troonbestijgingdagen (Accession Day Tilts), tijdens welke 
ridders schilden met deviezen erop aan Elizabeth presenteerden, een uiting 
waren. In de Eroici furori staat een reeks emblemen of imprese in de vorm van 
schilden die de heroïsche enthousiastelingen dragen als ze binnenkomen.3 
Zoals ik elders heb aangevoerd is het zo dat als men de cryptische betekenis-
sen wenst te bestuderen die uit een impresa-schild geput kunnen worden op 
een Toernooi van een Troonsbestijgingdag, ‘men het beste kan lezen wat 
Bruno te melden heeft over bijvoorbeeld een schild met een vliegende feniks 
erop met het motto Fata obstant; of een met een eik erop, met de woorden Ut 
robori robor; of, nog diepzinniger, over degene waarop slechts een zon en twee 
cirkels stonden met het ene woord Circuit’.4 De voorstellingswereld van deze 
Toernooien werd gevormd op basis van de Woodstock Entertainment van 1575, 

1 Eroici furori, dedicatie (Dial. ital., p. 496).
2 Ibid., dl. II, dial. 5 (Dial. ital., pp. 1168-9, 1173); Williams, II, pp. 115-16, 119-20.
3 Ibid., dl. I, dial. 5 (Dial. ital., pp. 1030 e.v.); Williams, I, pp. 121 e.v.
4 Zie mijn artikel ‘Elizabethan Chivalry: The Romance of the Accession Day Tilts’, J.W.C.I., XX 

(1957), p. 24.
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waarvan een thema dat van de heremiet Hemetes was, die blind was, en zijn 
gezichtsvermogen terugkreeg toen hij in het beste land ter wereld kwam en 
bij de beste heerser.1 De Woodstock Entertainment werd in 1585 uitgegeven,2 
hetzelfde jaar als de Eroici furori. Zoals ik heb gezegd is het zo dat ‘Bruno, die 
zich elders sympathiek tegenover de elizabethaanse verering toont, wellicht 
opzettelijk zijn filosofische dialogen heeft verbonden met de ridderlijke ro-
man die rond koningin Elizabeth I is gesponnen’.3

Bruno’s houding tegenover Engelse ridders, hovelingen en de Engelse 
koningin lijkt heel erg te verschillen van zijn houding jegens de Oxfordse 
‘schoolmeesters’ die hun voorgangers hadden verjaagd. Dit suggereert dat 
hij de elizabethaanse samenleving als verdeeld zag, en zich thuis en begrepen 
voelde in het diepst van de koninginneverering, maar vijandig ten opzichte 
van bepaalde aspecten van de elizabethaanse wereld. Dat zijn ontvangst in 
de binnenste hofkringen niet helemaal een eigen verzinsel was, wordt aan-
gegeven door het feit dat enkele van de meest esoterische producten van de 
elizabethaanse poëzie zijn beeldtaal gebruiken.

De gehele kwestie van Bruno’s invloed in Engeland zal opnieuw bestudeerd 
moeten worden, en vanuit geheel nieuwe invalshoeken.

1 ‘Elizabethan Chivalry’, p. 11.
2 The Queen’s Majesty’s Entertainment at Woodstock, 1575, Londen, 1585 (geredigeerd door A.W. 

Pollard, Oxford, 1910).
3 ‘Elizabethan Chivalry’, p. 24.
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hoofdstuk xvi

Giordano Bruno: tweede bezoek aan Parijs

•
Bruno zou nooit meer zo schrijven als hij in Engeland deed. In de eerste 

plaats schreef hij nooit meer in het Italiaans, dat hem beter lag dan het 
Latijn. G. Aquilecchia heeft geopperd dat Bruno onder invloed van de nieuwe 
school in het filosofische en wetenschappelijke schrijven in Engeland,1 die de 
landstaal gebruikte, ertoe aangezet werd in het Italiaans te schrijven toen hij 
in Engeland was. En de dialoogvorm die hij in de werken die hij in Engeland 
schreef gebruikte (behalve in de Thirty Seals, het enige van deze werken dat in 
het Latijn is) paste bij zijn opmerkelijke theatrale gaven. Hij voelde dergelijke 
gaven sterk in zich opkomen en hij zegt zelf dat hij iemand was die aarzelde 
tussen de ‘Tragische en de Komische Muze’.2 Ofschoon hij geen toneelstukken 
in Engeland schreef, zijn sommige scènes in de dialogen – bijvoorbeeld tus-
sen de schoolmeesters en de filosoof in de Cena – hoewel grof, onnavolgbaar. 
Bruno’s talent ontwikkelt zich in Engeland in de richting van poëtische en 
literaire expressie, wellicht aangemoedigd door gelukkigere omstandigheden 
dan hij ooit weer zou meemaken. Tijdens zijn Engelse periode wist hij zich 
gesteund, al of niet daadwerkelijk, door de Franse koning, maar zeker door 
de Franse ambassadeur die heel aardig tegen hem schijnt te zijn geweest en 
bij wie hij in een fatsoenlijk huisgezin woonde, waarschijnlijk voor de eerste 
maal in zijn leven. Ook was er duidelijk sprake van een stijgende opwinding 
ten gevolge van zijn boodschap. Bovendien, ondanks keerzijden zoals grove 
mensen op straat,3 was het vrediger in Engeland dan waar dan ook in Europa, 
hetgeen een van de redenen was waarom hij de ‘diva Elizabetta’ bewonderde:

The fortunate success of her reign is the wonder of the present age 
for, whilst in the heart of Europe the Tiber runs angrily, the Po looks 
threatening, the Rhone rages with violence, the Seine is full of blood, 
turbulent is the Garonne, the Ebro and the Tagus pursue their course 
with fury, the Moselle is disturbed, and unquiet flows the Danube, she 
with the splendour of her eyes for the space of five lustres and more has 
tranquillised the great Ocean which peacefully receives into the ample 

1 Zie G. Aquilecchia, ‘L’adozione del volgare nei dialoghi londinesi di Giordano Bruno’, Cultura 
Neolatina, XIII (1953), fascs. 2-3.

2 Eroici furori, dl. I, dial. 1 (Dial. ital., p. 956).
3 Zie de vermakelijke beschrijvingen in de Cena van de denkbeeldige reis langs de Strand vanaf 

de Franse ambassade naar het huis van Fulke Greville.
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ebb and flow of its vast bosom her dear Thames, after it has taken its 
winding way past grassy banks in happiness and safety, secure from 
all alarms.1

[Vert.: Het fortuinlijke succes van haar regering is het wonder van 
de huidige tijd. Want, terwijl in het hart van Europa de Tiber woest 
stroomt, de Po er dreigend uitziet, de Rhône raast met geweld, de Seine 
stroomt vol bloed, de Garonne turbulent is, de Ebro en de Taag woedend 
hun loop nemen, de Moezel verstoord is en de Donau onrustig stroomt, 
heeft zij met haar stralende ogen langer dan vijf lustra de grote Oce-
aan doen bedaren die op vredige wijze in de overvloedige getijden van 
haar ruime boezem haar geliefde Theems ontvangt, nadat deze zijn 
kronkelweg langs grazige oevers geborgen en blij heeft gevolgd, veilig 
voor alle paniek.]

In oktober 1585 verliet Mauvissière, de Franse ambassadeur, Engeland nadat 
hij was teruggeroepen en Bruno vergezelde hem in zijn gevolg. De oversteek 
van het Kanaal was onzalig want het schip werd door zeerovers aangevallen 
en geplunderd.2 En toen de reizigers in Parijs aankwamen was het duidelijk 
dat de Seine spoedig weer vol bloed zou stromen. De situatie zag er uitzon-
derlijk lelijk uit. Guise had zijn troepen al gemobiliseerd, met Spaanse on-
dersteuning; in juli had Hendrik III zich genoodzaakt gezien het Verdrag 
van Nemours af te ronden dat een einde maakte aan de vrijheden die voor-
heen genoten werden door de Hugenoten en liet zien dat hij zich nagenoeg 
aan Guise en de door Spanje opgewekte extreme reactie van het Katholieke 
Verbond gewonnen had gegeven. In september had de pro-Spaanse paus 
Sixtus V zijn bul tegen Hendrik van Navarra en de prins van Condé uitgevaar-
digd, waarin hij verkondigde dat deze prinsen als ketters nooit de troon van 
Frankrijk konden bestijgen, een zet waardoor oorlog onvermijdelijk werd. 
De predikers van het Verbond staken in Parijs luidkeels hun angstaanjagende 
preken af, en de ongelukkige koning had zich steeds meer teruggetrokken 
in zijn godsdienstoefeningen om slechts voor vreemde boeteprocessies te-
voorschijn te komen. Deze situatie, enorm verslechterd sinds Bruno voor het 
laatst in Parijs was, betekende dat hij niet langer op enige koninklijke steun 
kon rekenen. De verslechterde situatie is inderdaad de reden dat Mauvissiére 
werd teruggeroepen en dat hij in Engeland als ambassadeur werd vervan-
gen door Châteauneuf, die een Guisard was.3 Er zouden geen Avondmalen 
meer in de Franse ambassade worden gehouden, er zou geen mysterieuze 
liefdespoëzie meer uitgaan van haar bewoners, en Philip Sidney, aan wie die 

1 De la causa, dial. 1 (Dial. ital., p. 223). De ‘sanguinosa’ Seine is een verwijzing naar de moordpartij 
in de Bartholomeüsnacht.

2 Zie de brieven van Mauvissière aan Florio die aangehaald zijn in mijn John Florio, The Life of an 
Italian in Shakespeare’s England, Cambridge, 1934, pp. 71-2.

3 Ibid., p. 84.
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mysterieuze liefdespoëzie was opgedragen, verliet Engeland een maand na 
Bruno om tegen Spanje in de Lage Landen te vechten, waar hij in het jaar 
erop gedood werd.

Bruno vertelde aan de Venetiaanse inquisiteurs dat hij tijdens zijn tweede 
bezoek aan Parijs grotendeels op eigen kosten in het gezelschap van ‘heren 
die ik kende’ verbleef.1 Deze karige informatie is aangevuld met de ontdek-
king dat Bruno vermeld werd in de brieven van Jacopo Corbinelli aan Gian 
Vincenzo Pinelli.2 Corbinelli, een bekwaam geleerde, werkte in verschillende 
hoedanigheden in dienst van Hendrik III en ging wellicht vriendschappelijker 
met de vorst om dan enig ander Italiaan.3 Hij was ingehuurd door Pinelli om 
deze politiek en literair nieuws uit Parijs te sturen en hem boeken en ma-
nuscripten te verschaffen voor de schitterende bibliotheek die hij te Padua 
aan het inrichten was. Corbinelli was trouw lid van de groep rond Hendrik 
III en sterk anti-Guise en anti-Verbond. Zijn correspondentie met Pinelli is 
niet alleen rijk aan literaire en geleerde kwesties, maar vertegenwoordigt een 
zekere stroming van politiek en religieus sentiment die in de late zestiende 
eeuw tussen bepaalde kringen in de Veneto en bepaalde kringen in Frank-
rijk circuleerde. Deze kringen, ofschoon katholiek, zochten bij Hendrik van 
Navarra een oplossing voor de Europese impasse. Piero Del Bene, abt van 
Belleville, stond in nauw contact met Corbinelli en werd voortdurend ge-
noemd in zijn brieven. Hij was werkzaam als agent voor Navarra.4 Twee van 
de boeken die Bruno in 1586 in Parijs uitgaf zijn aan Del Bene opgedragen,5 
en dit feit, samen met de vriendelijke vermeldingen van Bruno in Corbinelli’s 
brieven, maakt het aannemelijk dat de ‘heren die ik kende’ met wie hij op 
goede voet stond tijdens zijn tweede bezoek aan Parijs Corbinelli, Del Bene en 
hun kring waren – dat wil zeggen, een groep Italianen die trouw waren aan 
Hendrik III, geïnteresseerd in Hendrik van Navarra en zijn lot, en in contact 
stonden met Pinelli te Padua. Zoals we later zullen vernemen schijnt Bruno 
zijn hoop gevestigd te hebben op Navarra als mogelijk kanaal waardoor de 
nieuwe liberale en tolerante bloeitijd waarop men hoopte zou kunnen komen.

Een verbazingwekkend kenmerk van Bruno’s tweede verblijf in Parijs – dat 
de lezer echter niet al te veel zou moeten verbazen als ik erin ben geslaagd 
duidelijk te maken dat Giordano Bruno niet als andere mensen is – was de 
episode van Fabrizio Mordente en zijn passer.6 Fabrizio Mordente had een 

1 Documenti, p. 85
2 Zie mijn artikel ‘Giordano Bruno: Some New Documents’, Revue internationale de philosophie, 

XVI (1951), fasc. 2, pp. 174-99. Ik heb hierin de tot dan toe onbekende verwijzingen naar Bruno in 
de Corbinelli-Pinelli-correspondentie gepubliceerd en gepoogd ze binnen het historisch kader te 
plaatsen.

3 Zie mijn French Academies of the Sixteenth Century, p. 175.
4 Zie E. Picot, Les Italiens en France au XVIe siècle, Bordeaux, 1901-18, pp. 91 e.v., en mijn ‘Giordano 

Bruno: Some New Documents’.
5 De Figuratio Aristotelici physici auditus, Parijs, 1586 (Op. lat., I (iv), pp. 129 e.v.), en de dialogen 

over Fabrizio Mordente onlangs uitgegeven door G. Aquilecchia (zie volgende noot).
6 Twee dialogen door Bruno over de passer van Fabrizio Mordente zijn al lang bekend (In Mor-



[ xvi ] giordano bruno: tweede bezoek aan parijs

289

nieuw soort passer uitgevonden, die door middel van een instelmechanisme 
op de benen ‘prachtige resultaten die nodig zijn voor de Kunst, de nabootser 
van de Natuur’ kon opleveren, zoals Mordente beweert in de korte beschrij-
ving, geïllustreerd met een tekening en een diagram, die hij in 1585 in Parijs 
uitgaf.1 Mordentes passer is naar voren gebracht als mogelijke voorloper 
van Galileo Galileis uitvinding van de proportionele passer.2 Bruno kende 
Mordente, die op dezelfde tijd in Parijs was, en werd enorm getroffen door 
de passer. Hij vertelde erover tegen zijn geduldige toehoorder, de bibliothe-
caris van de abdij Sint-Victor, waarbij hij Mordente beschreef als de ‘god der 
meetkundigen’, waaraan hij toevoegde dat, aangezien Mordente geen Latijn 
kende, hij, Bruno, zijn uitvinding voor hem in het Latijn zou publiceren.3 Dit 
deed hij vol overgave, want hij schreef vier dialogen over Mordentes uitvin-
ding, waarin hij de uitvinder bevoogdde omdat deze de volledige betekenis 
van zijn goddelijke uitvinding niet had beseft, zoals hij, Bruno, dat wel deed. 
We weten uit Corbinelli’s brieven dat Mordente, hetgeen niet onlogisch was, 
‘in heftige woede ontstak’,4 dat hij de editie van de dialogen opkocht en ze 
vernietigde5 (waarbij hij de twee exemplaren, de ene compleet en de andere 
incompleet miste, die ons hebben bereikt) en verder dat hij ‘naar Guise ging’ 
om steun tegen Bruno.6 Het laatste onderdeel van dit nieuws was behoorlijk 
beangstigend, want Parijs zat vol met tot de tanden bewapende Guisards.

Om deze episode te begrijpen moeten we denken aan Bruno en Coperni-
cus in de Cena de le ceneri; hoe die waardige man, Copernicus, inderdaad een 
grote uitvinding gedaan had zonder het zelf volledig te begrijpen, want hij 
was slechts wiskundige; hoe de Noleen de ware betekenis besefte van het 
copernicaanse diagram, besefte dat het vervuld was van goddelijke beteke-
nis, een hiëroglief van goddelijke waarheid, een hiëroglief van de terugkeer 
van het egyptianisme, mysteriën die verborgen waren voor de arme, blinde 

dentium en De Mordentii circino, uitgegeven als Dialogi duo de Fabricii Mordentis, Parijs, 1586) en wer-
den uitgebracht in de editie van de Latijnse werken (Op. lat., I (iv), pp. 223 e.v.). Twee andere (Idiota 
Triumphans en De somnii interpretatione) zijn geplaatst in een editie van 1586, opgedragen aan Piero 
del Bene, waarvaan slechts een enkel exemplaar bestaat. (Zie John Harvard, ‘The Location of First 
Editions of Giordano Bruno’, The Book Collector, V, 1956, p. 154.) Alle vier dialogen zijn nu samen 
uitgebracht door G. Aquilecchia (Giordano Bruno, Due dialoghi sconosciuti e due dialoghi noti, Rome, 
1957). In zijn introductie brengt Aquilecchia de pas ontdekte dialogen in verband met de informatie 
over Bruno’s ruzie met Mordente die ik in de Corbinelli-Pinelli-correspondentie vond. Aquilecchia’s 
boek brengt aldus al het materiaal samen over de uitzonderlijke passer-episode.

1 Il Compasso, & Figura di Fabritio Mordente di Salerno: con li quali duoi mezzi si possono fare un gran 
numero di mirabili effetti, al tutto necessarij all’Arte, imitatrice della Natura …, Parijs, 1585. Cf. Aquilec-
chia, Due dialoghi, introductie, p. xvii.

2 A. Favaro, Galileo Galilei e lo studio di Padova, Florence, 1883, I, p. 226.
3 Documenti, p. 43.
4 ‘contro al Nolano e i una collera bestiale il nostro Fabritio’. Corbinelli aan Pinelli, 16 februari 

1586 (Ambrosiana, T.167 sup., v. 180).
5 ‘A Fabritio costa parecchi scudi per comparar et far abbruciar il Dialogo del Nolano.’ Corbinelli 

aan Pinelli, 14 april 1586 (Ambrosiana, T.167 sup., v. 183).
6 ‘Il Mordente andò al Guisa et vuole ch’ei pigli il mondo co suoi ingegni.’ Corbinelli aan Pinelli, 

4 augustus 1586 (Ambrosiana, T.167, sup., v. 187).
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Oxfordse schoolmeesters. Ik denk dat er net zoiets gebeurde toen de Noleen 
Mordentes passer zag en het bijbehorende diagram.

In een van de dialogen van Bruno over de passer wordt Mordente hemel-
hoog geprezen omdat hij iets ontdekt had wat zelfs ‘nieuwsgierig Egypte, 
hoogdravend Griekenland, praktisch Perzië, en verfijnd Arabië’1 niet kenden, 
een verzameling oeroude wijsheden die de manier waarop Bruno’s geest werkt 
laat zien. En in het vreemde Insomnium dat aan deze dialogen is toegevoegd, 
is vanaf de openingszin duidelijk dat de uitvinding volgens hem te maken 
heeft met ‘dwalende sterren’ en een ‘goddelijke mathesis’ is.2 Het woord 
‘mathesis’ wordt ook in de dialoog met de vreemde naam Idiota Triumphans 
gebruikt en het is hoogst betekenisvol. Want ‘mathesis’, zoals we weten uit 
de Thirty Seals, is geen mathematica, maar een van de vier ‘richtsnoeren in 
de religie’ waarvan de andere Liefde, Kunst en Magie zijn.3 Het thema van 
de Idiota Triumphans is dat Mordente vanuit ‘geïnspireerde onwetendheid’ 
heeft gesproken; hij is de ‘Triomferende Idioot’, en dit wordt uitgewerkt in 
een analyse van het soort inspiratie dat eenvoudige mensen kan overkomen 
die geïnspireerd spreken zonder volledig te snappen wat ze zeggen, in ver-
gelijking tot hogere typen die hun ingegeven boodschap volledig bewust 
begrijpen.4 We zijn dit argument al tegengekomen in een passage in de Eroici 
furori waarin het eenvoudige type van de geïnspireerde persoon vergeleken 
werd met de Ezel die de Sacramenten vervoert.5 Hier wordt de vergelijking 
getrokken met Balaams ezel en het is duidelijk dat Mordente een soort ezel 
als deze is. Bruno gaat dan onmiddellijk over op het gewijde thema van de 
heilige eredienst van de Egyptenaren, dat dit een verering van God in de 
dingen betrof, en hoe ze hier voorbij gingen, omhoog naar de godheid zelf.6

Het is heel begrijpelijk dat Mordente er bezwaar tegen maakte dat hij een 
triomferende idioot, of Balaams ezel, werd genoemd, maar ik geloof dat 
Bruno bedoelt dat hij een goddelijke waarheid aan het licht heeft gebracht 
die hijzelf niet begrijpt maar die degenen met een dieper inzicht – zoals de 

1 Op. lat., I (iv), p. 255; Due dialoghi, etc., ed. Aquilecchia, p. 55.
2 Op. lat., vol. cit., p. 256; Due dialoghi, ed. cit., p. 57.
3 De betekenissen van het woord mathesis zijn nogal wisselend. Het Griekse μαθησις betekent 

leren of onderwijs in het algemeen. Het Latijnse mǎthěsis kan volgens Lewis en Short betekenen: (1) 
mathematica; (2) astrologie. In de laatste betekenis gebruikt de Latijnse astroloog Firmicus Maternus 
het woord. Volgens John van Salisbury (Policraticus, I, 9; II, 18, ed. Webb, pp. 49, 101-2) hangt veel af 
van hoe het woord beklemtoont wordt; máthesis, uitgesproken met korte voorlaatste lettergreep, is 
de fundering van astrologie; mathésis, met lange voorlaatste lettergreep, is magie. 

Aangezien Bruno het woord niet accentueert, kan de regel van John van Salisbury voor het bepa-
len van de betekenis niet worden toegepast. Het is echter heel duidelijk dat in de passage waarnaar 
hierboven wordt verwezen waarin hij mathesis als een van zijn Vier Gidsen neemt, hij het woord met 
magie in verband brengt.

4 Idiota Triumphans in Due dialoghi, etc., ed. Aquilecchia, pp. 6-7.
5 Zie hierboven, p. 275.
6 Idiota Triumphans, ed. cit., pp. 6-7. Zoals Aquilecchia opmerkt (Due dialoghi, introductie, p. xxi) 

is de Idiota Triumphans verbonden met de Spaccio en de Cabala via het voorkomen in alle drie wer-
ken van het personage ‘Saulino’ of ‘Savolinus’, dat zou verwijzen naar een familielid van Bruno van 
moederskant.
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Noleen – tot wonderbaarlijke openbaring kunnen uitroepen. Later wordt 
heel duidelijk gezegd dat door ‘mathesis’ de figuur Mordente mystiek uit-
gelegd dient te worden, op de wijze van de pythagoreeërs en de kabbalis-
ten.1 Kortom, Mordentes passer is geworden wat Kepler hermetica noemt, 
of mathematische figuren die niet mathematisch worden gebruikt maar met 
‘pythagorische bedoelingen’.

De pythagorische en numerologische benadering van het diagram was 
traditioneel in de Middeleeuwen en dit was een traditie die het renaissan-
ceoccultisme niet alleen sanctioneerde maar verruimde en uitbreidde met 
hermetica en kabbalisme. Het was pas in de volgende eeuw dat men bewust 
vanuit zoiets begon te reageren en in de tijd van Bruno was het door en door 
gangbaar, zoals geïllustreerd kan worden aan de hand van George Peeles 
beschrijving van de studies van de Tovenaar-Graaf van Northumberland:

Renowmed (sic) lord, Northumberland’s fair flower,
The Muses’ love, patron, and favourite,
That artisans and scholars dost embrace,
And clothest Mathesis in rich ornaments;
That admirable mathematic skill,
Familiar with the stars and zodiac,
To whom the heaven lies open as her book;
By whose directions undeceivable,
Leaving our schoolman’s vulgar trodden paths,
And following in the ancient reverend steps
Of Trismegistus and Pythagoras,
Through uncouth ways and unaccessible,
Dost pass into the spacious pleasant fields
Of divine science and philosophy.2

Ronduit verbazingwekkend is de ongelooflijke stoutmoedigheid waarmee 
Bruno waanzinnig provocerende publicaties als de Cena de le ceneri tegen de 
Oxfordse leraren (Copernicus zou vast alle exemplaren van de Cena opge-
kocht en vernietigd hebben als hij nog had geleefd) en de Mordente-dialogen 
uitbrengt. Of dacht hij, zoals bij het copernicaanse diagram in de Cena,3 dat 
de mathesis van Fabrizio’s passer een voorspelling van het einde van de pe-
riode van de geleerddoenerij was en dat het Katholieke Verbond spoedig zou 
verdwijnen door de terugkeer van het egyptianisme? In ieder geval was het 
zo dat Mordente ‘naar Guise ging’, een zeer angstaanjagende schoolmeester.

1 Idiota Triumphans, ed. cit., p. 12.
2 George Peele, The Honour of the Garter, in Peele, Works, ed. A.H. Bullen, 1888, II, pp. 316-20.
3 Het is nogal eigenaardig te bedenken dat Bruno’s interpretatie van het diagram draait op zijn 

misplaatste overtuiging dat de punt die de aarde voorstelt in werkelijkheid een indruk is die door 
de poot van de passer is gemaakt bij het beschrijven van de cirkel waarin zowel de aarde als de maan 
ronddraaien (zie hierboven, p. 234).
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Ik pretendeer niet de mysteriën van de controverse tussen Bruno en Mor-
dente hier volledig te hebben opgelost. Zoals ik in mijn artikel opmerkte, 
horen de verslagen van Corbinelli aan Pinelli over de ruzie thuis in de context 
van zijn verslagen over de politiek-religieuze situatie en met name over de 
reacties op de pauselijke bul tegen Navarra.1 Wanneer de Corbinelli-Pinelli-
correspondentie volledig wordt uitgegeven,2 kunnen we wellicht Bruno’s 
bezigheden in Parijs in deze tijd in een helderder licht zien.

Bruno’s andere grote onderneming tijdens deze periode in Parijs was het 
openbare debat in het Collège de Cambrai, waarheen hij de doctoren van 
Parijs opriep om hem ‘honderdtwintig artikelen over de natuur en de wereld 
tegen de peripatetici’ uiteen te horen zetten. Deze artikelen werden in 1586 
in Parijs door de auteur, onder de naam van zijn leerling Jean Hennequin, 
uitgegeven en voorzien van een opdracht aan Hendrik III en een brief aan de 
rector van de universiteit van Parijs, Jean Filesac.3 Deze brief is voor Bruno’s 
doen tamelijk mild en bijna bescheiden, vergeleken met bijvoorbeeld zijn 
rede tot de rector-magnificus en doctoren van Oxford. Hij bedankt Filesac 
voor de vriendelijkheid die hem in het verleden door de universiteit van Parijs 
betoond is, waarmee hij waarschijnlijk verwijst naar het lectorschap dat hij 
bij zijn vorige bezoek aan Parijs bekleedde, en vertelt hem dat hij op het punt 
staat uit Parijs te vertrekken.4 Kennelijk vond de publicatie van de Centum et 
viginti articuli voor het debat plaats, als een programma van de voorgestelde 
werkwijzen. Het werk werd twee jaar later opnieuw en nagenoeg in dezelfde 
vorm te Wittenberg gepubliceerd, waar Bruno toen verbleef, met als titel 
Camoeracensis Acrotismus.5

De eerzame Cotin (dit was de naam van de bibliothecaris van de abdij Sint-
Victor) had veel belangstelling voor dit openbare optreden van de opvallende 
habitué van zijn bibliotheek, en uit zijn dagboek vernemen we dat de data 
waarop Bruno ‘les lecteurs royaux et tous à l’ouïr dedans Cambray’ opriep 
28 en 29 mei (1586) waren, hetgeen ‘les mercredy et jeudy de la sepmaine de 
Pentecoste’ waren.6 De thesen werden voorgedragen door Hennequin, Bruno’s 
leerling, die op de ‘grote stoel zat’, terwijl Bruno zelf ‘op een kleine stoel bij 

1 ‘Giordano Bruno: Some New Documents’, pp. 188 e.v. G. Aquilecchia voegt enkele interessante 
nieuwe punten toe aan de achtergrond van de ruzie, bijvoorbeeld dat uit een van Corbinelli’s brieven 
blijkt dat Mordente een Verbonder was (Due dialoghi, etc., introductie, p. xxii, noot).

2 Er zijn slechts fragmenten van uitgegeven, voornamelijk door R. Calderini De-Marchi, Jacopo 
Corbinelli et les érudits français, Milaan, 1914.

3 Centum et viginti articuli de natura et mundo… per Ioh. Hennequinum … sub clipeo & moderamine 
Iordani Bruni Nolani, Parijs, 1586. Alleen de titel wordt gegeven in Op. lat., II (ii), p. 221, want het werk 
werd in 1588 in Wittenberg herdrukt met een andere titel, namelijk Camoeracensis Acrotismus, Wit-
tenberg, 1588. Deze uitgave is gepubliceerd in Op. lat., I, (i), pp. 53 e.v. 

4 Op. lat., I (i), pp. 56-8.
5 ‘Camoeracensis’ verwijst naar Cambrai, dat wil zeggen naar het Collège de Cambrai waar het 

debat werd gehouden.
6 Documenti, p. 44.
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de deur naar de tuin’ zat.1 Dit was mogelijk een voorzorgsmaatregel, voor het 
geval het nodig zou zijn om te ontsnappen – hetgeen hij deed.

De openingsoratie, voorgelezen door Hennequin, bevat passages die, 
behalve dat ze in het Latijn zijn, bijna woord voor woord hetzelfde zijn als 
passages in de Cena de le ceneri. We hebben opgesloten gezeten in een donkere 
kerker, van waaruit we alleen flauw in de verte de sterren konden zien.2 Maar 
nu zijn we bevrijd. We weten dat er één hemel is, een uitgestrekt etherisch 
gebied waarin zich die schitterende lichamen bewegen die de heerlijkheid en 
grootsheid van God aan ons verkondigen.3 Dit spoort ons aan de oneindige 
oorzaak van het oneindige gevolg te overdenken; we zien in dat de godheid 
niet ver verwijderd is, maar binnen in ons, want haar centrum is overal, net 
zo dicht bij bewoners van andere werelden als bij ons. Vandaar dat we geen 
dwaze en vage autoriteiten moeten volgen, maar het ordelijke verstand en 
de verlichte geest. Het oneindige universum is een begrip dat Gods groots-
heid waardiger is dan wanneer het eindig zou zijn.4 De meest vernuftige 
professoren in de wetenschappen zijn bijeengeroepen deze aangelegenheden 
te beoordelen in aanwezigheid van de luister der waarheid, en daarbij niet 
kwaadaardig en onbuigzaam op te treden, maar gelijkmoedig en vredelie-
vend.5

Volgens Cotin stond Bruno van zijn plaats op toen zijn toespraak voorbij 
was en nodigde hij iedereen uit Aristoteles te verdedigen en hem aan te 
vallen. Niemand zei iets en dus schreeuwde hij luider, alsof hij de overwin-
ning behaald had. Maar toen stond er een jonge voorstander op, ‘Rodolphus 
Calerius’ geheten, die in een lange rede Aristoteles verdedigde tegen de 
kwaadsprekerijen van Bruno, nadat hij dit had laten voorafgaan door de op-
merking dat de ‘lecteurs’ niet eerder hadden gesproken omdat ze Bruno een 
antwoord niet waardig achtten. Hij deed een beroep op Bruno om zichzelf te 
verdedigen, maar Bruno hield zijn mond en verliet de ruimte. De studenten 
grepen hem vast en zeiden dat ze hem niet lieten gaan tenzij hij afstand zou 
doen van zijn kwaadsprekerijen tegen Aristoteles. Ten slotte ontsnapte hij 
aan hun greep, op voorwaarde dat hij de volgende dag zou terugkomen om 
de voorstander te antwoorden. De laatstgenoemde hing aankondigingen 
op dat hij er de volgende dag zou zijn. En de volgende dag nam ‘Rudolphus 
Calerius’ het woord en hield heel elegant zijn verdedigingsrede van Aristo-
teles tegen de misleidingen en ijdelheid van Bruno, en nodigde hem uit te 
antwoorden. ‘Maar Brunus verscheen niet, en is sindsdien niet meer gezien 
in deze stad.’6

1 Ibid., p. 45.
2 Op. lat., I (i), pp. 66-7.
3 Ibid., pp. 68-9.
4 Ibid., p. 70.
5 Ibid., p. 71.
6 Documenti, pp. 45-6.
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I have never taught anything directly against the Catholic Christian 
religion,’ said Bruno to the Venetian Inquisitors, ‘though I was judged 
to have done so indirectly in Paris; where, however, I was allowed to 
treat of certain disputations under the title of A Hundred and Twenty 
Articles against the Peripatetics and other vulgar philosophers, printed 
with the permission of the superiors, as it was allowable to treat of these 
according to the way of natural principles, not prejudicial to the truth 
according to the light of faith. In this way one can read and treat the 
works of Aristotle and Plato, which are also indirectly contrary to the 
faith, and much more contrary to it than the articles philosophically 
propounded and defended by me.1

[Vert.: Ik heb nooit iets onderwezen wat rechtstreeks tegen de katholieke 
christelijke religie ingaat,’ zei Bruno tegen de Venetiaanse inquisiteurs, 
‘hoewel men oordeelde dat ik dat wel indirect had gedaan in Parijs; waar 
ik echter bepaalde disputen mocht houden onder de titel Honderdtwintig 
Artikelen tegen de Peripatetici en andere alledaagse filosofen, gedrukt met 
toestemming van de superieuren, aangezien het geoorloofd was deze 
volgens de natuurlijke beginselen te behandelen, niet nadelig voor de 
waarheid in het licht van het geloof. Op deze wijze kan men de werken 
van Aristoteles en Plato lezen en behandelen, die ook indirect tegen het 
geloof zijn, en veel meer ertegen dan de artikelen die door mij filosofisch 
zijn voorgelegd en verdedigd.]

Een van de meest betekenisvolle kenmerken van het gebeuren in het Collège 
de Cambrai is de rol die hierin gespeeld wordt door ‘Rudolphus Calerius’, 
die naar het zich laat aanzien ‘geïnspireerd’ werd (niet in de betekenis van 
heroïsche furor) om Bruno het zwijgen op te leggen. Cotin voegt een notitie 
toe met de informatie dat deze ‘Calerius’ momenteel ‘stil leeft bij Monsieur 
Du Perron, de woordvoerder en kroniekschrijver van de koning’.2 Jacques 
Davy Du Perron was een intiem lid van de kring van de koning en hield spi-
rituele vertogen die zeer bewonderd werden, vol prisca theologia en religieus 
hermetisme, aan de spirituele academie te Vincennes, een van die religieuze 
groepen waarin Hendrik III zich in die jaren vol angst en smart steeds meer 
terugtrok.3 De ‘Rudolphus Calerius’ die stil leeft bij Du Perron moet wel Raoul 
Cailler zijn, ook iemand uit de Vincennes-groep en die het volgende bewon-
derende sonnet schreef over een spirituele verhandeling door Du Perron dat 
hij daar had gehoord:

1 Ibid., p. 92.
2 Ibid., p. 46.
3 Zie mijn French Academies of the Sixteenth Century, pp. 162. e.v.
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Quand je t’oy discourir de la Diuinité,
L’admire en ton esprit une grandeur Diuine,
Qui tout le monde embrasse, & qui ne se termine
Que par les larges fins de son infinité.

L’admire tes discours remplis de vérité,
Qui font qu’à l’immortel le mortel s’achemine,
Par les diuers degrez de ceste grand’machine,
Où tu nous vas guidant à l’immortalité.

Comme l’Ame du monde en ce grand toute enclose
Fait viure, fait sentir, fait mouuoir toute chose:
Tout de mesme ton Ame infuse en ce grand corps,

Void tout ce qui se fait en la terre & en l’onde,
Void les effects des cieux & leurs diuers accords:
Puis fait en nos esprits ce que Dieu fait au monde.1

Hier lijkt Du Perron enigszins als een religieus magiër te worden voorgesteld, 
die één is geworden met de wereldziel. Het feit dat de auteur van dit son-
net, de vriend van Du Perron, intervenieerde tegen Bruno tijdens het debat 
te Cabrai laat zien dat die interventie niet was ingegeven door de Guise of 
de Verbonders, maar door de eigen groep van de koning. Hendrik III doet 
als het ware afstand van zijn hemelse zetel in de Zuiderkroon als leider van 
de hervorming der hemelen – een te gevaarlijke positie – en het moet zijn 
vijanden duidelijk worden gemaakt dat Bruno niet erkend wordt. Zoals ik 
heb aangevoerd in mijn boek The French Academies of the Sixteenth Century 
hebben Bruno’s activiteiten in Engeland vanuit de Franse ambassade wel-
licht Hendrik met zijn zeer gevaarlijke vijanden geen goed gedaan – als die 
activiteiten bekend zouden raken in het Frankrijk – die altijd op zoek waren 
naar materiaal waarmee ze hem in de ogen van zijn katholieke onderdanen 
in diskrediet konden brengen.2

Bruno moet door Caillers interventie geweten hebben dat de Franse ko-
ninklijke steun die hij genoten had, of die hij geloofde te genieten, er niet 
langer meer was.

Bruno’s actie om dit debat uit te lokken kan niet vanuit het motief ge-
weest zijn om zichzelf in een of andere positie te herstellen, ofwel bij de 
universiteit, of bij de koning, want hij was al van plan om Parijs te verlaten 
omdat hij ongetwijfeld besefte dat een Parijs dat zich opmaakte om Parijs 
onder het Verbond te worden niet de juiste plaats voor hem was. En hij zal 

1 Gedicht door Raoul Caillier in Jacques Davy Du Perron, Discours spirituel, Leiden, 1600. Het 
Discours spirituel werd gegeven tegenover Hendrik III te Vincennes. Zie French Academies, pp. 170, 230.

2 French Academies, pp. 231 e.v.



giordano bruno en de hermetische traditie

296

van Corbinelli, die erg goed op de hoogte was van de situatie, hebben verno-
men dat Hendriks positie hopeloos was en dat hij niets voor hem kon doen. 
Waarom lokte hij dan het debat uit, dat erg gevaarlijk voor hemzelf was? Ten 
dele misschien omdat hij gewoon nooit zijn mond kon houden of kalm kon 
blijven. Bruno’s karakter is erg moeilijk in te schatten; aan de ene kant dringt 
hij zichzelf voortdurend op de voorgrond met zijn hoogdravende taal, maar 
aan de andere kant heeft hij ook een oprecht gevoel een missie te hebben. In 
een dergelijke tijd en op een dergelijke plaats aan te voeren, zoals volgens mij 
zijn bedoeling is, dat de ‘religie van de wereld’ wellicht een betere religie is 
dan het christendom zoals het Katholieke Verbond het uitlegt, was iets heel 
dappers – zelfs al ging hij bij de tuindeur zitten en kwam hij de volgende 
dag niet opdagen. De verklaring voor dit niet komen opdagen kan best zijn 
dat hij geen tegenstand had verwacht uit de hoek van waaruit deze kwam.

De onvermoeibare man publiceerde ook in dit jaar (1586) in Parijs een lang 
werk getiteld Figuratio Aristotelici Physici Auditus,1 opgedragen aan Piero Del 
Bene, aan wie de dialogen over Mordentes passer ook waren opgedragen. Deze 
aristotelische Figuratio is een van het moeilijkst toegankelijke van al Bruno’s 
werken – en dat zegt heel veel. Het is een soort mnemoniek: vijftien beginse-
len van de aristotelische natuurkunde zijn ondergebracht bij beelden, zoals 
Arbor, Olympica, Minerva, Thetis, Natura of de Superieure Pan, enzovoorts, 
en deze dienen op een diagram te worden gerangschikt, hetgeen beslist niet 
mathematisch maar ‘mathesis’ is. Het lijkt enigszins op het verschijnsel van 
het vierkant waarin de huizen van een horoscoop zijn getekend, maar dan 
dolgedraaid en uiteengevallen in allerlei soorten onregelmatige geometrische 
figuren.2 Hier hebben we te maken met een soort combinatie van klassieke 
mnemoniek, waarin gebruikgemaakt wordt van beelden op plekken op een 
gebouw, met ‘mathesis’ en de hemel mag weten wat voor andere ingewik-
keldheden nog meer die met waanzinnige vernuftigheid zijn bedacht. Ik 
vermoed dat dit werk de ‘boodschap’ in een of andere vorm bevat.

De productie in Parijs stemt dus ruwweg overeen met de productie in En-
geland. Er is een vreemde mnemoniek die overeenstemt met de Thirty Seals. 
De dialogen over Mordente, met name de Idiota Triumphans, zetten thema’s 
voort van de Cabala del Cavallo Pegaseo en van de Spaccio. Het debat in het 
Collège de Cambrai met de Parijse doctoren stemt overeen met de aanvaring 
met de Oxfordse doctoren en herhaalt thema’s van de Cena de le ceneri. Maar 
de Parijse productie is veel moeilijker toegankelijk en ingewikkelder van 
vorm; er is niets wat overeenkomt met de schitterende beeldspraak die Bruno 
naliet aan de elizabethaanse poëzie in de Eroici furori, noch met het briljante 
toneel, met uitbarstingen in lyriek, waarmee het debat met de Engelse school-
meesters (protestantse onverdraagzaamheid) voorgesteld wordt in de Cena. 

1 Op. lat., I (iv), pp. 129 e.v.
2 Ibid., p. 139.
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De sfeer van katholieke geleerddoenerij die in Parijs heerste was misschien 
zo grimmig dat de genialiteit erdoor uitgedoofd raakte, althans voorlopig.

Dat alle werken die in die tijd in Parijs werden gepubliceerd, waren opge-
dragen aan de agent van Navarra, Piero Del Bene (behalve de opdracht van het 
programma van het debat te Cambrai aan Hendrik III, dat niets opleverde) kan 
erop duiden dat Bruno de kant van Navarra uitkeek, net als zijn vriend Corbi-
nelli en zijn correspondent in Padua, als de prins die ondersteund diende te 
worden in deze tijden. Hendrik III en zijn moeder keken ook naar Navarra, en 
er werden geheime afgezanten naar het zuiden gestuurd om te proberen hem 
over te halen de situatie makkelijker te maken door katholiek te worden. Later, 
toen Hendrik dood was en Navarra eindelijk zegevierend tevoorschijn kwam 
na die vreselijke oorlogen van het Verbond die de renaissancebeschaving van 
Frankrijk verwoestten, was het niemand anders dan Jacques Davy Du Perron, 
bisschop van Evreux en uiteindelijk kardinaal, die een hoofdrol speelde bij 
de bekering van Navarra en bij de onderhandelingen omtrent zijn opname 
in de Kerk als Hendrik IV, de Meest Christelijke Koning van Frankrijk.1 Dit 
heeft betekenis voor Bruno’s leven en dood, omdat het bijna zeker was, zoals 
Corsano opmerkte, vanwege de algehele hoge verwachtingen in Europa die 
gewekt waren door de troonsbestijging van Hendrik IV van Frankrijk, dat 
Bruno de fatale stap zette om terug te keren naar Italië.2

Eén andere gebeurtenis uit deze Parijse periode moet genoemd worden, 
want het is een belangrijk stuk in het complexe geheel van het Bruno-pro-
bleem. Gedurende deze tijd deed hij moeite om weer te worden opgenomen in 
de katholieke kerk. Hij benaderde Mendoza die hij in Londen had gekend en 
die nu in Parijs was, en ook de pauselijke nuntius, de bisschop van Bergamo, 
met deze bedoeling, maar zonder resultaat. Hij wilde terugkeren in de Kerk en 
de absolutie krijgen zodat hij aan het Sacrament van de Mis kon deelnemen; 
maar hij wilde niet terugkeren in zijn orde.3 Was deze zet van Bruno’s kant 
pure berekening, aangezien hij weer in een katholiek land was? Het schijnt 
mij toe dat Bruno nooit berekenend was; het lag niet in zijn aard; al zijn 
handelingen in zijn hele leven waren ondoordacht en spontaan. Zijn wens 
om terug te keren naar de Kerk was daarom volkomen spontaan en oprecht, 
en past binnen zijn visies. Hij had een hekel aan ketters en hun minachting 
voor ‘werken’; hij had een volledig katholiek gevormd temperament, waarmee 
het protestantisme onverenigbaar was. En de grote hervorming moest op de 
een of andere manier binnen een katholiek raamwerk plaatsvinden, wanneer 
moeilijkheden rond het Sacrament uit de weg geruimd waren, hetgeen ‘mak-
kelijk te doen’ was, zoals hij uitlegde aan de bibliothecaris van de Sint-Victor. 
Ik denk daarom dat deze poging om terug te keren naar de Kerk in die tijd 
in Parijs geheel natuurlijk was en oprecht. Het nieuwe systeem moest een 

1 Zie French Academies, pp. 193 e.v.
2 Zie A. Corsano, Il pensiero di Giordano Bruno, pp. 290 e.v.
3 Documenti, p. 104; cf. Spampanato, Vita di Giordano Bruno, p. 392.
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tolerante katholieke en universele religie met Egyptische invloeden zijn, 
hervormd in haar magie en hervormd in haar ethiek.

Bruno was op 4 augustus 1586 nog in Parijs, het tijdstip van Corbelli’s brief 
aan Pinelli waarin hij zegt dat Giordano Bruno ‘een krenking omdat hij zo 
uitgevaren is tegen de arme Aristoteles’ vreest,1 waaraan hij toevoegt dat 
Mordente ‘naar Guise is gegaan’. Het moet spoedig hierna zijn geweest dat 
Bruno Parijs verliet. Hij vertelde de Venetiaanse inquisiteurs dat hij vertrok 
‘vanwege de ongeregeldheden’,2 hetgeen maar al te waar was.

Hij ging naar Duitsland.

1 ‘il Giordano s’anio con Dio per paura di qualche affronto, tanto haveva lavato il capo al povero 
Aristotele’. Corbinelli aan Pinelli, 4 augustus 1586 (Ambrosiana, T.167, sup., v. 187). Zie ‘Giordano 
Bruno: Some New Documents’, p. 185. In een eerdere brief van 6 juni zegt Corbinelli, na het debat van 
Cabrai te hebben genoemd, ‘Ik denk dat hij (Bruno) door de universiteit zal worden gestenigd. Maar 
spoedig gaat hij naar Duitsland. Genoeg dat hij in Engeland heel grote scheuringen heeft achtergelaten 
in die scholen. Hij is een aangenaam metgezel, epicurisch qua levensstijl’ (Ambrisiona, T.167, sup. 
v. 190; cf. ‘Giordano Bruno: Some New Documents’, p. 181). Afgezien van het interessante licht op 
Bruno’s persoonlijkheid, is het waardevol te weten dat Corbinelli de indruk had dat Bruno’s missie in 
Engeland behoorlijk geslaagd was. Corbinelli was een verzamelaar van werken door Bruno, waarvan 
exemplaren, die uiteindelijk uit zijn bibliotheek komen, zich in de Biblioteca Trivulziana te Milaan 
bevinden. Eronder bevindt zich een exemplaar van de Cena geschreven in een laatzestiende-eeuws 
handschrift ‘Al Sr. Corbinello’. Zie R. Tissoni, ‘Lo sconosciuto fondo bruniano della Trivulziana’, 
Arti della Accademia delle Scienze di Torino, dl. 93 (1958-9).

2 Documenti, p.85
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hoofdstuk xvii

Giordano Bruno in Duitsland

•
Elke periode van Bruno vereist een afzonderlijk onderzoek, waarbij de 

werken die hij in elke plaats uitgaf in verband gebracht moeten worden 
met de heersende omstandigheden op die plaats en in die tijd. In de vooraf-
gaande hoofdstukken heb ik zoiets gepoogd te doen, ofschoon niet gedetail-
leerd genoeg wat betreft de eerste Parijse periode, de Engelse periode en de 
tweede Parijse periode. De Duitse periode zal ik zelfs nog minder toereikend 
moeten behandelen, en daarbij doe ik weinig meer dan aangeven wat volgens 
mij de punten met de meeste betekenis zijn.

In Wittenberg, waar Bruno twee jaar verbleef (1586-88), zien we hem in 
de rol van leraar aan de universiteit of professor, want de doctoren van Wit-
tenberg accepteerden hem tot zijn grenzeloze genoegen en dankbaarheid en 
stonden hem toe op hun scholen les te geven. In een dedicatie aan de Wit-
tenbergse senaat zegt hij dat ofschoon hij ‘een man was zonder naam of gezag 
in uw midden, ontsnapt aan de beroeringen in Frankrijk, door geen enkele 
koninklijke aanbeveling ondersteund … u mij het vriendelijkste welkom 
waardig achtte, me inschreef in het gastenboek van uw academie en me een 
plek gaf in een groep mannen die zo edel en geleerd zijn dat ik u wel moest 
zien als noch een particuliere school, noch een exclusief conventikel, maar 
als, zoals het Athene van Duitsland toekomt, een ware universiteit.’1 Luthers 
universiteit slaagde met vlag en wimpel voor de strenge toets van een bezoek 
van de Noleen en hij had er niets dan goeds over te zeggen. Het is duidelijk dat 
hij de lutheranen veel meer mocht dan de Franse calvinistische ketters of de 
puriteinse anglicanen. Helaas kreeg een calvinistische partij de overhand op 
de partij die hem begunstigde, en dit is de reden dat hij wegging, tenminste 
dat is wat hij de Venetiaanse inquisiteurs vertelde.2 Tengevolge van zijn blijd-
schap onder de lutheraanse aanmoediging gedurende deze periode was de 
missie opgeschort en vernemen we niets over schoolmeesters. Integendeel, 
in dezelfde dedicatie neemt hij de leden van de universiteitsstaf naam voor 
naam door en laat hij zich bewonderend uit over hun studies.3

1 Opdracht bij de De lampade combinatoria, Op. lat., II (ii), pp. 230-1. Geciteerd zoals vertaald door 
McIntyre, Giordano Bruno, pp. 53-4. Bruno had echter inderdaad een vriend te Wittenberg, namelijk 
Alberico Gentile, de grote jurist, die hij in Engeland had gekend en die hem aanbevolen had bij de 
universiteit (Documenti, pp. 85-6).

2 Documenti, p. 86.
3 Op. lat., II (ii), pp. 239-40.
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Bruno’s enorme productie te Wittenberg bestaat waarschijnlijk hoofdza-
kelijk uit zijn lezingen aldaar. Bij de werken die daadwerkelijk in Wittenberg 
werden gepubliceerd horen de De lampade combinatoria lulliana1 en de De 
progressu et lampade venatoria logicorum.2 Hieraan moeten, als behorende tot 
zijn lesgeven in de Wittenbergse periode, worden toegevoegd de Artificium 
perorandi3, uitgegeven in 1612 door J.H. Alsted, na Bruno’s dood, en het Liber 
physicorum Aristotelis,4 voor het eerst uitgegeven in de editie van de Latijnse 
werken. Deze werken zijn alle belangrijk voor degene die Bruno en met name 
zijn lullisme bestudeert. Maar ze zijn saai vergeleken met die schitterende 
dialogen die hij in Engeland schreef toen zijn lezingen in Oxford werden 
stopgezet.

Het buitengewone innerlijke leven van de magiër stond in vuur en vlam 
tijdens de Wittenbergse periode, zoals blijkt uit de Lampas triginta statuarum,5 
voor het eerst uitgegeven vanuit het Noroff-manuscript in de editie van de 
Latijnse werken maar waarschijnlijk te Wittenberg geschreven. Zoals blijkt 
uit de titel hoort dit werk in dezelfde groep thuis als de ‘Dertig Schaduwen’,6 
uitgegeven tijdens Bruno’s eerste bezoek aan Parijs, de ‘Dertig Zegels’, uit-
gegeven in Engeland en de ‘Dertig Verbindingen’7 in het Noroff-manuscript. 
Bruno zet hier zijn verrichtingen voort om een geheugen, of een psyche, te 
vormen dat verenigd is doordat het gebaseerd is op beelden of tekens die de 
psyche rechtstreeks in contact brengen met de werkelijkheid. De astrologi-
sche beelden waarop het geheugen in de ‘Dertig Schaduwen’ was gebaseerd 
worden hier vervangen door ‘standbeelden’, of innerlijke beelden die volgens 
talismanprincipes zijn geconstrueerd. ‘We zijn niet de eerste uitvinder van 
deze lesmethode, maar we blazen haar nieuw leven in; net zoals we in de na-
tuur afwisselingen van licht en duisternis zien, zo zijn er ook afwisselingen 
van verschillende soorten filosofieën. Aangezien er niets nieuws is, zoals 
Aristoteles in zijn boek De coelo zegt, is het nodig om na vele eeuwen terug 
te keren tot die opvattingen.’8

Aangezien hij in andere werken altijd in de context van afwisselingen van 
licht en duisternis spreekt over de aanstaande terugkeer van de Egyptische 
religie, geloof ik dat deze innerlijke ‘standbeelden’ een overbrenging in de 
innerlijke voorstellingswereld zijn van de standbeelden die zo’n wezenlijk 
deel vormen van de religie van de Egyptenaren, zoals beschreven is in de 

1 Op. lat., II (ii), pp. 225 e.v.
2 Op. lat., II (iii), pp. 1 e.v.
3 Ibid., pp. 336 e.v.; cf. Bibliografia, p. 160.
4 Op. lat., III, pp. 259 e.v.; cf. Bibliografia, p. 165. Er is nog een manuscriptexemplaar van het werk 

waarmee de redacteurs die in het Noroff-manuscript vergeleken.
5 Op. lat., III, pp. 1 e.v.; cf. Bibliografia, p. 164.
6 Dat wil zeggen de De umbris idearum waarin de beelden onder dertig groepen zijn gerangschikt; 

zie hierboven, p. 185.
7 Dat wil zeggen de De vinculis in genere waarin de ‘verbindingen’ onder dertig opschriften opge-

nomen zijn; zie hierboven, p. 260, noot 8.
8 Op. lat., III, pp. 8-9.
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Asclepius, en die zij wisten te bezielen door er demonen in te brengen. Zoals 
we weten uit de De magia geloofde Bruno dat de belangrijkste en krachtig-
ste manier van ‘verbinden’ met demonen door middel van de verbeelding 
geschiedde. Hieruit volgt denk ik dat de dertig standbeelden dertig verbeel-
dingsvolle verbindingen met demonen zijn door middel waarvan de magiër 
de persoonlijkheid van een magiër aan het vormen is. Hetzelfde denkbeeld 
lag, zoals reeds werd geopperd, achter het gebruik van de Egyptische de-
caandemonen in het geheugen in de ‘Dertig Schaduwen’, en het werk over 
het verbinden met demonen (de De vinculis in genere) dat net als de ‘Dertig 
Standbeelden’ uit het Noroff-manuscript komt, is ondergebracht bij ‘Dertig 
Verbindingen’.

De ‘Dertig Standbeelden’ is een werk dat van wezenlijk belang is om Bruno 
te begrijpen. Het kan niet in zijn geheel worden aangepakt totdat Bruno’s 
mnemonische werken binnen de context van de geschiedenis van de ge-
heugenkunst zijn geplaatst,1 en totdat zijn lullisme binnen de context van 
de geschiedenis van de Kunst van Ramon Lull is geplaatst.2 De gedeeltelijke 
behandeling ervan waartoe ik hier een poging zal doen, gebeurt vanuit het 
gezichtspunt van zijn plaats in de geschiedenis van het hermetisme, dat het 
thema van het onderhavige boek is.

Voordat hij bij de gevormde ‘standbeelden’ komt neemt Bruno drie ‘on-
figurabelen’, waarvan geen beeld kan worden gevormd in ogenschouw. Dit 
zijn Chaos, Orcus en Nox. Chaos heeft standbeeld noch vorm en men kan 
zich hem niet voorstellen. Hij is ruimte die alleen gekend kan worden door 
de dingen erin, en bevat het oneindige universum. Orcus komt na Chaos als 
een zoon na zijn vader. Hij wordt Orcus genoemd, of Afgrond, omdat zijn 
uitgestrektheid overeenstemt met die van zijn vader Chaos. Hij is oneindige 
begeerte, een eindeloze afgrond van behoefte op zoek naar de oneindigheid 
van zijn vader. Nox is de dochter van Orcus en daarmee een van de drie on-
figurabelen. Door de rede wordt zij echter de oudste der goden, en is in dit 
aspect dus figurabel. Ze staat voor de materia prima, en kan als godin een 
figurabel standbeeld hebben, een oude vrouw gekleed in zwarte kleren, met 
zwarte vleugels met een enorme spanwijdte.3

Tegenover deze lagere triade van Chaos, Orcus en Nox staat een ‘boven-
aardse triade’ die bestaat uit de Vader, of geest, of overvloed; uit de Zoon, of 

1 De hermetische bewerking van het gebruik van mentale beelden hoort thuis in de geschiedenis 
van het gebruik van beelden in de klassieke geheugenkunst.

2 De ‘dertig’ groeperingen houdt verband met het lullisme, zoals te zien is in de De umbris idearum, 
waarin de eerste ‘dertig’ een groep concepten is op een wiel dat direct ontleend is aan het lullisme, 
of liever gezegd, het pseudo-lullisme (we hebben de bespreking hiervan weggelaten, boven, p. 185). 
Lulls Kunsten waren gebaseerd op goddelijke eigenschappen als creatieve oorzaken, en deze ba-
sisconcepten verschilden in aantal in verschillende kunsten (zie mijn artikel, ‘Ramon Lull en John 
Scotus Erigena’, J.W.C.I., XXIII (1960), pp. 1 e.v.). Het is in een van zijn lullistische werken dat Bruno 
zijn keuze van ‘dertig’ bespreekt (De compendiosa architectura artis Lullii, Op. lat., II (ii), p. 42). Bruno 
past het lullisme aan voor zijn eigen doeleinden.

3 Op. lat., III, pp. 9-37.
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het oerintellect; uit het Licht, de geest van alle dingen, of de anima mundi. Er 
is geen standbeeld van de Vader, maar het oneindige licht is het grondbeeld 
van hem; of een oneindige bol waarvan het middelpunt overal is; of abso-
lute eenheid. Door beperkte intelligenties als die van ons kan de aard van de 
Vader alleen gezien worden zoals in een spiegel, zoals ze in Plato’s grot naar 
de schaduwen kijken, niet naar het licht zelf; niet naar de soorten en ideeën 
maar naar de schaduwen van de soorten en ideeën. Dat aangezicht kunnen 
we alleen overdenken in tekenen en effecten.1

De oude theologen, vervolgt Bruno, zien de Vader als geest of mens, die 
het intellect, of de Zoon, verwekt, waarbij zich tussen hen fulgor, of licht of 
liefde, bevindt. Vandaar dat men in de Vader de essentie der essenties kan 
overpeinzen; in de Zoon de schoonheid en liefde voor het voortbrengen; 
in fulgor, of licht, de geest die in alles aanwezig is en alles bezielt.2 Dus kan 
een triade worden voorgesteld; ‘pater, mens; filium verbum; et per verbum, 
universa sunt producta’.3 Vanuit mens komt intellectus voort; vanuit intel-
lectus komt affectus of liefde voort. Mens staat boven alles; intellectus ziet en 
verspreidt alles; liefde maakt en beschikt alles. Dit laatste is licht of fulgor 
dat alle dingen vult en door alles heen is verstrooid. Vandaar dat het de anima 
mundi en spiritus universorum wordt genoemd, en het is datgene waarover 
Virgilius sprak toen hij zei ‘spiritus intus alit’.4

Ik denk dat het volgende is gebeurd. Bruno’s triade komt uit het Corpus 
Hermeticum, met de veelvuldige beschrijving van de mens als Vader erin; de 
vermelding van ‘Filius Dei’ als het Woord dat uit hem voortkomt, en van 
het licht of geest of anima mundi.5 Deze concepten, door Ficino met officiële 
goedkeuring van Lactantius uitgelegd als voorspellingen of prefiguratie van 
de christelijke Drie-eenheid, vormen de kern van Ficino’s christelijke neopla-
tonisme, waarvan Bruno een groot deel van de terminologie hier herhaalt. 
Maar Bruno, de ‘Egyptenaar’, verwerpt de christelijke uitleg en keert terug 
tot de hermetische gnostiek.

Na de ‘onfigurabelen’ komen de ‘figurabelen’, de magische innerlijke 
standbeelden.

Als eerste komt het standbeeld van Apollo of de monade. Hij staat in zijn 
triomfwagen om de absolute ene voor te stellen; hij is naakt om de ene een-
voud voor te stellen; de constantheid en soliditeit van zijn stralen stellen de 
ene zuivere waarheid voor. Een kraai die voor zijn gezicht vliegt staat voor 
de eenheid door de ontkenning van de veelheid. Hij dient als symbool voor 
een enkel geslacht omdat hij alle sterren verlicht; een soort omdat hij de 
twaalf tekens verlicht; een getal door de leeuw zijn teken; een congregatie 
door het koor van de Muzen waarvan hij aan het hoofd staat; een harmonie 

1 Ibid., pp. 37-43.
2 Ibid., p. 44.
3 Ibid., pp. 51-2.
4 Ibid., pp. 53-4, 60.
5 Zie hierboven, pp. 20 e.v., 33 e.v.
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of overeenstemming, een symfonie van vele stemmen, aangeduid door de 
lier van Apollo die de geest van het universum wordt genoemd.1

Dit klinkt als een tamelijk normaal Apollo-standbeeld, maar het magische 
karakter of talismankarakter ervan wordt aangeduid door enkele van de be-
standdelen, zoals bijvoorbeeld de ‘ene kraai’ die voor zijn gezicht vliegt, die 
duidt op de talisman met een kraai erin die Ficino had gebruikt.2

Het standbeeld van Saturnus, of het begin, is volgens soortgelijke princi-
pes opgebouwd. Hij is zoals gebruikelijk de oude man met de sikkel en heeft 
een triomfwagen die door herten wordt getrokken zoals in het magische 
beeld van Saturnus dat door Bruno in De umbris wordt gebruikt.3

Onder de standbeelden bevinden zich die van Prometheus, Vulcanus, The-
tis, Sagittarius, de Olympus, Coelius, Demogorgon, Minerva (een belangrijk 
standbeeld want ze vertegenwoordigt ‘extase’ of een ‘soort voortzetting van 
de menselijke rede met goddelijke of demonische intelligentie’4), Venus, de 
Pijl van Cupido (dit standbeeld sluit aan bij de voorstellingswereld in de Eroici 
furori) en Aeon. De volgorde van de reeks is geen astrologische volgorde, 
maar is gebaseerd op een volgorde van concepten.

In dit buitengewone werk is wellicht duidelijker dan in enig ander te zien 
hoe Bruno’s cultus van de Egyptische religie met haar magische standbeelden 
door hem overgebracht was naar binnen, naar het verbeeldingsleven. Het 
was een innerlijke cultus, geen uiterlijke met tempels en riten. Dit inner-
lijke of individuele karakter van het hermetisme doordringt de hermetische 
geschriften zelf waarin altijd de innerlijke reflectie wordt benadrukt, in de 
geest van de mens die gemaakt is naar het evenbeeld van de schepper, van 
het goddelijke universum als kern van de religieuze ervaring. Bovendien laat 
de ‘Dertig Standbeelden’ zien hoe Bruno zijn filosofie van een oneindig uni-
versum en ontelbare werelden, die we eerder een uitbreiding van de gnosis 
hebben genoemd, in feite gebruikt op een hermetische manier. Zij dient 
innerlijk overdacht te worden, zoals in de hermetische overpeinzing van 
de wereld binnen in de geest, zodat zij een uitgebreide innerlijke spirituele 
ervaring wordt, waarmee de oneindige behoefte van de ziel aan oneindig-
heid wordt vervuld.

Dus ondanks dat de universitaire docent in Wittenberg geen Spaccio of 
Eroici furori schreef, was hij bezig het innerlijke leven en de innerlijke voorstel-
lingswereld die deze werken hun kracht geeft op intense wijze te cultiveren.

Bruno nam op hartelijke wijze afscheid van de universiteit van Witten-
berg in een Oratio valedictoria.5 Hij vertelde de verzamelde doctoren dat hij, 

1 Op. lat., III, pp. 63-8.
2 Zie hierboven, p. 76-7.
3 Op. lat., III, pp. 68-73; zie hierboven, p. 186.
4 Ibid., p. 142. Bruno gebruikt wellicht de Mythologia van Natalis Comes (die hij beslist kende, zie 

Bibliografia, p. 167), maar zijn analyses en interpretaties van zijn ‘standbeelden’ zijn verbijsterend 
complex en diepzinnig.

5 Op. lat., I (i), pp. 1 e.v.
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in tegenstelling tot Paris, Minerva had uitgekozen uit de drie godinnen. 
Minerva zien betekent blind worden, wijs zijn door haar is dwaas zijn, want 
ze is Sophia, de Wijsheid zelf, mooi als de maan, groots als de zon, verschrik-
kelijk als de samengebundelde legergelederen, zuiver omdat geen enkele 
bezoedeling haar kan raken, eerzaam omdat ze het toonbeeld van goedheid 
is, machtig omdat aangezien ze één is, ze alles kan doen, vriendelijk omdat 
ze de landen bezoekt die heilig voor haar zijn en mensen tot vrienden van 
God en profeten maakt.

Her have I loved and sought from my youth, and desired for my spouse, 
and have become a lover of her form … and I prayed … that she might be 
sent to abide with me, and work with me, that I might know what I lac-
ked, and what was acceptable to God: for she knew and understood, and 
would guide me soberly in my work and would keep me in her charge.1

[Vert.: Vanaf mijn jeugd houd ik al van haar en ben ik naar haar op zoek, 
en wil ik haar als echtgenote. Ik ben van haar gedaante gaan houden … 
en ik heb gebeden … dat ze naar mij gestuurd mocht worden om bij mij 
te vertoeven, en met me te werken, opdat ik zou weten waaraan het mij 
ontbrak, en wat aanvaardbaar was voor God: want dit kende en begreep 
ze, en ze zou me op beheerste wijze helpen bij mijn werk en me onder 
haar hoede nemen.]

De genealogie van de wijsheid die eerder is aangehaald komt in deze toespraak 
voor, en de lijst met de Duitse bouwers van de tempel der wijsheid eindigt 
met een luide lofrede over Maarten Luther, hetgeen onvermijdelijk was in 
een rede tot Luthers universiteit.2

Het was een schitterende toespraak in de loop waarvan hij de Deus pater, 
de mens, inbracht die in ontoegankelijk licht verblijft, maar die gezien kan 
worden in zijn schaduwen en tekenen, in het oneindige universum en de 
ontelbare werelden, en eindigend met de suggestie dat hier in Wittenberg, 
waar alle naties van de wereld naartoe komen op zoek naar de waarheid, de 
waarheid zal worden gevonden.3 Net zoals hij in Engeland had gesuggereerd, 
toen de urn openging bij de nimfen van de Theems, dat zij wellicht hier zou 
worden gevonden.4

In Mocenigo’s aanklacht tegen Bruno aan de Inquisitie vermeldt hij dat 
hij gezegd zou hebben dat hij van plan was geweest een nieuwe sekte op te 

1 Ibid., p. 12. Delen van deze rede zijn door McIntyre vertaald in zijn Giordano Bruno, pp. 55-7.
2 Op. lat., I (i), pp. 20 e.v. Zie over deze genealogie der wijsheid, en de opname erin van Lucretius 

en Palingenius, hierboven, p. 242.
3 Ibid., pp. 21 e.v. Tenminste, dat is mijn uitleg van de verwarde en opgewonden beeldspraak waarin 

Bruno zijn dankbaarheid aan Wittenberg betuigt en zegeningen over haar aanroept.
4 Zie hierboven, p. 283-84. Er wordt nimf- en rivierbeeldtaal gebruikt aan het eind van de Wit-

tenberg-rede.
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richten die filosofisch zou zijn.1 Andere informanten insinueerden hetzelfde, 
en voegden eraan toe dat Bruno had gezegd dat de sekte de ‘Giordanisti’ werd 
genoemd en met name de lutheranen in Duitsland aansprak.2

Ik ben me af gaan vragen of deze ‘Giordanisti’ enige connectie met het 
onopgeloste mysterie van de oorsprong van de rozenkruisers zou kunnen 
hebben waarover voor het eerst gehoord wordt in Duitsland in de vroege 
zeventiende eeuw, in lutherse kringen.3

Vroeg in 1588 vertrok Bruno uit Wittenberg naar Praag waar hij ongeveer 
een halfjaar bleef.4 Hier hield keizer Rudolf II zijn hof en nam astrologen 
en alchemisten uit heel Europa onder zijn hoede die hem hielpen bij zijn 
melancholische zoektocht naar de steen der wijzen. Bruno was geen prak-
tiserende alchemistische hermeticus, maar hij probeerde de belangstelling 
van de keizer te wekken voor zijn ‘mathesis’ en droeg een boek aan hem op 
dat in Praag werd uitgegeven en dat de provocerende titel Articuli adversus 
mathematicos droeg.5 Het is misschien slechts een opvallende samenloop 
van omstandigheden dat Fabrizio Mordente in deze tijd in Praag was en de 
positie van keizerlijk astronoom bekleedde!6

Het boek ‘tegen wiskundigen’ is geïllustreerd met een intrigerende ver-
zameling diagrammen, waarvan ik hier een selectie weergeef (Ill. 11-13).7 Ze 
zien er onregelmatig geometrisch uit, ofschoon er hier en daar interessante 
voorwerpen zijn binnengedrongen, zoals slangen of luiten. Er is er een die 
de Egyptische titel ‘Theuti Radius’ (Ill. 13a) draagt en die versierd is met een 
patroon van zigzaglijnen en stippen die eruitziet als variaties op een bepaald 
thema dat gebaseerd is op de karakters van de planeten. Een andere, die net 
zo decoratief is, heet ‘Theuti circulus’. Zelfs de ogenschijnlijk meer geometri-
sche diagrammen zijn verlevendigd met vreemde bloem- en andere motieven 
die zijn weggelaten in de reproducties ervan in de editie van 1889,8 (Ill. 12a, 
b) waarin ze er mager en saai negentiende-eeuws uitzien, wat heel vreemd 
is tegenover de temperamentvolle uitbundigheid van de originelen.9 Het 

1 ‘He revealed a plan of founding a new sect under the name of philosophy …’ (Documenti, p. 60).
2 ‘He (Bruno) said that formerly the works of Luther were much prized in Germany, but that after 

they had tasted of his (Bruno’s) works they sought for no others, and that he had begun a new sect 
in Germany, and if he could get out of prison he would return there to organize it better, and that 
he wished that they should call themselves Giordanisti …’ (Sommario, p. 61; cf. ook ibid., pp. 57, 59).

3 Zie verder hieronder, pp. 387-93.
4 Documenti, p. 86.
5 Op. lat., I (iii), pp. 1 e.v. Bruno publiceerde ook, of liever gezegd, herpubliceerde een lulliaans 

werk in Praag.
6 Spampanato, Vita di Giordano Bruno, p. 429.
7 Ze zijn gefotografeerd van het exemplaar in de Bibliothèque Nationale (Rés. D2 5278) dat het 

enig bekende exemplaar is dat alle diagrammen bevat (zie Bibliografia, p. 138).
8 In Op. lat., I (iii), uitgegeven door Tocco en Vitelli.
9 Dezelfde bewerking van het diagram tot een normaler voorkomen werd door Tocco en Vitelli 

gedaan bij de diagrammen in de De triplici minimo, een werk dat in hetzelfde deel van het Op. lat. 
werd uitgegeven. Zie hieronder, pp. 311-12.
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lijkt mij aannemelijk dat Bruno de clichés voor deze diagrammen zelf heeft 
gegraveerd, want ze lijken qua stijl op die in de De triplici minimo die volgens 
de drukker van dit werk door Bruno zelf zijn gegraveerd.1

Ik vond het moeilijk om de ‘mathesische’ tekst in verband te brengen met 
deze diagrammen, behalve in het geval van de eerste drie (Ill. 11a, b, c),2 die 
variaties op het thema van elkaar doorsnijdende cirkels zijn. In de tekst wordt 
duidelijk gesteld dat de eerste een figuur is die de universele mens voorstelt; 
de tweede stelt de intellectus voor; en de derde is de ‘figuur van de liefde’, 
waarin tegenstrijdigheden in overeenstemming gebracht worden en vele 
in één worden verenigd.3 Deze drie figuren zouden uiterst ‘vruchtbaar’ zijn, 
niet alleen voor de geometrie maar voor alle wetenschappen en om te over-
denken en er magisch mee te werken.4 Deze drie figuren vertegenwoordigen 
dus de hermetische drie-eenheid, zoals omschreven door Bruno in de ‘Dertig 
Standbeelden’. De derde, degene die de amoris figura is (Ill. 11c) heeft zelfs het 
woord MAGIE erin geschreven staan met letters op het diagram. Er wordt 
verder gesteld dat naar deze drie figuren wordt verwezen in de tekst met de 
volgende afkortingen:

Figurae Mentis nota  

Figurae Intellectus  

Figurae Amoris    

De eerste twee hiervan zijn tekens voor de zon en maan, en de derde is een 
vijfpuntige ster. Deze figuren komen voor op de pagina’s van de ‘mathesische’ 
tekst die erop volgen, hier en daar verspreid staand tussen de besprekingen 
van lijnen en cirkels, bollen en hoeken, enzovoorts. Het is daarom mogelijk 
dat dit boek in een of ander geheimschrift is geschreven.

Of keizer Rudolf nu al of niet de boodschap kon lezen die verstopt zat in de 
‘mathesis’, de strekking van het voorwoord waarin het werk aan hem wordt 
opgedragen is duidelijk. Er zijn afwisselingen van licht en duisternis en de 
huidige tijd van duisternis wordt geteisterd door strijdende sekten. Door-
dat ze de ius gentium overtreden en daarmee de orde verbreken die door de 
ware God is ingesteld, doen zij de banden van de samenleving verdwijnen, 
gedreven door misantropische geesten, dienaren van de duivelse furiën, die 
het zwaard van onenigheid tussen de volkeren steken alsof zij Mercuriussen 
waren die uit de hemel neerdaalden en allerlei oplichterspraktijken uitvoer-
den. Ze zetten mens tegen mens op en overtreden de wet van de liefde, die 
niet toebehoort aan een soort cacodemonische sekte, maar van God afkomstig 
is, de Vader van allen, die zijn gaven uitstrooit over de rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen en algehele filantropie beveelt. Ware religie dient zonder 

1 Zie hieronder, p. 311.
2 Op. lat., I (iii), pp. 78-80.
3 Ibid., pp. 20-1.
4 Ibid., p. 21.
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controversen en geschillen te zijn, en is een doel van de ziel. Niemand heeft 
het recht kritiek of controle uit te oefenen op opvattingen van anderen, zoals 
tegenwoordig gebeurt, alsof de hele wereld blind is onder Aristoteles of een 
dergelijke leider. Maar we heffen het hoofd in de richting van de prachtige 
lichtstraling, terwijl we luisteren naar de natuur die hardop roept om gehoord 
te worden en we de wijsheid in eenvoud van geest volgen en met oprechte 
liefde in het hart.1

De boodschap van de Noleen toegepast op de tijd waarin hij leefde is ner-
gens duidelijker uiteengezet dan in zijn opdracht aan Rudolf II. Hierin komen 
al zijn gebruikelijke thema’s voor, de afwisselingen van licht en duisternis, 
de ‘Mercuriussen die uit de hemel neerdalen’ die, zoals we weten uit zijn 
vertrouwde zinsnede in andere verbanden, de religie van de Egyptenaren 
verwoestten, de natuurlijke religie die hij zelf volgt en die de ius gentium en 
de universele wet van de liefde niet overtreedt zoals de fanatieke sektariërs 
dat doen, en de ‘aristotelianen’ die hun vooroordelen aan anderen willen 
opleggen. Dacht hij wellicht nu voornamelijk aan Parijs onder het Verbond, 
waaraan hij misschien door de aanwezigheid van Fabrizio Mordente in Praag 
werd herinnerd? In Engeland had hij hoofdzakelijk gedacht aan onderdruk-
kende Engelse protestanten. Alle religieuze vervolgingen en alle oorlogen 
in naam van de religie overtreden de wet van de liefde. Hoe vreemd Bruno’s 
magische religie ook was, hoe buitengewoon en zelfs beangstigend zijn in-
nerlijke egyptianisme was, zij overtrad de wet van de liefde niet zoals de 
sektariërs wel deden. Dit is de nobele kant van de heroïsche enthousiasteling.

De keizer gaf Bruno geld voor zijn mathesis ‘tegen wiskundigen’,2 maar 
hij gaf hem geen werk of positie. Hij ging verder naar Helmstedt.

‘Iordanus Brunus Nolanus Italus’ verkreeg toegang tot de juliaanse universi-
teit van Brunswijk te Helmstedt op 13 januari 1589.3 De universiteit was pas 
twaalf jaar eerder op basis van liberale principes opgericht door hertog Julius 
van Brunswijk-Wolfenbüttel. Julius stierf kort na Bruno’s aankomst en werd 
door zijn zoon Hendrik Julius opgevolgd. De religieuze situatie in Helmstedt 
was tamelijk instabiel; de oude hertog was protestant geweest en zijn zoon 
en opvolger was slechts in naam katholiek. Bruno kreeg moeilijkheden met 
een protestantse predikant te Helmstedt die hem excommuniceerde,4 maar 
de jonge hertog Hendrik Julius schijnt tamelijk vriendelijk tegen hem te zijn 
geweest en stond hem toe een oratie te houden aan de universiteit. Weer is de 
Noleen in zijn element en hij staat op het punt een van zijn hoogst originele 
toespraken tot de doctoren van een universiteit te houden.

1 Ibid., pp. 3-7.
2 Documenti, p. 86. John Dee’s partner, Edward Kelley, was in Praag ten tijde van Bruno’s bezoek, 

en stond in zeer hoog aanzien bij de keizer (zie C. Fell Smith, John Dee, 1909, pp. 179 e.v.).
3 Documenti, p. 51. Over de situatie te Helmstadt tijdens Bruno’s bezoek, zie Spampanato, Vita di 

Giordano Bruno, pp. 431 e.v.; W. Boulting, Giordano Bruno, Londen, 1914, pp. 214 e.v.
4 Documenti, p. 52.
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De Oratio consolatoria1 te Helmstedt is niet zo briljant als de Oratio vale-
dictoria te Wittenberg was, maar zij is interessant vanwege de aanwijzingen 
dat Bruno een radicalere anti-katholieke en anti-papistische positie had in-
genomen dan hij in Engeland had gedaan. Hij spreekt nu van een tirannie 
waarmee een verachtelijke geestelijkheid de natuurlijke orde, de ius gentium 
en het burgerlijk recht in Italië en Spanje vernietigt, terwijl Gallië en België 
door godsdienstoorlogen worden verwoest, en bepaalde streken in Duitsland 
uiterst ongelukkig zijn.2 In de Spaccio had hij het belang van herstel van 
het recht benadrukt bij de hervorming van de hemelen, maar zijn sterke 
belangstelling voor de ius gentium zowel hier als in de Praagse dedicatie tot 
de keizer duidt wellicht op enige invloed van zijn vriend Alberico Gentile, 
de oprichter van het internationaal recht,3 die hij in Engeland had gekend 
en weer ontmoette te Wittenberg, waar hij door Gentiles introductie zijn 
docentschap aan de universiteit verkreeg.

De retorische lofspraken tot wijlen Julius nemen een opvallende bruni-
aanse wending wanneer de toespraak door de noordelijke en zuidelijke ster-
renbeelden begint heen te gaan waarnaar de deugden van Julius opklimmen, 
terwijl de ondeugden afdalen.4 Hier hebben we duidelijk te maken met enig 
anti-papisme, zoals wanneer het hoofd met het slangenhaar van Gorgo het 
monster van de perverse pauselijke tirannie symboliseert dat tongen talrijker 
dan haren op het hoofd heeft, alle lasterlijk tegen God, de natuur, de mens, en 
dat de wereld met het smerigste gif van onwetendheid en ondeugd bederft.5 
De rede omschrijft aldus een hervorming van de sterrenbeelden die tot stand 
gekomen is door middel van de deugden van de overleden lutherse hertog 
en die duidelijk anti-papistisch en anti-katholiek is.

Om de waarde van deze verschuiving in de hemelse hervorming in vergelij-
king tot de Spaccio in te kunnen schatten, moeten we de situatie in Europa in 
1589 vergeleken met die in 1585, voor de geest halen. Het Katholieke Verbond 
met zijn gewelddadige propaganda en gewelddadige acties had Parijs vanaf 
1586 (spoedig nadat Bruno vertrok) al in handen; Hendrik III werd in 1589 
vermoord; in dit verschrikkelijke jaar verkeerde Navarra’s belegering van 
Parijs in zijn laatste stadium; in het voorafgaande jaar, 1588, had Engeland 
de overwinning op de Armada behaald. De nog steeds katholieke kleuring 
van de Spaccio della bestia trionfante vooronderstelde dat het leiderschap van 
de hervorming door een liberale en tolerante katholieke vorst, Hendrik III, 
op zich zou worden genomen. Dit leiderschap is nu niet langer mogelijk 
en de hervorming verschuift in een meer protestantse en anti-papistische 
richting. Bij een gewonere persoonlijkheid zou rekening gehoudenmoeten 
worden met het feit dat Bruno betaald werd om de overleden protestantse 

1 Op. lat., I (i), pp. 27 e.v.
2 Ibid., p. 33.
3 Door zijn beroemde werk, de De legationibus.
4 Op. lat., I (i), pp. 47 e.v.
5 Ibid., p. 49; cf. McIntyre, Giordano Bruno, pp. 60-1.
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hertog te vleien, maar de Noleen was geen gewone persoonlijkheid en sprak 
altijd vanuit zijn overtuiging.

Hertog Julius van Brunswijk-Wolfenbüttel kan op een lijn geplaatst wor-
den met de ‘diva Elizabetta’ als een van de ketterse prinsen die door Bruno 
geprezen was en die de inquisiteurs verdacht vonden.

Aan de slechts in naam katholieke zoon, Hendrik Julius, droeg Bruno de 
Latijnse gedichten op die hij al jaren aan het schrijven was. Ofschoon deze 
gedichten niet in Helmstedt werden gepubliceerd, zoals de Oratio consolato-
ria, maar in Frankfurt, horen de dedicaties1 thuis in de sfeer van de periode 
te Helmstedt. In een ervan herinnert Bruno Hendrik Julius eraan, die zowel 
hertog als bisschop was, dat ten tijde van Hermes Trismegistus priesters 
koningen waren en koningen priesters.2

Het is waarschijnlijk dat Bruno terwijl hij in Helmstedt was verscheidene 
van de werken over magie schreef die in het Noroff-manuscript bewaard zijn 
gebleven, waaronder de De magia met haar onderzoek van manieren om zich 
‘te verbinden’ met demonen en haar magische psychologie van de verbeel-
ding, en de De vinculis in genere, ook over het verbinden. Het was wellicht 
ook hierin dat de passages van Agrippa, van Trithemius en andere magische 
teksten voor Bruno werden overgeschreven door Jerome Besler.3

Met het geld dat Hendrik Julius hem gaf voor de oratie over de dood van 
zijn vader ging Bruno verder naar Frankfurt ‘om twee boeken te laten druk-
ken’.4 Hij nam contact op met de drukker Johann Wechel5 en hield zich bezig 
met de publicatie van de lange Latijnse gedichten waarmee hij misschien 
in Engeland was begonnen en waaraan hij tijdens zijn omzwervingen had 
gewerkt. Enthousiasten voor Bruno’s filosofie hebben zich vaak voornamelijk 
beperkt tot de Italiaanse dialogen die in Engeland waren geschreven,6 en die, 
wanneer ze buiten hun Engelse context worden gelezen en zonder Bruno’s 
positie in de lijn van de renaissancemagiërs te begrijpen, zo merkwaardig 
verkeerd begrepen kunnen worden. De Latijnse gedichten herhalen de hele 
boodschap maar in een veel minder aantrekkelijke vorm dan de Italiaanse 
dialogen. Dit is misschien ook weer een van Bruno’s tragedies, want hij was 
een dichter, ofschoon geen goede Latijnse dichter, en aan zijn boodschap ligt 
magische beeldspraak ten grondslag. De magie van de beeldspaak doet zijn 
werk bij de lezer van de Italiaanse dialogen en hetzelfde enthousiasme en vuur 
zitten in de enorm lange Latijnse gedichten. Maar er is beslist heroïsch en-
thousiasme voor nodig om de De immenso, innumerabilibus et infigurabilibus,7 

1 Op. lat., I (i), pp. 193-9, en Op. lat., I (iii), pp. 123-4.
2 Op. lat., I (i), p. 193.
3 Zie Op. lat., III, introductie, pp. xxvii-xxix.
4 Documenti, p. 86.
5 Spampanato, Vita di Giordano Bruno, pp. 446 e.v.
6 Enkele van Bruno’s bewonderaars, aan de andere kant, beschouwden de De immenso als zijn 

chef d’oeuvre.
7 Op. lat., I (i), pp. 191 e.v., en Op. lat., I (ii), pp. 1 e.v.
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de De triplici minimo et mensura1 en de De monade numero et figura2 van begin 
tot eind te lezen.

De gedichten zijn in navolging van Lucretius. De immenso herhaalt in haar 
volledigste vorm de filosofie van het oneindige universum en de ontelbare 
werelden die Bruno geput had uit Lucretius, bezield met de universele bezie-
ling van de magische filosofie en gebruikt op de hermetische wijze, om in 
de mens het universum te bespiegelen in die enorm uitgebreide vorm en op 
deze wijze de oneindige goddelijkheid op te nemen. Ik heb eerder3 de tekst 
van het commentaar opgenomen dat aan het begin van het gedicht staat 
waarin de magnum miraculum est homo passage uit de Asclepius uitgebreid is 
naar het oneindige dat de mens, het grote wonder, nu zelf moet uitbreiden 
om te ontvangen. Het onmetelijke en ontelbare zijn de ‘onfigurabelen’ die 
in de ‘Dertig Standbeelden’ innerlijk worden overdacht om de oneindige 
behoefte van de ziel aan het oneindige te vervullen.4

In De minimo denkt Bruno na over het oneindig kleine, de minima waar-
uit de wereld is opgebouwd. Deze minima of monaden worden in verband 
gebracht met de atomen van Democritus, waarvan Bruno zijn kennis weer 
ontleent aan het gedicht van Lucretius. In De magia5 introduceert hij de ato-
men als hij spiritus bespreekt, en eveneens in de De rerum principiis elementis 
et causis.6

Er staat nog iets anders in de twee Latijnse gedichten over het Immense 
en het Minieme, waarvan men wel moet denken dat het bijna opzettelijk is 
verborgen op onopvallende plaatsen in de filosofie. In de De immenso staat 
een bijzonder heftige aanval op degenen die de Egyptische religie hebben ver-
woest, waardoor ‘sepulta est lux’ en wreedheid, schisma’s, slechte gebruiken 
en minachting voor de wet verspreid zijn over de wereld.7 In de geheimzin-
nige kop boven de passage wordt de voorspelling van Mercurius in Pimander 
genoemd, waardoor er geen twijfel blijft bestaan dat we hier weer te maken 
hebben met de vertrouwde interpretatie van Bruno van de Klaagzang als 
zijnde de verwoesting van de goede religie door de christenen. De lezer van 
de De minimo wordt tegen het einde wakker geschud als hij zich geplaatst 
weet tegenover drie figuren geheten ‘Atrium Apollinis’, ‘Atrium Minervae’ 
en ‘Atrium Veneris’ die worden omschreven als de vruchtbaarste figuren, en 
‘zegels’ van de archetypen van de dingen.8 Als de lezer een toegewijd leer-

1 Op. lat., I (iii), pp. 119 e.v.
2 Op. lat., I (ii), pp. 319 e.v. Manuscripten van twee korte werken van Bruno, die nauw verwant 

zijn aan de De triplici minimo en de De monade, zijn onlangs ontdekt te Jena. Ze zijn uitgegeven door 
G. Aquilecchia in Atti dell’ Accademia dei Lincei, dl. XVII, 1962.

3 Zie hierboven, p. 241.
4 Zie hierboven, pp. 301, 303.
5 Op. lat., III, p. 416.
6 Ibid., p. 535. D.W. Singer (Giordano Bruno, etc. p. 71) heeft het over Bruno’s ‘kosmische metabolisme’ 

in verband met de eeuwige beweging van de minima.
7 Op. lat., I (ii), pp. 171-2.
8 Op. lat., I (iii), pp. 277- 83.
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ling van Giordano is, weet hij nog dat hij die figuren eerder heeft gezien, of 
figuren die er precies op lijken, namelijk in de Articuli adversus mathematicos 
waarin ze zegels van de drie-eenheid mens, intellectus, amor waren (Ill. 11a, 
b, c), zegels ‘tegen de wiskundigen’ die in het voorwoord tot keizer Rudolf 
uitgelegd worden als de strijdende christelijke sekten die vervangen zouden 
moeten worden door een religie van liefde en een verring van de natuur. Als 
de leerling zo’n toegewijd Giordanist is dat hij bij Bruno in Parijs is geweest, 
zal hij zich afvragen wanneer hij de twee diagrammen met de naam ‘Plectrum 
Mordentii’ en ‘Quadra Mordentii’1 ziet of deze wellicht niet iets te maken heb-
ben gehad met de controverse rond een passer in Parijs onder het Verbond. 
Het hele boek De mensura dat is gevoegd bij de De triplici minimo is in mijn 
ogen erg merkwaardig. Ofschoon hij de verschillende soorten geometrische 
figuren wel lijkt door te nemen, waarom zouden die figuren ‘een weg voor de 
Charites (Gratiën) van Hermes bieden’?2 Of waarom zou een ‘Charitis domus’ 
te vinden zijn in een driehoek die bestaat uit Bacchus, Diana en Hermes?3

Wanneer we de diagrammen in de drie Latijnse gedichten die door We-
chel in Frankfurt zijn gepubliceerd in de oorspronkelijke edities bestuderen, 
ontdekken we dat de diagrammen in de De triplici minimo et mensura sterk 
verschillen van die in beide andere werken, aangezien ze bezaaid zijn met 
grote aantallen sterren, bloemen, bladeren en andere fantasieën (Ill. 14a, b). 
De redacteuren van Bruno’s Latijnse werken tonen in hun weergaven van 
deze diagrammen slechts hun basale geometrische vormen,4 en de sterren 
en andere toevoegsels die volgens hen misschien slechts betekenisloze ver-
sieringen waren, worden weggelaten (net zoals ze ook de diagrammen van 
de Articuli adversus mathematicos snoeiden). Toch beweert drukker Wechel in 
de dedicatie van de De triplici minimo aan Hendrik Julius dat Bruno deze dia-
grammen eigenhandig eruit haalde.5 Bruno moet daarom zelf waarde hebben 
gehecht aan de vele sterren en de andere bijzonderheden erin. Een mogelijke 
verklaring voor deze mysteriën zou kunnen zijn dat Bruno inderdaad een of 
andere hermetische sekte in Duitsland stichtte (de ‘Giordanisti’ waarover 
geruchten voorkomen in de Sommario) en dat zulke figuren symbolen van 
de sekte zijn. Men vraagt zich af of de letters op enkele van de diagrammen 

1 Op. lat., I (iii), pp. 253, 256.
2 Ibid., p. 323.
3 Ibid., p. 333.
4 De De triplici minomo et mensura, staat in Op. lat., I (iii), ed. Tocco en Vitelli, Florence, 1899. 

Aangezien veel van de diagrammen in dit werk in andere werken voorkomen zonder de sterren en 
andere toevoegingen, voelden Tocco en Vitelli zich waarschijnlijk gerechtvaardigd deze als onnodige 
rariteiten te beschouwen die weggelaten konden worden.

5 ‘non schemata solum ipse (d.i. Bruno) sua manu sculpsit, sed etiam operarum se in eodem 
correctorem praebuit’ (Op. lat., I (iii), p. 123). Het is niet onmogelijk dat Wechel een drukker was die 
een geheim genootschap gunstig gezind was. Een drukker met dezelfde naam, Andreas Wechel, had 
voorheen zijn huis in Frankfurt tot ontmoetingsplaats gemaakt voor reizigers van over heel Europa 
(zie J.A. van Dorsten, Poets, Patrons and Professors, Leiden, 1962, p. 30). Zoals bekend logeerde Philip 
Sidney bij Andreas Wechel op zijn eerste continentale reis. De Johann Wechel die Bruno’s boeken 
drukt is echter niet dezelfde persoon.
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boodschappen in geheimschrift bevatten. De overvloed aan sterren in deze 
diagrammen is heel opvallend. In het werk ‘tegen wiskundigen’ gebruikte 
Bruno de ster met de betekenis ‘amor’.1

Het derde Latijnse gedicht dat in Frankfurt werd uitgegeven, de De monade 
numero et figura,2 is een studie van getallen en hun betekenissen, te begin-
nen met de monas, dan de twee, de drie, enzovoorts. Het is gebaseerd op de 
hoofdstukken over deze getallen in het werk van Cornelius Agrippa,3 waarop 
lang geleden is gewezen.4 Maar Bruno verandert de stelsels van Agrippa. 
Agrippa, die zich ogenschijnlijk nog in de orthodoxe afstamming van de 
christelijke magiërs bevindt, geeft de getallen christelijk trinitarische, pseu-
do-dionysische en kabbalistische betekenissen. Bruno laat deze achterwege 
en zijn getallen worden puur ‘Egyptisch’ of hermetisch of pythagorisch. Het 
is dezelfde ontwikkeling in de numerologie als degene die we in de Spaccio 
of de Eroici furori hebben bestudeerd, een verandering van balans waardoor 
het hermetisch-Egyptische overheersend wordt.

Bij elk getal geeft Agrippa een schaal voor het getal waarin hij de betekenis-
sen ervan op verschillende niveaus uitzet. In de schaal van drie5 bijvoorbeeld 
is de hoogste of archetypische betekenis de drieletterige naam van God (in het 
Hebreeuws) die de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aangeeft, de christelijke 
Drie-eenheid. In de verstandelijke wereld geeft dit getal de drie engelenhi-
erarchieën aan, dat wil zeggen de negen pseudo-dionysische hiërarchieën 
die in drieën zijn gegroepeerd en de Drie-eenheid vertegenwoordigen. In de 
hemelse wereld heeft drie betrekking op de drie verdelingen in vieren van 
de tekens (van de dierenriem), de drie verdelingen in vieren van de huizen 
(van de horoscoop) en de drie drietallen; in de elementaire wereld heeft drie 
betrekking op de drie graden van de elementen; in de kleinere wereld, dat 
wil zeggen de microkosmos of mens, heeft het betrekking op de drie voor-
naamste lichaamsdelen van de mens, het hoofd, de borst en de buik. In de 
duivelse wereld wordt drie de drie furiën, de drie helse rechters en de drie 
graden van de verdoemden.

In het hoofdstuk over de drie in Bruno’s gedicht vernemen we niets over 
de Drie-eenheid, en zijn de drie Mens, Intellectus, Amor, die als andere drieën 
kunnen worden uitgedrukt, zoals bijvoorbeeld Veritas, Pulchritude, Bonitas, de 
Drie Gratiën. Hij geeft ook Unitas, Veritas, Bonitas als een drie. En zijn figuur 
die de drie illustreert bestaat uit drie zonnen (Ill. 14c) corresponderend met 
Vita, Intellectus (die met het Woord kan worden vergeleken) en Generatio, 
die zouden liggen binnen een regenboog van drie kleuren.6 Ik heb hier sterk 

1 Zie hierboven, p. 306.
2 Op. lat., I (ii), pp. 319 e.v.
3 Agrippa, De occult. phil., II, 4-13.
4 F. Tocco, Le fonti più recenti della filosofia del Bruno, Rome, 1892, p. 71.
5 Agrippa, De occult, phil., II, 5.
6 Op. lat., I (ii), pp. 358-69. Een sterk gelijkende ordening van drie zonnen met een regenboog 

verschijnt als ‘voorteken’ op een houtsnede in een van William Lilly’s profetieën (W. Lilly, An Astro-
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ingekort wat Bruno over de drie zegt, maar het is voldoende om duidelijk te 
maken dat, vergeleken met Agrippa, het niet trinitarisch in christelijke zin 
is, maar slechts in een neoplatoonse of hermetische betekenis.

Een goede manier om de studie van Bruno’s numerologie te benaderen zou 
zijn allereerst de relevante hoofdstukken in Agrippa machtig te worden, dan 
deze zorgvuldig te vergelijken met Bruno’s De monade en dan verder te gaan 
met Robert Fludd over de ‘Heilige Getallen’.1 Fludd doet hetzelfde, loopt de 
getallen en hun betekenissen binnen hetzelfde raamwerk van macrokomos-
microkosmos door, maar hij is teruggekeerd tot de christelijke uitleg van 
de mens, intellectus-Woord, anima mundi als voorstelling van de christelijke 
Drie-eenheid. Fludd verwijst constant naar Hermes Trismegistus, die hij ver-
eert, maar de Drie-eenheid, de Engelen en het kabbalisme worden weer eens 
terecht met elkaar in verband gebracht binnen het raamwerk van waaruit een 
christelijke magiër opereerde en waarbinnen hij dacht. Bestudeerd binnen 
deze opeenvolging, geplaatst tussen Agrippa en Fludd, komt de excentriciteit 
van Bruno’s numerologie duidelijk naar voren en het is te zien dat – zoals 
in feite bij zijn hele positie als renaissancemagiër – zij te wijten was aan het 
feit dat hij de christelijke interpretatie van de Hermetica niet aanvaardde en 
zijn verandering van de balans ten gunste van een volledig ‘egyptianisme’ 
die dit met zich meebracht.

Een opmerkelijk kenmerk van de De monade is dat Bruno erin gebruik-
maakt van Cecco d’Ascoli’s necromantische commentaar op de Sphaera van 
Sacrobosco. Zoals ik eerder aanvoerde,2 nam Bruno waarschijnlijk de titel 
van zijn magisch-geheugenboek dat tijdens het eerste bezoek aan Parijs werd 
gepubliceerd, de De umbris idearum, over van Cecco die een magisch boek 
van Salomo noemt met deze titel. In de De monade staan lange citaten van 
Cecco die zelfs met name wordt genoemd als ‘Ciccus Asculanus (geboren 
in de tijd van het licht)’,3 hetgeen laat zien wat een hoge dunk Bruno van 
deze dodenbezweerder had die door de Inquisitie in 1327 werd verbrand. 
Het langste citaat van Cecco komt als Bruno de tien bespreekt, het getal dat 
gewijd is aan de tien Sefirot. Hij noemt deze, maar later beschrijft hij ordes 
van demonen of geesten wier hiërarchieën in de kruising van cirkels kunnen 
worden overdacht. ‘Deze (de ordes van demonen) worden overpeinsd in de 
doorsnijdingen van cirkels, zoals Astophon in libro Mineralium constellatorum 
zegt. Hoe groot, zegt hij, is de kracht die ligt in het snijpunt van cirkels.’4 Dit 

logical Prediction of the Occurences in England, Part of the years 1648, 1649, 1650, gedrukt door T.B., 1648).
1 R. Fludd, Utriusque cosmi historia, dl. 2 (Microcosmi historia), Oppenheim, 1619, pp. 19 e.v.
2 Zie hierboven, p. 197.
3 ‘Ciccus Asculanus (tempus lucis nactus) …’ Op. lat., I (ii), p. 467. De gehele pp. 466-8 zijn hier 

nauw gebaseerd op Cecco’s commentaar zoals blijkt wanneer deze pagina’s worden vergeleken met 
Lynn Thorndike, The Sphere of Sacrobosco and its Commentators, Chicago, 1948, Commentary door 
Cecco d’Ascoli, pp. 396-9. Het is daarom veelzeggend dat Bruno dit noemt in de context van zijn 
eigen verloren boek over de sphaera (‘Et ego, in libro de sphaera’, p. 466). Naar alle waarschijnlijkheid 
was zijn verloren boek dus gebaseerd op Cecco.

4 Op. lat., I (ii), p. 466.
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is een citaat van Cecco’s citaat van deze Astophon waarover nergens verder 
iets vernomen wordt en die waarschijnlijk door Cecco werd uitgevonden.1 Het 
werpt licht op waarom elkaar doorsnijdende cirkels zo’n prominent kenmerk 
zijn in de diagrammen waarmee Bruno zijn hermetische drie-eenheid voor-
stelt (Ill. 11a, b, c), en ook in vele andere diagrammen in zijn werken. Bruno 
heeft ook veel belangstelling voor de demon Floron, die volgens Cecco wordt 
genoemd in het Liber de umbris van Salomo als een heerser van het noorden. 
Floron wordt door magische spiegels aangeroepen en lijkt vroeger behoord 
te hebben tot de orde van de Cherubijnen. Dit wordt allemaal herhaald door 
Bruno, naar Cecco.2

Dit is het soort magie dat zorgvuldig werd onderdrukt en opzijgezet door 
Pico toen hij de praktische kabbala introduceerde; de nieuwe, veilige en ge-
leerde soort waarbij met engelen werd getoverd. Bruno’s terugkeer tot een 
volledig ‘egyptianisme’ houdt in dat hij terugkeert naar onbeschroomd ‘de-
monische’ toverij in de oude stijl. Het laatste figuur in Bruno’s De monade (Ill. 
14d)3 is een overhellende driehoek met drie merkwaardig uitziende gekrulde 
dingen, een soort wormen, buiten de driehoek. Ik ben geneigd te denken dat 
die ‘verbindingen’ met demonen moeten voorstellen. Er staat nog een kleine 
krulvorm in een van de figuren in de Articuli adversus mathematicos (Ill. 13b).4

Vergelijk dit eens met de toverij van John Dee en Kelley, waarbij ze zo 
bang zijn voor demonen en opletten alleen met goede en heilige engelen 
te maken te hebben. Vergelijk dit eens met de diepgaande religiositeit van 
Pico della Mirandola. Men krijgt het gevoel dat zelfs Agrippa gechoqueerd 
zou zijn geweest.

Ik geloof dat de gekke diagrammen in Bruno’s werken zijn wat hij ‘mathe-
sis’ noemt. U zult zich herinneren dat hij in de Dertig Zegels zegt dat de vier 
richtsnoeren in de religie Liefde, Magie, Kunst en Mathesis zijn. Met Kunst 
bedoelt hij volgens mij zijn volkomen onorthodoxe interpretatie van de lul-
liaanse kunst. Bij het omschrijven van ‘Mathesis’ zegt hij dat Pythagoras 
en Plato diepzinnige en moeilijke zaken op slinkse wijze wisten binnen te 
smokkelen met wiskundige middelen. Dit is de gebruikelijke pythagorische 
of symbolische houding ten opzichte van het getal. Maar dan zegt hij dat er 
tussen de ‘mathemata’ en fysieke dingen een plaats is waar de natuurlijke 
krachten van dingen kunnen worden aangetrokken, zoals door de magiërs 
wordt gedaan. Heraclitus, Epicurus, Synesius en Proclus bevestigen dit en 

1 Thorndike, Sphere, p. 405.; cf. Thorndike’s introductie, p. 54, over het feit dat Astophon een 
uitvinding van Cecco is.

2 Op. lat., I (ii), pp. 467-8. Cf. Thorndike, Sphere, pp. 398-9, 407-8, en History of Magic and Experi-
mental Science, II, p. 965. Volgens Cecco zat de demon Floron gevangen in een stalen spiegel na een 
zeer krachtige invocatie en kende vele geheimen der natuur. Hiernaar wordt door Bruno verwezen in 
de Spaccio (dial. 1) onder de noordelijke constellatie Beer; ‘daar waar de magiërs van de stalen spiegel 
de orakels van Floron zoeken, een van de grote vorsten van de arctische geesten’ (Dial. ital., p. 617).

3 Bruno, Op. lat., I (ii), p. 473.
4 Op. lat., I (iii), p. 87.
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dodenbezweerders maken er veel gebruik van.1 (Het is merkwaardig dat Bruno 
Epicurus in dit gezelschap plaatst.)

Noch het pythagorische symbolische getal, noch het ‘mathesische’ gebruik 
van het getal is de ‘echte kunstmatige magie’ waarmee mechanische duiven 
en krabben kunnen worden voortgebracht. Bruno bevindt zich niet in de lijn 
van de vooruitgang van de mathematische en mechanische wetenschap. Hij 
is veeleer een reactionair die het copernicaanse diagram of de uitvinding van 
een passer terug zou dringen in de richting van ‘mathesis’.

Maar de wetenschappelijke of de authentiek filosofische benadering van 
Giordano Bruno is niet de enige benadering. Als men hem bij zijn omzwer-
vingen volgt, raakt men er steeds sterker van overtuigd dat de nieuwe filosofie 
een religieuze boodschap was, en dat sommige diagrammen in zijn werken 
wellicht wijzen op de symbolen van een sekte.

1 Sigillus sigillorum, Op. lat., II (ii), pp. 196-7.
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hoofdstuk xviii

Giordano Bruno: laatste gepubliceerde werk

•
Bruno’s laatste verblijf in Frankfurt waar de drie Latijnse gedichten 

werden gedrukt, valt in twee delen uiteen. Hij ging er ongeveer halver-
wege 1590 naartoe, bracht in 1591 een bezoek aan Zwitserland, waarna hij 
naar Frankfurt terugkeerde.1

Een merkwaardige figuur genaamd Hainzell (Johannes Henricius Haince-
lius), inwoner van Augsburg, had onlangs een landgoed bemachtigd te Elgg 
bij Zürich. Deze man had belangstelling voor alchemie en diverse soorten 
occultisme en magie, en hij ontving degenen die de naam hadden deze kun-
sten te beheersen gastvrij te Elgg.2 Bruno was enkele maanden bij hem te 
gast en voor deze vreemde heer van Elgg schreef hij een werk dat hij zelf erg 
belangrijk achtte. Dit is de De imaginum, signorum et idearum compositione,3 
opgedragen aan Hainzell en uitgegeven in 1591 door Wechel te Frankfurt. 
Bruno schreef het waarschijnlijk in Elgg, of in Zürich waar hij een tijdje 
verbleef, en het manuscript nam hij mee terug naar Frankfurt. Het was het 
laatste boek dat hij uitgaf.

Het is een magisch geheugensysteem dat overeenkomsten vertoont met 
de De umbris idearum, uitgegeven tijdens het eerste bezoek aan Parijs en op-
gedragen aan Hendrik III. Dit systeem, zoals u zich ongetwijfeld herinnert,4 
was gebaseerd op 150 magische beelden of talismanbeelden; dit waren de 
beelden van de Egyptische decaandemonen, beelden van de planeten en an-
dere verzonnen beelden. Eromheen stonden op concentrische cirkels beelden 
van dieren, planten, stenen, enzovoorts, de hele wereld van de stoffelijke 
schepping, en op de buitenste cirkel stonden alle kunsten en wetenschappen 
onder de beelden van 150 uitvinders en grote mannen. De centrale magische 
beelden vormden als het ware de magische krachtcentrale die het hele sys-
teem bezielde. Het systeem was opgedragen aan ‘Hermes’ en we dachten dat 
het verband hield met de ervaring, die in een van de hermetische verhande-
lingen is beschreven, van de ingewijde die in zijn geest het hele universum 
overdenkt in de extase waarin hij één met de Krachten wordt.

In de De imaginum, signorum et idearum compositione vinden we een soortge-
lijk idee maar in een uitgebreidere vorm. De centrale magische krachtcentrale 

1 Spampanato, Vita di Giordano Bruno, pp. 446 e.v.; McIntyre, Giordano Bruno, pp. 62 e.v.
2 Spampanato, op. cit., pp. 449-50; McIntyre, op. cit., p. 64.
3 Op. lat., II (iii), pp. 85 e.v.
4 Zie hierboven, pp. 185 e.v.
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wordt nu vertegenwoordigt door twaalf ‘principes’. Dit zijn de machten of 
krachten van één persoonlijkheid. De inhoud van het universum, de kunsten 
en wetenschappen, enzovoorts, zijn in een waanzinnige uitvoerige reeks 
kamers, atria en afdelingen gerangschikt, of liever gezegd onsamenhan-
gend dooreen gehaspeld. Deze rangschikking hangt samen met de klassieke 
geheugenkunst waarin denkbeelden onthouden worden door middel van 
beelden die in volgorde op plaatsen in gebouwen zijn geplaatst. Maar de 
mnemonische architectuur zelf is ‘magisch gemaakt’ in Bruno’s ongeregelde 
stelsel, want enkele van de diverse ontwerpen van geheugenplaatsen in het 
boek houden duidelijk verband met het hermetische ‘zegel’ zoals te zien 
is wanneer deze vermeende mnemonische stelsels vergeleken worden met 
‘zegels’ in andere werken. Ik zal de lezer niet in verwarring brengen door 
hem door deze magische geheugenkamers heen te leiden, maar de twaalf 
centrale ‘principes’ of krachten waarop het hele stelsel draait zijn interessant 
omdat ze ons doen denken aan de goden in de Spaccio della bestia trionfante.

De twaalf ‘principes’ van de De imaginum compositione, waarvan sommige 
andere principes bij zich hebben, of in hetzelfde ‘veld’, zijn als volgt: Jupiter, 
met Juno; Saturnus; Mars; Mercurius; Minerva; Apollo; Aesculapius, waarbij 
Circe, Arion, Orpheus en Sol gegroepeerd zijn; Luna; Venus, Cupido, Tellus, 
met Oceanus, Neptunus en Pluto.1

Als deze twaalf principes in een kolom worden geplaatst, en in een cor-
responderende kolom ernaast de goden die de sprekers in de Spaccio zijn, 
oftewel de goden die bijeenzijn in de vergadering waarin de hemel wordt 
hervormd, dan krijgen we het volgende:

De twaalf principes  De goden van G. Bruno’s
van G. Bruno’s De imaginum, signorum Spaccio della bestia trionfante,
et idearum compositione, 1591 1585
I Jupiter (18 beelden) Jupiter
 Juno  Juno
II Saturnus (4 beelden) Saturnus
III Mars (4 beelden) Mars
IV Mercurius (7 beelden) Mercurius
V Minerva (3 beelden) Minerva
VI Apollo (8 beelden) Apollo
VII  Aesculapius (6 beelden) met zijn magiërs
 Circe (1 beeld) Circe en Medea
 Arion (1 beeld) met zijn arts
 Orpheus (3 beelden) Aesculapius
VIII Sol (1 beeld)
IX Luna (6 beelden) Diana
X Venus (10 beelden) Venus en Cupido

1 Op. lat., II (iii), pp. 200-77.
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XI Cupido (2 beelden)
XII Tellus (3 beelden) Ceres
 Oceanus (1 beeld) Neptunus
 Neptunus (1 beeld) Thetis
 Pluto (1 beeld) Momus
   Isis

Zoals gemakkelijk te zien is als beide lijsten worden vergeleken, is er een 
duidelijke overeenkomst tussen de goden van de Spaccio en de ‘principes’ 
van de De imaginum compositione. Vele, zelfs bijna allemaal, zijn hetzelfde. 
Er bestaat ook een algemene overeenkomst in het feit dat beide lijsten de 
zeven planetaire goden bevatten en tevens andere niet-planetaire principes. 
Zelfs deze niet-planetaire principes stemmen enigszins met elkaar over-
een: Minerva komt op beide voor; als we bij Apollo op de lijst van de Spaccio 
Circe, Medea en Aesculapius rekenen die Apollo steunen in de vergadering, 
zien we een overeenkomst met de merkwaardige Aesculapius-groep in de 
De imaginum compositione; als we bedenken dat Isis de aarde of natuur kan 
betekenen, krijgen we iets wat overeenstemt met de Isis van de Spaccio in de 
Tellus-groep van het andere werk.

Men denkt in verband met deze ‘principes’ als vanzelfsprekend aan de 
twaalf Olympische goden die Manilius in verband brengt met de dierenriem-
tekens, namelijk Minerva, Venus, Apollo, Mercurius, Jupiter, Ceres, Vulcanus, 
Mars, Diana, Vesta, Juno en Neptunus. Het is mogelijk dat Bruno deze voor 
ogen heeft, maar zoals gewoonlijk wijzigt hij het conventionele stelsel en 
past dit aan voor zijn eigen doeleinden. Het astrologische aspect van Bruno’s 
‘principes’ is beslist sterk, want de zeven die corresponderen met de zeven 
planeten (Jupiter, Saturnus, Mars, Mercurius, Apollo-Sol, Luna en Venus) 
zijn daadwerkelijk geïllustreerd met gravures die de planetaire goden laten 
zien in hun triomfwagens die uit een editie van Hyginus zijn overgenomen.1

Niet alleen lijken de principes van de De imaginum compositione sterk op 
de goden van de Spaccio, ook staan er in het eerstgenoemde werk uitvoerige 
lijsten met toenamen die van toepassing zijn op elk principe, en deze toena-
men lijken erg op de deugden en ondeugden, goede en slechte eigenschappen 
die opstijgen naar en neerdalen uit de constellaties als de hemel hervormd 
wordt door de centrale groep goden. Het eerste principe bijvoorbeeld, Ju-
piter, wordt in de De imaginum compositione voorafgegaan door Oorzaak, 
Principe, Begin; hem omringen Vaderschap, Macht, Heerschappij; hij wordt 
gekroond door Raad, Waarheid, Vroomheid, Rechtschapenheid, Openhartig-
heid, gemoedelijke Eredienst, Kalmte, Vrijheid, Toevlucht; ter rechterzijde 
van zijn triomfwagen bevinden zich Leven, onverdorven Onschuld, oprechte 
Integriteit, Barmhartigheid, Vrolijkheid, Matigheid, Verdraagzaamheid; ter 
linkerzijde bevinden zich Trots, Vertoon, Eerzucht, Geesteszwakte, IJdel-

1 Hyginus, Fabularum liber, Parijs, 1578.
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heid, Minachting voor anderen, Overweldiging.1 Met verbazingwekkende 
uitbundigheid produceert Bruno toenamen als deze voor alle principes, en 
het bovenstaande is slechts een kleine selectie uit de toenamen voor Jupiter. 
Lezers van de Spaccio herkennen onmiddellijk dat deze tot dezelfde soort 
behoren als degene waarmee de hervorming van de hemelen beschreven is 
in dat werk. Als we de bovenstaande toenamen voor Jupiter zouden gebrui-
ken op de Spaccio-manier, zouden we zeggen dat naar die en die constellatie 
Openhartigheid, gemoedelijke Eredienst, Kalmte, enzovoorts, opstegen en 
de plaats innamen van de neerdalende tegendelen Trots, Vertoon, Eerzucht, 
Geesteszwakte, IJdelheid, Minachting voor anderen, Overweldiging. In de De 
imaginum compositione beschrijft Bruno de constellaties niet, noch gebruikt 
hij het denkbeeld van het opstijgen en neerdalen ervan van al die schitterend 
uitgedrukte opvattingen, maar het is duidelijk dat hij dezelfde denkwijze 
aanhoudt als in de Spaccio en dat de toenamen die aan de principes zijn toe-
gekend het ruwe materiaal vormen voor net zo’n hervorming als welke in 
de Spaccio wordt beschreven.

Het is zelfs zo dat de De imaginum compositione de sleutel geeft tot hoe de 
toenamen in de Spaccio worden gebruikt. In het bovenstaande voorbeeld van 
Jupiter kunnen we zien dat de goede toenamen tot Jupiter behoren, zowel 
als filosofisch principe (Oorzaak, Principe en Begin) alsook als de planetaire 
god wiens kernmerken ‘joviaal’ en welwillend zijn en die de speciale planeet 
van de heersers is. De goede toenamen van Jupiter beschrijven een goede, 
joviale en welwillende soort heerschappij, met Barmhartigheid, Vrolijkheid, 
Matigheid en Verdraagzaamheid. De slechte toenamen van Jupiter behoren 
tot de slechte kant van de planeet en tot de slechte heerser: Trots, Eerzucht, 
Minachting voor anderen, Overweldiging.

Op het gebruik van de toenamen in De imaginum compositione en het ver-
band ermee met de goede en slechte kanten van planetaire invloeden heb ik de 
bewering die ik in een eerder hoofdstuk heb gedaan over de Spaccio gebaseerd, 
namelijk dat de hervorming eigenlijk een overwinning van goede kanten van 
astrale invloeden op slechte invloeden betekent.2 De manier om de Spaccio 
te bestuderen is de toenamen erin te correleren met die in de De imaginum 
compositione waarin onthuld wordt tot welke planeet de toenamen behoren.

Bovendien zijn in De imaginum compositione de toenamen voor Saturnus 
bijna allemaal slecht, zoals Smerigheid, Chagrijnigheid, Strengheid, On-
buigzaamheid; en dat geldt ook voor de toenamen van Mars, zoals Woest-
heid, fanatieke Onbuigzaamheid, onverzoenlijke Vechtlust.3 Als men om 
de constellaties in de Spaccio heen leest en de slechte dingen ziet die naar 
beneden gedreven worden, wordt duidelijk, als deze worden vergeleken met 
de toenamen van Saturnus en Mars in de De imaginum compositione, dat in de 

1 Op. lat., II (iii), pp. 202-5.
2 Zie hierboven, pp. 221-2.
3 Op. lat., II (iii), pp. 207 e.v.; pp. 221 e.v.
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hemelse hervorming Saturnus en Mars verslagen worden door de invloeden 
van de goede planeten Jupiter, Venus en Sol. Heel mooi zijn enkele toenamen 
voor Venus en Cupido in de De imaginum compositione – lieflijke Eensgezind-
heid, kalme Instemming, heilige Vriendschap, onschuldige Hartelijkheid, 
Overeenstemming tussen dingen, Eenheid1 – en concepten als deze zijn sa-
men met de concepten van Jupiter te vinden in de hemelse hervorming van 
de Spaccio die in de plaats komen van de ellende van Mars en Saturnus.

Net als in de Spaccio heeft ook in de De imaginum compositione de Zon de 
voornaamste betekenis. Het middelpunt van de lijst met principes wordt in-
genomen door een groep principes die allemaal solair van aard zijn. Allereerst 
komt Apollo zelf,2 Rijkdom, Overvloed, Vruchtbaarheid en Goedgeefsheid. 
Vervolgens Aesculapius,3 de zoon van Apollo, met Circe, dochter van de 
Zon en Orpheus en Arion.4 De groep is geheel magisch en vertegenwoordigt 
goedgunstige magie. Aesculapius staat onder andere voor aanvaardbare 
Genezing en krachtige Heilzaamheid. Circe staat voor magie en zij is erg 
krachtig. Haar kracht kan goedgunstig of kwaadwillig worden gebruikt. 
Orpheus en Arion staan, volgens mij, voor solaire incantaties. Tot slot komt 
Sol5 zelf in deze groep, als de Tijd, Tijdsduur, Eeuwigheid en Dag en Nacht.

Zoals in de Spaccio zijn de voornaamste principes in de De imaginum com-
positione solair en magisch. We bevinden ons in de magische hervorming, 
die Bruno telkens weer herhaalt in gedachten, min of meer zoals hij erover 
had gedacht in Engeland, jaren geleden.

En verder blijkt ook de toepassing van de magische hervorming op de 
huidige situatie volmaakt duidelijk uit de wijze waarop de toenamen zijn 
gebruikt in de De imaginum compositione, net zoals het geval is in de Spaccio 
waarin de ‘schoolmeesters’ van de intolerantie overwonnen worden door de 
hervorming van Jupiter, Sol en Venus. In de De imaginum compositione over-
winnen de incantaties van Orpheus en Arion de ellende van Saturnus, wat 
hier duidelijk slaat op slechte vormen van religie, geweeklaag en jammeren, 
uitgerukt haar, stof en as uitgestrooid over het hoofd, vreselijke vuiligheid, 
waanzinnige koppigheid.6 De slechte Mars7 verwijst naar de godsdienstoor-
logen en vervolging. En de ‘grammatici-schoolmeesters’ worden vertegen-
woordigd door de slechte kant van Mercurius, wiens schitterende goede 
kanten Welbespraaktheid en Verfijnde Cultuur zijn die door de taalkundige 
geleerddoenerij (die hier zelfs wordt genoemd) worden verwrongen tot praat-
zucht, grofheid, sinistere geruchten en scherpe hekeling.8

1 Ibid., pp. 261 e.v.
2 Ibid., pp. 243 e.v.
3 Ibid., pp. 247-8.
4 Ibid., pp. 248-50.
5 Ibid., pp. 250 e.v.
6 Ibid., p. 250.
7 Ibid., pp. 221-2.
8 Ibid., pp. 227-9.
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Van de niet-planetaire principes van de lijst in de De imaginum compositione 
is Minerva Waarheid, Openhartigheid en Oprechtheid;1 terwijl de laatste 
groep met Tellus aan het hoofd de natuurwetenschap vertegenwoordigt. 
Tellus is Natuur, Moederschap, Vruchtbaarheid, Voortplanting2 (correspon-
derend met de Isis uit de natuurlijke religie onder de goden in de Spaccio).

Ofschoon deze opmerkelijke denkbeelden in de De imaginum compositione 
verborgen liggen onder de afschrikwekkende ingewikkeldheden van een 
uiterst onaantrekkelijk, moeilijk en ontmoedigend werk dat kennelijk over 
mnemoniek gaat, zijn ze in feite hetzelfde als degene die met grote literaire 
vaardigheid en spannende beeldspraak in de Spaccio della bestia trionfante 
zijn uitgewerkt.3 Bruno biedt de excentrieke eigenaar van het kasteel Elgg 
hetzelfde wondermiddel aan voor die tijd, dezelfde magische hervorming, 
als die hij Philip Sidney zes jaar eerder in Londen had aangeboden.

Hoe interessant en belangrijk dit ook is, het is niet het interessantste en meest 
onthullende aspect van de De imaginum, signorum et idearum compositione. 
Want het boek gaat, zoals de titel aangeeft, in feite over ‘de samenstelling 
van beelden, tekens en ideeën’, en hiermee wordt bedoeld het samenstel-
len van magische of talismanbeelden, tekens en ideeën, waarbij een ‘idee’ 
in dit verband het equivalent van een talismanbeeld is. Met elk principe is 
een aantal talisman- of magische beelden verbonden die voor een speciaal 
doel zijn bedacht of samengesteld. Dit doel is volgens mij om, door middel 
van verbeeldingsvolle concentratie op deze beelden, de twaalf principes of 
krachten (alleen de goede aspecten ervan) in de persoonlijkheid aan te trek-
ken en zo een magiër van Sol, Jupiter of Venus te worden, de leider van de 
magische hervorming. Het aantal beelden dat met elk principe is verbon-
den, verschilt sterk. Op de lijst (zie boven) wordt het aantal beelden bij elk 
principe vermeld, zodat in één oogopslag duidelijk wordt dat Jupiter (met 
Juno) achttien beelden heeft, Apollo (als men hierbij de Aesculapius-groep 
en Sol rekent) heeft er twintig, en Venus en Cupido hebben er twaalf, terwijl 
Saturnus en Mars er elk slechts vier hebben. De persoonlijkheid die via deze 
beelden krachten heeft bemachtigd, krijgt dus voornamelijk eigenschappen 
van Sol, Jupiter en Venus, en slechts enkele van Mars of Saturnus. 

 Hoe buitengewoon en vreemd dit ook mag lijken, het is eigenlijk niet 
vreemder dan de methoden die door Ficino in zijn De vita coelitus comparanda 
werden onderwezen. Ficino had als doel melancholie en de kwalijke invloeden 
van Saturnus en Mars te vermijden door de goede planeten Sol, Jupiter en 
Venus te cultiveren. Hij deed dit door middel van zijn gemoedelijke kleine 
astrale erediensten waaraan het gebruik van talismannen te pas kwam, en dit 

1 Ibid., p. 241.
2 Ibid., p. 270.
3 Er staan ook verbanden in de De imaginum compositione met andere werken die in Engeland 

zijn gepubliceerd; met de Asino cillenico (zie ibid., pp. 237 e.v.), en met de Thirty Seals (zie ibid., pp. 
93, 163 e.v., etc.).
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was bedoeld als een medische behandeling om melancholie bij studenten te 
genezen. Niettemin was het toch meer dan alleen dit; het was zelfs bij Ficino 
een soort religie met een eredienst die hij op de een of andere manier wist te 
verzoenen met zijn christelijke geweten. Hij had niet de bedoeling om er ma-
giër of wonderdoener mee te worden. Maar hij wilde wel de persoonlijkheid 
veranderen, van een melancholische saturnische in een blijer en gelukkiger 
Jupiter-Sol-Venus-type.

Giordano Bruno kende, zoals we te weten zijn gekomen van George Abbot, 
Ficino’s De vita coelitus comparanda vanbuiten, en hij heeft Ficino’s subchris-
telijke, vermeend medische eredienst uitgewerkt tot een innerlijke techniek 
voor de vorming van een religieus magiër. Het is in feite een heel logische 
ontwikkeling vanaf Ficino. Als je een religie begint weet je niet hoe zij zich 
zal ontwikkelen. En we moeten er altijd aan denken dat we Bruno in de con-
text plaatsen van het christelijke hermetisme dat zo’n belangrijke kracht in 
de zestiende eeuw was en dat veel katholieken en protestanten gebruikten 
om de religieuze tegenstellingen te verzachten. Bruno gaat altijd veel verder 
dan de christelijke hermetici, want volgens hem is de magische religie van 
de Asclepius de beste religie. Overgebracht in het innerlijke leven wordt die 
religie Ficino’s talismanmagie, die innerlijk wordt gebruikt om een magiër 
te vormen die als doel heeft de leider van een magische religieuze beweging 
te worden.

Bij het samenstellen van zijn beelden is Bruno beïnvloed door astrolo-
gische talismannen, maar hij wisselt deze af met normale mythologische 
figuren, of combineert de talismanbeelden met klassieke figuren, of bedenkt 
zelf vreemde figuren. Ik kan slechts enkele voorbeelden geven. Hier volgen 
enkele van de beelden van Sol.

Apollo met een boog en zonder bijbehorende pijlenkoker, lachend.
 Een man met een boog die een wolf doodt; boven hem vliegt een 
kraai.
 Een jonge en mooie man met een luit …
 Een ongewoon beeld … een bebaarde en gehelmde man die op een 
leeuw rijdt, boven zijn helm een gouden kroon … Op de helm een grote 
haan met een opvallende kam en versierd met vele kleuren.1

Zoals hier te zien is, worden de gewone klassieke beelden afgewisseld met 
meer magische beelden. Een dergelijke mengeling vindt men in alle lijsten 
met beelden. Bruno introduceert het meer magische soort beeld vaak met 
de opmerking dat dit een ‘ongewoon’ beeld is. Dit mengsel van klassieke en 
barbaarse elementen in Bruno’s beelden wekt een zeer merkwaardige indruk, 
omdat men vreemde, duistere en gewelddadige vormen tegenkomt die ge-
plaatst zijn naast de klassieke vormen. Een opmerkelijk voorbeeld hiervan 

1 Ibid., p. 243.
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is Orpheus, waarvan het eerste beeld de mooie jongeman met de luit is die 
de dieren temt, maar zijn tweede beeld is een zwarte koning op een zwarte 
troon voor wie zich een heftige seksuele scène afspeelt1 (met mogelijk een 
alchemistische betekenis).

Gedraagt Bruno zich bij het samenstellen van deze beelden hoogst oor-
spronkelijk, ongewoon voor zijn doen? Of laat hij de deur op een kier staan 
waardoorheen we een kijkje kunnen nemen naar iets wat achter de voorstel-
lingswereld van de Renaissance ligt? Wanneer iemand in de Renaissance een 
beeld ‘samenstelt’ om op zijn medaille te gebruiken, stelt hij het dan op deze 
talisman-manier samen? Het vreemde aan deze beelden van Bruno is dat het 
lijkt alsof hij het proces van de vroege Renaissance, waarin de meer archaïsche 
beelden een klassieke vorm kregen, omkeert. Het lijkt alsof hij de klassieke 
beelden opzettelijk terugdringt naar een barbaarsere vorm. Waarom? Dit 
zou deel uit kunnen maken van zijn ‘egyptianisme’. Hij wil er meer magische 
kracht uit halen, of hun magische kracht herstellen.

De merkwaardige mengeling van klassieke en barbaarse of talismanvor-
men wordt op vreemde wijze duidelijk in de volgende keuze uit de Venus-
beelden:

Een meisje dat oprijst uit het schuim van de zee, die als ze op het vaste 
land aankomt het vocht van de zee met haar handpalmen afveegt.
 De Uren kleden dit naakte meisje met gewaden en kronen haar hoofd 
met bloemen.
 Een minder bekend beeld: een gekroonde man met een verheven 
persoonlijkheid en een uiterst vriendelijk uiterlijk, rijdend op een ka-
meel, gekleed in een gewaad in de kleuren van alle bloemen; met zijn 
rechterhand leidt hij een naakt meisje en hij beweegt zich ernstig en 
eerbiedwaardig … vanuit het westen komt met een heilzame zeebries 
een verzameling (? curia) van allesomvattende schoonheid mee.2

De eerste twee beelden lijken op Botticelli’s ‘Geboorte van Venus’. Het der-
de met zijn gekroonde man op een kameel is van het talisman-type, maar 
verzacht door denkbeelden en vormen – het gewaad in de kleuren van alle 
bloemen, de heilzame zeebries die vanuit het westen komt – zoals die nooit 
uitgedrukt zouden kunnen worden in de vaste onbuigzaamheid van een 
gewone talisman.

Was het ongeveer op deze wijze dat Ficino zelf beelden samenstelde, waarin 
de fundamentele kracht of talismankracht verzacht werd doordat deze werd 
uitgebreid tot renaissancistische klassieke vormen? In een eerder hoofdstuk 
heb ik gesuggereerd dat Botticelli’s ‘Primavera’ hoofdzakelijk een talisman-
Venus is, op precies dezelfde wijze uitgebreid tot een rijkere klassieke vorm, 

1 Ibid., p. 249.
2 Ibid., pp. 259-61.
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en dat de hele voorstelling Ficino’s astrale cultus weerspiegelt. In Giordano 
Bruno’s Venus-beelden, die met een duidelijke magische bedoeling zijn sa-
mengesteld, is wellicht enige bevestiging voor deze suggestie te vinden.

Er is ook in Ficino’s De vita coelitus comparanda een precedent te vinden voor 
Bruno’s gewoonte om de magische beelden innerlijk, in de verbeelding en 
in het magische geheugen, te overdenken. We hebben in dat merkwaardige 
hoofdstuk ‘Over het maken van een figuur van het universum’ gezien dat de 
figuur en zijn beelden ‘in de ziel overpeinsd’ diende te worden. En er leek 
ook op te worden toegespeeld dat dergelijke onthouden beelden de veelheid 
der individuele dingen verenigden, zodat een man die zijn huis uitging met 
zulke beelden in gedachten niet zozeer het schouwspel van afzonderlijke din-
gen zag, maar veeleer de figuur van het universum en zijn kleuren.1 Dit was 
precies Bruno’s doel, die zich voortdurend inspande om de beelden, tekens 
en karakters te vinden die in levend contact stonden met de werkelijkheid, 
die wanneer deze eenmaal in het geheugen waren verankerd, de hele inhoud 
van het universum zouden verenigen.

Het is daarom mogelijk dat – ofschoon pas laat gekomen – Bruno’s De 
imaginum, signorum et idearum compositione een belangrijke sleutel is tot de 
manier waarop in de Renaissance beelden werden samengesteld, en ook tot 
de manier waarop beelden werden gebruikt.

Bruno’s methode was nog steeds bekend aan en werd gebruikt door Robert 
Fludd die in het tweede deel van zijn Utrisuque cosmi … historia uit 1619 een 
geheugensysteem toont met een hemelse basis waarmee een reeks mnemo-
nische plaatsen in een theater zijn verbonden2 – net zo’n ordening als die van 
de twee delen van de De imaginum compositione die Fludd volgens mij moet 
hebben gekend. Het is interessant dat ook Fludd ‘ideeën’ niet in de gebrui-
kelijke platoonse betekenis gebruikt maar met de betekenis van spirituele 
zaken, engelen, demonen, de ‘beeltenissen van de sterren’ of de ‘beelden van 
goden en godinnen die aan hemelse dingen worden toegekend’.3

In de opdracht van de De imaginum compositione aan Hainzell stelt Bruno 
dat de twaalf principes ‘de veroorzakers, aanduiders en vergroters van alle 
dingen onder de onnoembare en onfigurabele optimus maximus’ zijn.4 Het 
zijn dus goddelijke Krachten, en het doel van het hele systeem is (denk ik) 
met dergelijke Krachten vereenzelvigd te raken. Weer zijn we aangeland bij 
een hermetisch denkbeeld, de poging van de ingewijde om met de Krachten 
vereenzelvigd te worden en op die wijze goddelijk te worden.

1 Zie hierboven, pp. 80-1.
2 R. Fludd, Utriusque cosmi … historia, dl. II (Microcosmus), Oppenheim, 1619, pp. 48 e.v. Over 

Fludd en Bruno, zie verder hieronder, p. 386.
3 ‘nec enim vocabulo ideae utimur tali modo quo Plato … sed … pro Angelis, Daemonibus, stel-

larum effigiebus, & Deorum vel Dearum imaginibus, quibus coelestia attribuuntur …’, Fludd, op. 
cit., p. 50. De titel van Bruno’s boek, ‘On the composition of images, signs, and ideas’ verwijst naar 
‘ideeën’ in deze betekenis.

4 Op. lat., II (iii), p. 92.
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Bruno zet in het eerste deel van de De imaginum compositione nogmaals zijn 
theorie van de verbeelding als het voornaamste instrument bij religieuze en 
magische processen uiteen. Hij had de theorie aangereikt in de Explicatio 
Triginta Sigillorum, geschreven in Engeland, en geeft haar het volledigst in 
de De magia, geschreven rond 1590 of 1591 (dat is ongeveer rond dezelfde 
tijd als de De imaginum compositione). Wij hebben deze theorie in een eerder 
hoofdstuk gebruikt. Het is interessant haar te bestuderen in de De imaginum 
compositione, waarin een merkwaardige verwarring in Bruno’s denken naar 
voren komt. Hij haalt Aristoteles aan over ‘denken is speculeren met beelden’.1 
De bewering van Aristoteles wordt door Bruno als steun voor zijn geloof in 
het hoge belang van de verbeelding als instrument voor het vinden van de 
waarheid gebruikt. Later haalt hij de verdediging van de verbeelding van 
Synesius aan in zijn werk over dromen (waarbij hij gebruikmaakt van Ficino’s 
vertaling).2 Synesius verdedigt de verbeelding vanwege het feit dat goddelijke 
krachten haar gebruiken om met de mens in dromen te communiceren. 
Bruno lijkt niet te beseffen hoe volkomen tegengesteld de aristotelische en 
synesische verdedigingen van de verbeelding zijn. Aristoteles ziet beelden van 
zintuiglijke indrukken als de enige grondslag voor gedachten; Synesius denkt 
aan goddelijke en wonderbaarlijke beelden die in dromen in de verbeelding 
zijn geprent. Nadat hij Aristoteles over beelden van zintuiglijke indrukken 
heeft aangehaald, gaat Bruno meteen naar het andere uiterste van de klas-
sieke traditie en gebruikt de argumenten van een overleden hellenistische 
neoplatonist ten gunste van de verbeelding in een heel andere betekenis dan 
de aristotelische, als het krachtigste innerlijke zintuig omdat het goddelijke 
erdoor met de mens communiceert.

Deze verwarring hoort bij Bruno’s transformatie van de geheugenkunst 
van een tamelijke rationele techniek, waarin gebruik wordt gemaakt van 
beelden, en waarvoor theoretici – waaronder Thomas van Aquino zelf – het 
dictum van Aristoteles hadden gebruikt, in een magische en religieuze tech-
niek voor het oefenen van de verbeelding als instrument voor het bereiken 
van het goddelijke en het verwerven van goddelijke krachten,3 door via de 
verbeelding verbinding te leggen met engelen, demonen, de beeltenissen 
van sterren en innerlijke ‘standbeelden’ van goden en godinnen in contact 
met hemelse zaken.

In een buitengewone passage in de De imaginum compositione noemt Bruno 
het gouden kalf en het koperen beeld die in Genesis worden beschreven (die 
hij uitlegt als magische beelden gebruikt door Mozes, waarbij hij voor deze 

1 Aristoteles, De anima, 431 a, 17. Geciteerd in de Latijnse vertaling Op. lat., II (iii), p. 103, ook in 
de opdracht aan Hainzell, ibid., p. 91.

2 Op. lat., II (iii), pp. 120-1. Bruno verkort en bewerkt hier De somniis van Synesius, gebruikmakend 
van Ficino’s vertaling (Ficino, pp. 1970-1).

3 Ik ben van plan de verandering te bestuderen in de theorie van de verbeelding in relatie tot 
de renaissanceontwikkeling van het gebruik van beelden in het geheugen in mijn boek over de 
geheugenkunst.
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verbazingwekkende bewering verwijst naar ‘de leer van de kabbalisten’), en 
de figuren van aardewerk gemaakt door Prometheus, als zijnde allemaal 
voorbeelden van de macht van het beeld voor het aantrekken van de gunst 
der goden door middel van occulte analogieën tussen lagere en hogere dingen 
‘waarvandaan ze, als waren ze verbonden met beelden en gelijkenissen, afda-
len en zichzelf kenbaar maken’.1 Met de laatste zinsnede komen we terecht 
op het bekende terrein van de Egyptische standbeelden, die verbonden zijn 
met demonen en die Bruno hier in verband gebracht heeft met de magie 
van Mozes en Prometheus om daarmee een werkelijk verbazingwekkende 
hermetisch-kabbalistische rechtvaardiging voor de innerlijke magieën in 
zijn geheugenkunst te scheppen.

Licht is volgens Bruno het voertuig in de innerlijke wereld waarmee de 
goddelijke beelden en navolgingen ingeprent worden, en dit licht is niet het 
licht waarmee normale zintuiglijke indrukken de ogen bereiken, maar een 
innerlijk licht dat verbonden is met uiterst diepe contemplatie, waarvan 
Mozes spreekt en dat hij ‘primogenita’ noemt, en waarvan ook Mercurius 
spreekt in Pimander.2 Hier wordt de gelijkstelling Genesis-Pimander, die zo 
kenmerkend is voor de hermetisch-kabbalistische traditie, door Bruno toe-
gepast op schepping in de innerlijke wereld.

Er staan woorden en passages in de De imaginum compositione over de 
opwinding of furor waarmee de enthousiasteling jacht maakt op de teke-
nen van het goddelijke, die erg veel lijken op passages in de Eroici furori. 
Hij reikt een andere formulering aan voor zijn overtuiging dat dichtkunst, 
schilderkunst en filosofie alle één zijn, en voegt er nu muziek aan toe. ‘Ware 
filosofie is muziek, dichtkunst of schilderkunst; ware schilderkunst is dicht-
kunst, muziek en filosofie; ware dichtkunst of muziek is goddelijke sophia 
en schilderkunst.’3

In dergelijke contexten, die maar weinig zijn bestudeerd door de filosofen 
die Giordano Bruno hebben bewonderd, moeten de filosofie van het oneindige 
universum en de ontelbare werelden gezien worden. Zulke denkbeelden zijn 
bij hem niet in de eerste plaats filosofisch of wetenschappelijk denken, maar 
eigenlijk eerder hiërogliefen van het goddelijke, pogingen om het ‘onfigu-
rabele’ voor te stellen, om in het geheugen te worden geprent door middel 
van verbeeldingsvolle inspanning om één met het universum te worden, 
hetgeen het hermetische doel was dat deze intens religieuze magiër zijn 
leven lang nastreefde.

Waarom, zeg ik, begrijpen en bevatten zo weinigen de innerlijke kracht?
… Hij die in zichzelf alles ziet, is alles.4

1 Op. lat., II (iii), p. 102.
2 Op. lat., II (iii), p. 117.
3 Ibid., p. 198.
4 Ibid., p. 90 (opdracht aan Hainzell van de De imaginum compositione).
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hoofdstuk xix

Giordano Bruno: terugkeer naar Italië

•
Giovanni Battista Ciotto was boekhandelaar in Venetië. Tot zijn 

klanten behoorde Zuan Mocenigo, telg uit een oude adellijke Venetiaanse 
familie, die een boek, of een paar boeken, van Bruno kocht en hem vroeg of 
hij wist waar de auteur was omdat hij graag ‘geheugengeheimen’ en andere 
zaken van hem wilde leren. Ciotto kende Bruno want hij had hem ontmoet in 
Frankfurt waar hij naartoe ging voor de boekenbeurzen, en hij stuurde hem 
een uitnodiging van Mocenigo om naar Venetië te komen. Bruno nam deze 
aan en verscheen in augustus 1591 in Venetië.1 Waarom zette hij de fatale stap 
om terug te keren naar Italië, zich kennelijk niet bewust van het gevaar ervan?

Jarenlang stak hij nu al grenzen over, waarbij hij de ideologische gordijnen 
opzijschoof, en van het protestantse Engeland naar Parijs onder het Verbond 
ging, vandaar naar het lutherse Wittenberg en verder naar het katholieke 
Praag, in elk land op weg naar de centra der geleerdheid waar hij zijn bood-
schap afgaf. Hij schijnt te hebben gedacht dat hij zo’n loopbaan straffeloos 
in Italië kon voortzetten, want hij nam in Venetië contact op met een domi-
nicaan die hij lang geleden in Napels had gekend, en stelde hem ervan op de 
hoogte dat hij een boek aan het schrijven was dat zou worden gepresenteerd 
aan de paus. Hij zei dat hij graag de gelegenheid zou krijgen om deel te nemen 
aan een of andere literaire oefening in Rome, om zijn vermogens te laten 
zien en om wellicht een docentschap in de wacht te slepen.2 Ik denk dat dit 
krankzinnige plan laat zien dat Bruno zichzelf nooit als anti-katholiek had 
beschouwd. Het katholieke geloof ‘stond hem meer aan dan enig ander’3 maar 
er mankeerde heel wat aan. Het diende hervormd te worden en de Noleen 
had tot taak mee te werken aan die hervorming. Het beste centrum om hier 
mee te beginnen was Rome zelf, waar hij contact zou opnemen met de paus. 

Mensen als Giordano Bruno voelen geen gevaar vanwege hun taakbe-
sef, of hun megalomanie, of het euforische gevoel dat grenst aan waanzin 
waarin zij voortdurend verkeren. ‘Ofschoon ik uw ziel niet kan zien,’ voelt 
een Engelse bewonderaar zich genoopt van hem te zeggen, ‘kan ik aan de 
straal die zij uitzendt zien dat er zich binnen in u een zon of wellicht zelfs 

1 Documenti, pp. 69 e.v.; Spampanato, Vita di Giordano Bruno, pp. 456, e.v.; McIntyre, Giordano 
Bruno, pp. 66 e.v.

2 Documenti, pp. 88-9.
3 Zie hieronder, p. 329.
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een nog grotere ster bevindt.’1 Als kind in Nola kwam er een enorme slang 
die eruitzag asof hij uit de Oudheid stamde tevoorschijn uit een opening 
in de muur van het huis.2 Slangen in de wieg zijn een teken van een heroï-
sche lotsbestemming, zoals we weten uit de geschiedenis van Hercules. Er 
bestaat weinig twijfel dat Bruno zichzelf als een Messias beschouwde, een 
illusie die in de Renaissance niet ongewoon was. Een opmerkelijk voorbeeld 
is het geval van de man die zichzelf ‘Mercurius noemde’ en dacht dat hij een 
kind van Christus was.3 De vergoddelijkende hermetische ervaring, waarvan 
men dacht dat die op wonderbaarlijke wijze werd overgebracht, op dezelfde 
wijze als waarop Christus ervaringen doorgaf aan de apostelen, wordt door 
Ludovico Lazzarelli, een leerling van de ‘Mercurius-Christus’, beschreven in 
zijn Crater Hermetis. Dit werk werd door Symphorien Champier in hetzelfde 
boek uitgegeven als Lazarelli’s Latijnse vertaling van de zestiende-eeuwse 
verhandeling van het Corpus Hermeticum. We dachten eerder dat Bruno de 
zestiende-eeuwse verhandeling in Lazarelli’s vertaling kende, en als dit zo 
is dan is het waarschijnlijk dat hij ook de Crater Hermetis onder ogen heeft 
gehad. Het hermetisme, met het geloof in een ‘vergoddelijkende’ ervaring, 
bevordert een dergelijke vorm van godsdienstwaanzin.

Zoals A. Corsano en L. Firpo hebben opgemerkt4 schijnt Bruno in zijn laat-
ste jaren in vrijheid te hebben toegewerkt naar handelend optreden. We zien 
een koortsachtige productie en intense gerichtheid op magische technieken 
in de late werken van het Noroff-manuscript. De tijd voor een nieuwe missie, 
als degene waarop hij was uitgestuurd naar Engeland door Hendrik III, brak 
aan. We hebben gezien dat in de De imaginum, signorum et idearum compositione 
de opvattingen achter de Spaccio della bestia trionfante met hernieuwde kracht 
in het innerlijke leven opkomen. De abt van het karmelietenklooster waar 
Bruno in Frankfurt verbleef, vertelde Ciotto dat hij altijd aan het schrijven, 
dromen en astrologiseren was over nieuwe dingen (‘se occupava per il più 
in scriver ed andar chimerizando e strolegando cose nove’);5 dat hij zei dat 
hij meer wist dan de apostelen, en dat als hij zich erop toelegde hij het voor 
elkaar zou kunnen krijgen dat de hele wereld tot één religie zou behoren 
(‘egli dice, che sa più che non sapevano li Apostoli, a che gli bastava l’animo 
de far, se avesse voluto, che tutto il mondo sarebbe stato d’una religione’).6

Het sterkst werd Bruno beïnvloed om terug te keren naar Italië door de 
wending die de gebeurtenissen in Europa hadden genomen halverwege 1591. 
Hendrik van Navarra was de held van dat moment. Hij had gezegevierd over 
het Katholieke Verbond en de Spaanse steun ervoor, hij had gekregen waarop 

1 De l’infinito universo e mondi, dial. 1 (Dial. ital., p. 392).
2 Sigillus sigillorum (Op. lat., II (ii), pp. 184-5).
3 Zie hierboven, pp. 164-65, voor de verwijzingen over Mercurius en Lazzarelli.
4 A. Corsano, Il pensiero di Giordano Bruno, Florence, 1940, pp. 267 e.v.; L. Firpo, Il processo di Giordano 

Bruno, Napels, 1949, pp. 10 e.v.
5 Documenti, p. 74.
6 Ibid., p. 75.
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hij recht had, de kroon van Frankrijk, en er deden al geruchten de ronde dat 
hij katholiek zou worden. Dit betekende voor Bruno een hernieuwde kans 
voor de universele hervorming binnen een katholiek raamwerk.

De procedure die nu gangbaar is in de Kerk, is niet degene die de apos-
telen gebruikten. Zij bekeerden de mensen door te prediken en door 
zelf het voorbeeld van goed leven te geven, maar nu krijgt iedereen die 
geen katholiek wil zijn straf en pijn te verduren, want er wordt geweld 
gebruikt en geen liefde. De wereld kan zo niet doorgaan, want er heerst 
alleen maar onwetendheid en er is geen enkele goede religie. Het ka-
tholieke geloof staat hem meer aan dan enig ander, maar ook dit geloof 
behoeft grootscheepse hervorming. Het is niet goed zoals het er nu voor-
staat, maar spoedig zal de wereld een algehele hervorming van zichzelf 
beleven, want het is onmogelijk dat een dergelijk verderf voortduurt. 
Hij koestert hoge verwachtingen van de koning van Navarra, en hij is 
van plan zich te haasten zijn werken te publiceren om op deze manier 
erkenning te verwerven, want als de tijd daar is wil hij ‘capitano’ zijn, 
en hij zal niet altijd arm blijven want hij zal het voordeel hebben van 
de schatten van anderen.1

Dit was het verslag van Mocenigo in een van zijn verklikkingen aan de Veneti-
aanse Inquisitie (mei 1592) van wat hij Bruno had horen zeggen. We herkennen 
hierin het bekende thema dat de wereld het dieptepunt van verdorvenheid 
heeft bereikt, hetgeen betekent dat hij op het punt staat terug te keren tot een 
betere ‘Egyptische’ staat. De gemengde beweegredenen van de profeet van 
de terugkeer, die verwacht dat hij een ‘capitano’ wordt in de nieuwe bloeitijd 
van liefde en magie, zijn wellicht redelijk juist overgebracht door Moce-
nigo, alsook de koortsachtige haast om te publiceren en aldus ‘erkenning te 
verwerven’ klinkt heel vanzelfsprekend. Ik denk niet dat de Noleen rijkdom 
begeerde, zoals Mocenigo insinueert, maar hij zal beslist spirituele erkenning 
hebben nagestreefd, en erkenning voor zijn profetische rol.

Het nieuwe boek dat zo snel gepubliceerd moest worden ging over ‘De 
Zeven Vrije Kunsten’ en diende opgedragen te worden aan de paus, Clemens 
VIII. Hij stond op het punt naar Frankfurt terug te gaan om het te laten druk-
ken toen hij ten gevolge van Mocenigo’s inspanningen in de gevangenis van 
de Inquisitie in Venetië werd gestopt. Hij legde alles aan de inquisiteurs uit, 
hoe hij van plan was geweest om zijn boek in Frankfurt te laten drukken en 
het samen met andere van zijn gedrukte werken ‘waaraan ik mijn goedkeu-
ring hecht’ mee te nemen om zichzelf in alle nederigheid voor te stellen aan 
Zijne Zaligheid, waarover hij gehoord heeft dat hij ‘van virtuozen houdt’, en 
hem uitleg over zijn zaak te geven en absolutie te vragen en toestemming 
om in geestelijk habijt ‘buiten een klooster’ te leven (dat wil zeggen zonder 

1 Documenti, p. 66; Sommario, p. 55.
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terug te keren naar zijn orde).1 Dit is het plan dat hij had besproken met de 
dominicaan, zoals hij ook aan de inquisiteurs vertelt.

De inquisiteurs ondervroegen hem over de koning van Navarra. Kende hij 
hem? Verwachtte hij hulp of gunsten van hem?

Ik ken de koning van Navarra niet, noch zijn ministers, noch heb ik 
hem ooit gezien. Toen ik over hem sprak heb ik gezegd dat hij volgens 
mij geen calvinist was of een ketter behalve uit regeringsnoodzaak, 
want als hij geen ketterij beleed zou hij geen aanhangers hebben. Ik heb 
ook gezegd dat ik hoopte dat als hij vrede in het koninkrijk Frankrijk 
had gebracht, hij de bevelen van de overleden koning zou bevestigen, 
zodat ik van hem de gunsten zou krijgen die ik genoot van de overleden 
koning aangaande openbare lezingen.2

Zo probeerde hij Mocenigo’s verslag over dat hij hoge verwachtingen had 
gehad van de koning van Navarra te ontwijken. Maar de inquisiteurs waren 
niet tevreden en vroegen of hij, toen hij over de koning van Navarra sprak, 
had gezegd dat hij hoge verwachtingen van hem had gehad en dat de wereld 
grote behoefte aan hervorming had, daarmee impicerend dat het christe-
lijke geloof hem beter beviel dan enig ander maar dat een grote hervorming 
noodzakelijk was.

Zoiets heb ik niet gezegd. Toen ik de koning van Navarra prees, prees 
ik hem niet omdat hij een aanhanger van de ketters was, maar vanwege 
de reden die ik al heb genoemd, namelijk dat ik geloof dat hij alleen 
maar een ketter was in de zin dat hij als ketter leefde vanuit de wens 
om te regeren.3

Hij ontkende ook dat hij had gezegd dat hij een ‘capitano’ wilde zijn.4 Het 
is duidelijk dat de kwestie van de verwachte ‘grote hervorming’, en de ver-
binding hiervan met Navarra, een punt van speciale belangstelling voor de 
inquisiteurs was.

Bruno wist meer dan hij hun vertelde over Hendrik van Navarra en zijn 
kring van vertrouwelingen, want hij had Corbinelli en Piero Del Bene in Parijs 
gekend, en aan de laatstgenoemde had hij de Mordente-dialogen en nog een 
ander boek opgedragen.5 Del Bene wist heel wat van Hendrik van Navarra en 
zijn diepere gedachten. In een brief van Corbinelli aan Pinelli van augustus 
1585 wordt Pinelli verteld van Del Benes recente bezoek aan het hof van Na-
varra in Gascogne; waarin in mythologische taal vage toespelingen worden 

1 Documenti, pp. 86-7, 131.
2 Ibid., p. 122.
3 Ibid., pp. 122-3.
4 Ibid., p. 123.
5 Zie hierboven, pp. 288-89, 296.
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gemaakt op zijn pogingen als zijnde grootser dan die van Nessus en een 
toespeling op de mogelijke bekering van Navarra wordt gemaakt.1 Dus zal 
men in de kring waarin Bruno in 1586 in Parijs verkeerde dergelijke kwesties 
met kennis van zaken hebben besproken. Het is misschien ook interessant 
dat het Alessandro Del Bene was, de broer van Piero, die daadwerkelijk het 
document met de absolutie vanuit Rome in 1595 naar Hendrik IV bracht.2 Deze 
hele kwestie van de relaties van de familie Del Bene met Hendrik van Navarra, 
naderhand Hendrik IV, is heel belangrijk en er zou veel licht op geworpen 
worden (en wellicht indirect op de politiek-religieuze positie van Bruno) als 
de Pinelli-Corbinelli-correspondentie volledig zou worden gepubliceerd.

Als, in het onmogelijke geval dat Bruno’s idee van een algehele hervorming 
verwezenlijkt zou zijn, we ons de onmogelijke viering van die gebeurtenis 
zouden voorstellen in de vorm van een enorm maniëristisch schilderij vol-
gens de denkwijze van de Spaccio della bestia trionfante, die zich heel goed 
zou lenen voor een geschilderde voorstelling, dan passen de gestalte en het 
gezicht van Hendrik IV, met zijn eeuwige grijns, heel goed in dat schilderij 
– beter dan de arme melancholische Hendrik III – op de troon gezet onder 
de goden die de hervorming van Jupiter, Sol en Venus hebben uitgevoerd.

Er werden enorme en vage verwachtingen van een of andere religieuze 
overeenstemming gewekt ten gevolge van Navarra’s overwinning en bekering 
in heel Europa, en met name in Venetië, zoals Agrippa d’Aubigné ironisch 
rapporteert:

Theologen … ontdekten door middel van geomantische vormen, van 
orakels, van de noodlottige naam Bourbon, dat deze prins voorbestemd 
was de hiërarchieën in het keizerrijk om te zetten, de preekstoel in een 
troon, de sleutels in zwaarden, en dat hij als keizer van de christenen 
zou sterven. De Venetianen vereerden deze stijgende ster met zo’n toe-
wijding, dat wanneer er een Franse heer door hun stad kwam, zij op 
hem toe renden om hem te begroeten. Aan het hof van de keizer en in 
Polen waren openlijk de smeekbeden te horen dat het keizerrijk aan 
zijn fortuinlijke handen zou worden toevertrouwd, samen met dis-
puten omtrent de hereniging van godsdiensten, of verdraagzaamheid 
tegenover alle, en veel betogen om Italië tot dit standpunt over te halen.3

Giordano Bruno had dus niet als enige hoge verwachtingen van de koning 
van Navarra.

1 Ambrosiana, T.167, sup., vv. 170 v.-171; geciteerd in R. Calderini De-Marchi, Jacopo Corbinelli et 
les érudits français, Milaan, 1914, pp. 237-8; cf. mijn artikel ‘Giordano Bruno: Some New Documents’, 
Revue internationale de philosophie, 1951, pp. 195-6.

2 H.C. Davila, Historia delle guerre civili di Francia, ed. Lyon, 1641, p. 972; cf. mijn artikel geciteerd 
in voorafgaande noot, loc. cit.

3 Agrippa d’Aubigné, Confession Catholique du Sieur de Sancy, in Œuvres complètes, ed. Réaume et 
de Caussade, II, p. 327; cf. mijn French Academies of the Sixteenth Century, p. 224.
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De hoop op de hereniging en hervorming van het christendom die in deze 
tijd in Europa leefde, en die zich concentreerde rond Navarra, is nog niet 
als geheel onderzocht, ofschoon door recente onderzoeken de aandacht op 
personen is gevestigd die in deze richting werkzaam waren.1 De belangrijkste 
van hen, vanuit het oogpunt van vergelijking met Bruno, is Francesco Pucci.2 
Net als Bruno heeft Pucci veel omzwervingen gemaakt in vreemde ketterse 
landen (hij was in Engeland geweest en had daar invloedrijke vrienden). In 
Praag keerde hij in 1585 terug tot de katholieke kerk. Daar had hij ook contact 
met Dee en Kelley en woonde hij enkele van hun opwekkende seances bij. Hij 
was navarrist, en in 1592 keerde hij terug naar Italië, slechts een paar maanden 
na Bruno’s terugkeer, na een aantal brieven naar belangrijke personen te heb-
ben geschreven, onder wie Navarra, Elizabeth van Engeland en paus Clemens 
VIII.3 Zijn ontvangst in Italië was waarschijnlijk niet wat hij verwacht had, 
want hij werd in de gevangenis van de Inquisitie in Rome gegooid, en in 
1597 onderging hij de doodstraf (hij werd niet levend verbrand, zoals Bruno, 
maar onthoofd in de gevangenis en zijn lichaam werd op de Campo de’ Fiori 
verbrand) nadat hij had geweigerd zijn dwalingen te herroepen. Er bestond 
bijna zeker een soort hermetisme in Pucci’s denken. Het is zelfs mogelijk, 
ofschoon uitvoerig onderzoek nodig zou zijn voordat stellige beweringen 
gedaan kunnen worden, dat de aanhangers van de navarristische beweging 
hun irenische hoop voornamelijk putten uit de verschillende soorten her-
metisme. In ieder geval valt dit wat betreft tijdsperiode samen met het einde 
van de zestiende eeuw dat J. Dagens ‘l’âge d’or de l’hermétisme religieux’ 
heeft genoemd.4

Toen Bruno terugkeerde naar Italië had Hannibal Rosseli, de enthousiaste 

1 Zie bijvoorbeeld de studie van de Italiaanse hugenoot een navarrist, Jacopo Brocardo, door 
Delio Cantimori: ‘Visioni e speranze di un ugonotto Italiano’, Rivista storica italiana, 1950, pp. 199 
e.v. Of de studie van Francesco Maria Vialardi, een navarristische politieke agent die op dezelfde 
tijd in de gevangenis van de inquisitie zat als Bruno, door Luigi Firpo: ‘In margine al processo di 
Giordano Bruno, Francesco Maria Vialardi’, Rivista storica italiana, 1956, pp. 325 e.v. Bruno ontkende 
elke connectie met Vialardi of met de ‘parole orrende contro Dio, la religione e la Chiesa’ die hij hem 
had horen zeggen (Sommario, p. 84).

2 Delio Cantimori vestigde de aandacht op het belang van F. Pucci in zijn Eretici italiani del cin-
quecento, Florence, 1939, pp. 370 e.v., en publiceerde enkele van zijn werken in Per la storia degli eretici 
del secolo XVI in Europa, Rome, 1937. Luigi Firpo heeft Pucci’s leven en rechtzaak bestudeerd in zijn 
artikel ‘Processo e morte di Francesco Pucci’, Rivista di Filosofia, 1949 (XL) en heeft een bibliografie 
samengesteld van zijn werken, Gli Scritti di Francesco Pucci, Turijn, 1957.

3 De engel Uriël verscheen op de séances (natuurlijk alleen door Kelley gezien) en sprak inspire-
rende redes tot Pucci. Pucci schijnt geprobeerd te hebben om Dee over te halen naar Rome te gaan 
om de paus van zijn ervaringen met de engelen te vertellen. Zie A True and Faithfull Relation of what 
passed for many years between Dr. John Dee … and some spirits, ed. Meric Casaubon, Londen, 1659, pp. 
409 e.v. Pucci’s eigen eropvolgende lot lijkt te bewijzen dat hij in goed vertrouwen handelde toen 
hij er bij Dee op aandrong naar Rome te gaan, en niet als een agent provocateur, ofschoon Dee hem 
er destijds van verdacht.

4 Zie Firpo, Gli Scritti di Francesco Pucci, pp. 114, 124, 134. Pucci schreef aan Navarra’s secretaris, 
Louis Revol, dat hij ging proberen ‘of hij in Italië goede diensten bij deze paus Clemens kon verrichten 
voor het algemeen welzijn’ (ibid., p. 120).
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hermeticus die door John Dee geraadpleegd was als religieus adviseur,1 te 
Krakau (1585-90) zijn enorme boekwerken met commentaar op de Pimander 
van Hermes Trismegistus uitgegeven.2 En in 1591, het jaar van Bruno’s terug-
keer, publiceerde Francesco Patrizi zijn Nova de universis philosophia die zijn 
nieuwe uitgave van de Hermetica en zijn ‘nieuwe filosofie’ met de opdracht 
erin aan Gregorius XIV bevatte waarin hij er bij hem op aandringt om de 
hermetische religieuze filosofie overal te laten onderwijzen, en ook in de 
scholen van de jezuïeten, als een betere manier om de mensen terug te bren-
gen naar de Kerk dan ‘door kerkelijke vermaningen of met wapengeweld’.3 
En wat was het gevolg van Patrizi’s opdracht van zijn boek aan de paus? In 
1592, het jaar na de publicatie ervan, werd Patrizi naar Rome ontboden door 
de opvolger van Gregorius, paus Clemens VIII, waar hij een leerstoel aan de 
universiteit kreeg toegewezen.4

Patrizi’s aanvankelijke schitterende succes bij Clemens VIII gaf Bruno hoop, 
zoals Mocenigo meldde:

Toen ‘il Patritio’ naar Rome ging, zei Giordano dat deze paus een prima 
vent was omdat hij filosofen gunstig gezind was, en ik heb nu ook de 
hoop dat hij positief tegenover mij zal staan, en ik weet dat ‘il Patritio’ 
een filosoof is en in niets gelooft, en ik (Mocenigo) antwoordde dat ‘il 
Patritio’ een goed katholiek was …5

En weer zegt Mocenigo:

Ik heb hem (Bruno) niet horen zeggen dat hij een nieuwe sekte van Gi-
ordanisti in Duitsland wilde oprichten, maar hij heeft bevestigd dat als 
hij bepaalde studies had voltooid hij als groot man bekend zou worden, 
en dat hij hoopte dat de zaken van Navarra zouden slagen in Frankrijk, 
en dat hij naar Italië zou komen, en dat het dan mogelijk zou zijn om 
vrij te leven en te denken, en toen ‘il Patritio’ naar Rome ging zei hij dat 
hij hoopte dat de paus hem (Bruno) in genade zou ontvangen omdat hij 
door op deze manier te geloven niemand aanstoot gaf.6

1 Zie hierboven, p. 180.
2 Zie hierboven, p. 172.
3 Zie hierboven, p. 175.
4 Dit aanvankelijke succes zou echter niet standhouden, want later kreeg Patrizi moeilijkheden 

met de inquisitie vanwege zijn visies en werd hem bijna de lesbevoegdheid ontzegd. Zie L. Firpo, 
‘Filosofia italiana e Controriforma’, Rivista di filosofia, XLII (1951), pp. 12 e.v. (van het uittreksel); en 
zie hierboven, p. 176.

5 Sommario, pp. 56-7. Bruno had Patrizi fel aangevallen in een van zijn werken die hij in Engeland 
uitgaf (De la causa, principio e uno, dial. 3; Dial. ital., pp. 260 e.v.). Maar de passage heeft betrekking op 
een van Patrzizi’s aristotelische werken, niet op zijn Nova Philosophia die toen nog niet was uitgegeven.

6 Sommario, pp. 57-8.
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Er moet rekening gehouden worden met een iets verkeerde voorstelling van 
zaken in de verklikkingen van Mocenigo, maar ik denk dat ze grotendeels juist 
zijn in wat er over Bruno’s verwachtingen van Navarra en van het succes van 
Patrizi wordt gezegd. De ware reden voor Bruno’s terugkeer naar Italië was 
volgens mij dat hij net zoals veel van zijn tijdgenoten hoopte dat de troons-
bestijging van Navarra in Europa een liberale houding in godsdienstaange-
legenheden tot gevolg zou hebben, en dat deze houding zich naar Italië zou 
uitbreiden. Mocenigo’s uitnodiging leek wellicht een goddelijke aanwijzing 
voor wat zijn volgende stap moest zijn, maar het was niet in de eerste plaats 
om de geheugenkunst aan deze edelman te onderwijzen dat Bruno in wat 
een dodelijke val bleek te zijn trapte.1 Het was omdat hij dacht dat de betere 
nieuwe dageraad eindelijk begon aan te breken en dat het licht ervan op het 
punt stond zich naar Italië te verspreiden. Patrizi’s succes bij de paus moet 
wel een aanmoedigingsteken hebben geleken, dat het juist was dat hij was 
teruggekomen, want Patrizi was tenslotte een religieus hermeticus. En ook 
Bruno was een religieus hermeticus – op zijn eigen manier.

Nog een aanwijzing dat Mocenigo niet zijn voornaamste doel was, is het 
feit dat Bruno pas in Mocenigo’s huis ging wonen toen hij al verscheidene 
maanden in Italië was. Hij woonde aanvankelijk op zichzelf in Venetië,2 
praatte in Ciotto’s boekwinkel,3 en bezocht in deze tijd of later een acade-
mie die ten huize van Andrea Morosini werd gehouden, en waar hij sprak 
tijdens de bijeenkomsten.4

Hij woonde ook ongeveer drie maanden in Padua.5 Dit is waar Pinelli 
woonde, waar hij zijn huis en bibliotheek tot centrum voor allerlei kenners 
had gemaakt, waar de brieven zich bevonden die Corbinelli in Parijs aan 
hem had geschreven, in sommige waarvan Bruno’s avonturen met Fabrizio 
Mordente werden beschreven, en een die als bijlage ‘scritture’ van Bruno 
bevatte.6 En Pinelli behoorde, zoals blijkt uit de strekking van zijn corres-
pondentie, tot de Venetiaanse liberalen en koesterde toen naar alle waar-
schijnlijkheid verwachtingen van Navarra. Er bestaat echter geen bewijs 
dat Bruno in contact trad met Pinelli te Padua, en we weten weinig over zijn 

1 De zaak van Francesco Pucci loopt vrijwel exact parallel. Ook hij dacht dat hij verlicht was en een 
missie had en dat de tijd rijp was om naar Italië terug te keren en een verzoek tot de paus te richten 
in verband met een nieuwe bloeitijd die zou komen met Navarra, en ook hij trapte in een dodelijke 
val. Ofschoon Pucci veel minder onstuimig is dan Bruno, is de overeenkomst van hun gevallen 
opvallend, temeer daar ze beiden in Engeland waren geweest. 

Het is duidelijk dat John Dee er heel verstandig aan had gedaan om niet naar Rome te gaan, zoals 
Pucci voorstelde, om zijn engelenboodschappen daar uiteen te zetten.

2 In een ‘camera locanda’; Documenti, p. 70.
3 ‘ho raggionato in alcune librarie’, ibid., p. 135.
4 Documenti, pp. 61, 129, 135.
5 Ibid., pp. 64, 70; cf. Spampanato, Vita di Giordano Bruno, pp. 462 e.v.; McIntyre, Giordano Bruno, 

pp. 69 e.v.
6 De ‘scritture’ werden opgestuurd met de brief van 16 februari 1586, en Fabrizio’s woede tegen 

Bruno werd erin beschreven (Ambrosiana, T.167, sup., v. 180); cf. mijn artikel ‘Giordano Bruno: Some 
New Documents’, p. 178.
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verblijf daar, behalve dat hij druk bezig was zijn secretaris, Besler, te dicteren 
en kopieën te laten maken van diverse werken. Hier was het dat hij Besler 
de De vinculis in genere dicteerde,1 zijn meest wijze gedachten over magisch 
‘verbinden’, vooral verbindingen door middel van liefde of seksuele aantrek-
king. Hier maakte Besler een kopie van de ‘Dertig Standbeelden’, geschreven 
in Wittenberg.2 En hier werd vanuit een exemplaar dat Besler bezat een werk 
getranscribeerd genaamd De sigillis Hermetis et Ptolomaei, dat gevonden werd 
tussen de ‘toverboeken’ die Bruno bij zich had toen hij werd gearresteerd, en 
dat heel wat belangstelling en paniek schijnt te hebben veroorzaakt.3 Bruno 
beweerde dat het niet door hemzelf was geschreven, maar dat het voor hem 
was overgeschreven te Padua, waaraan hij toevoegde: ‘Ik weet niet of er naast 
natuurlijke voorspelling iets anders verwerpelijks in staat; ik heb het laten 
overschrijven om het gerechtelijk te gebruiken (astrologie); ik heb het ech-
ter nog niet gelezen, en ik heb het aangeschaft omdat Albertus Magnus het 
in zijn boek De mineralibus noemt, en het prijst in de passage waarin hij De 
imaginibus lapidum behandelt.’4 De achteloze opmerking dat hij dit werk over 
zijn lievelingsonderwerp van de hermetische zegels nog niet had gelezen, 
is niet overtuigend.

En dus was de magiër druk aan het werk met zijn magie in Padua, en 
trachtte hij de magische persoonlijkheid te verwerven met de magische 
krachten van het ‘verbinden’ via liefde, werkend aan hermetische zegels en 
verbindingen met demonen. Zoals L. Firpo heeft gesuggereerd moet de pe-
riode in Padua waarschijnlijk beschouwd worden als een periode van voor-
bereiding op de missie.5 Deze schrijver heeft er ook scherp op gewezen6 dat 
Bruno qua karakter en temperament ongeschikt was voor zo’n moeilijke, 
delicate en gevaarlijke taak. Hij was opvliegend, ruziezoekend en erger nog, 
hij had last van pathologische woedeaanvallen waarin hij vreselijke dingen 
zei die mensen bang maakten. Hij bezat daarom niet de magische en betove-
rende persoonlijkheid waarnaar hij op zoek was en hij deed het werk van zijn 
boodschap door zijn vreemde uitbarstingen teniet. Tommaso Campanella, 
ook een magiër met een boodschap, was van een geheel ander kaliber, en 
had een bepaalde mate van realisme in zijn karakter alsmede een bepaalde 
indrukwekkende beheersing over situaties – eigenschappen waaraan het de 
arme Noleen totaal ontbrak.

1 Op. lat., III, introductie, p. xxviii.
2 Ibid., loc. cit.
3 Documenti, pp. 64, 90-1, 127-8; Sommario, pp. 100, 110.
4 Documenti, pp. 127-8. Bruno verwijst waarschijnlijk naar de opmerkingen over de zegels in de 

De mirabilibus, II, 3 (Albertus Magnus, Opera, ed. P. Jammy, Lyon, 1651, II, p. 226). De De mirabilibus 
bevat ook lijsten met magische beelden van de sterren, en zou een nuttig naslagwerk zijn voor een 
dominicaans magiër. Hermes Trismegistus wordt er herhaaldelijk in genoemd. Cf. Sommario, p. 
100, noot; Thorndike, II, pp. 556 e.v.

5 Firpo, Il Processo di Giordano Bruno, p. 14.
6 Ibid., pp. 12, 114.
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Bruno vertrok in maart 1592 vanuit Padua naar Venetië1 en ging bij Mocenigo 
wonen om hem les te geven, zoals oorspronkelijk was afgesproken toen hij 
de uitnodiging aannam die door Ciotto was overgebracht. Er is beweerd dat 
de uitnodiging van meet af aan een valstrik was en dat Mocinego altijd de 
bedoeling had gehad om hem aan de Inquisitie uit te leveren. Er bestaat echter 
geen vast bewijs voor deze valstrik. Ook is er gezegd dat Mocenigo zich ergerde 
en teleurgesteld was over Bruno’s lessen en dat hij hem uit rancune hierover 
aanbracht bij de Inquisitie. We kunnen nu, met het oog op wat er aangevoerd 
is omtrent Bruno’s werkelijke bedoelingen om naar Italië te komen, wellicht 
Mocenigo’s verklikking vanuit een ander oogpunt bekijken. Misschien zag hij 
na Bruno zo’n twee maanden bij zich thuis te hebben gadegeslagen iets van 
diens missie – en als niet-liberaal Venetiaan, die niet hoopte op meer vrijheid 
van de kant van Navarra, keurde hij die niet goed. Ook schijnt Bruno te hebben 
toegegeven aan enkele van zijn heftigere uitbarstingen toen hij bij Mocinego 
thuis was. Waarschijnlijk omdat hij wantrouwig tegenover zijn gastheer was 
geworden, trof Bruno maatregelen om te vertrekken en naar Frankfurt terug 
te keren, hetgeen Mocenigo met geweld verhinderde door hem in een kamer in 
het huis op te sluiten, waarvandaan hij naar de gevangenis van het heilige of-
ficie werd overgebracht waarin hij op 26 mei 1592 werd gevangengezet.2 Op die 
dag begon voor Bruno de acht jaar gevangenschap die eindigde met de dood.

De documenten van de Venetiaanse Inquisitie over Bruno’s zaak zijn al lang 
bekend, ook enkele Romeinse documenten, en ze zijn verkrijgbaar in Vincenzo 
Spampanato’s publicatie Documenti della vita di Giordano Bruno (1933). In 1942 
werd een grote toevoeging gedaan aan de bewijzen door kardinaal Angelo Mer-
cati die in dat jaar Il Sommario del Processo di Giordano Bruno publiceerde. Deze 
Sommario, een samenvatting van het bewijs dat werd opgetekend voor gebruik 
door de Romeinse inquisiteurs, werd door Mercati tussen de persoonlijke 
archieven van paus Pius IX ontdekt.3 In dit document wordt veel herhaald wat 
al bekend was uit de Venetiaanse archieven, maar er staat ook heel veel nieuwe 
informatie in. Het is echter niet het feitelijke processo, het officiële rapport 
over de zaak waarin het vonnis wordt gegeven, dat wil zeggen dat erin gesteld 
wordt op welke gronden Bruno uiteindelijk veroordeeld werd. Dit processo is 
voorgoed verloren aangezien het deel uitmaakte van een grote hoeveelheid 
archieven die op last van Napoleon naar Parijs werden getransporteerd, waar 
ze uiteindelijk als pulp aan een kartonfabriek werden verkocht.4

1 In zijn verklikking van 25 mei 1592 zei Mocenigo dat Bruno ongeveer twee maanden bij hem 
thuis was geweest (Documenti, p. 64); dit kan echter onbetrouwbaar zijn (zie Spampanato, Vita di 
Giordano Bruno, p. 468).

2 Documenti, pp. 68-9, 77-9. Het kan veelzeggend zijn dat het boek door Bruno dat Mocenigo 
van Ciotto kocht, en dat aanleiding gaf tot de uitnodiging om naar Venetië te komen, door Ciotto 
wordt beschreven als de De minimo, magno et mensura (Documenti, p. 70). Als de De triplici minimo 
toespelingen op een sekte of geheim genootschap bevat, zoals gesuggereerd in hoofdstuk XVII, en 
Mocenigo herkende deze, dan wordt de theorie dat zijn uitnodiging een val was waarschijnlijker.

3 Sommario, introductie, p. 21.
4 Ibid., pp. 1-4.
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Aan het eind van de Venetiaanse rechtszaak trok Bruno alle ketterijen 
waarvan hij werd beschuldigd volledig in en deed een beroep op de goed-
heid van de rechters.1 Het was echter bij wet verplicht dat hij naar Rome 
werd gestuurd waar de zaak zich voortsleepte. In 1599 werd een poging 
gedaan helderheid in de situatie te brengen door de beroemde jezuïet Robert 
Bellarmine die, geassisteerd door Tragagliolo, acht ketterse beweringen 
opstelde die uit zijn werken waren gehaald en die Bruno moest verwerpen, 
en deze zei dat hij bereid was dit te doen.2 Maar later dat jaar trok hij al 
zijn intrekkingen terug, en hield halsstarrig vol dat hij nooit iets ketters 
geschreven of gezegd had en dat de ministers van het heilige officie zijn 
visies verkeerd hadden uitgelegd.3 Hij werd daarom veroordeeld als een 
onboetvaardige ketter en overgeleverd aan de wereldlijke arm om te wor-
den gestraft. Hij werd op 17 februari 1600 levend verbrand op het Campo 
de’ Fiori in Rome.

In een van de vroegere ondervragingen bij de Venetiaanse inquisiteurs4 
gaf Bruno een zeer volledig en open verslag van zijn filosofie, alsof hij de 
doctoren te Oxford, Parijs of Wittenberg toesprak. Het universum is onein-
dig, want de oneindige goddelijke kracht zou geen eindige wereld scheppen. 
De aarde is een ster, zoals Pythagoras beweerde, net als de maan en andere 
planeten en werelden die oneindig in aantal zijn. In dit universum bevindt 
zich een universele voorzienigheid ten gevolge waarvan alles erin leeft en 
beweegt, en dit universele karakter is een schaduw of spoor van de god-
delijkheid, van God, die in zijn essentie onuitdrukbaar en onverklaarbaar 
is. De eigenschappen van de goddelijkheid ziet hij – samen met theologen 
en de grootste filosofen – als zijnde alle één. De drie eigenschappen Kracht, 
Wijsheid en Goedheid (‘Potenzia, Sapienza e Bontà’) zijn hetzelfde als mens, 
intellectus en amor (‘mente, intelletto ed amore’).

Hierover sprekend volgens het geloof, en niet filosofisch, moet geloofd 
worden dat de wijsheid, of de zoon van de mens, door filosofen intellectus ge-
noemd en door theologen het Woord, het menselijke vlees heeft aangenomen, 
maar hij (Bruno) twijfelt hier altijd over, vindt het twijfelachtig en gelooft er 
niet vast in. En wat betreft de goddelijke geest, als een derde persoon, deze 
heeft hij altijd op de pythagorische manier beschouwd, of op de manier van 
Salomo als hij zegt: ‘Spiritus Domini replevit orbem terrarum, et hoc quod 
continet omnia’; of zoals Virgilius toen hij zei:

Spiritus intus alit totamque infusa per artus
mens agitat molem …

1 Documenti, pp. 135-6.
2 Documenti, p. 191; cf. Mercati’s introductie bij de Sommario, pp. 41 e.v.; Firpo, Il processo di Gior-

dano Bruno, pp. 90 e.v.
3 Documenti, pp. 183, 186; cf. Sommario, introductie, pp. 43 e.v.; Firpo, op. cit., pp. 92 e.v.
4 Documenti, pp. 93-8.
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Het lijkt zo te zijn dat Bruno’s geloof dat van een neoplatoonse hermeticus 
uit de Renaissance is, behalve – en dit is het grote verschil tussen een chris-
telijk hermeticus en een niet-christelijk hermeticus – dat hij de intellectus 
of Filius Dei van de Hermetica niet aanvaardt als verwijzend naar de Tweede 
Persoon van de Drie-eenheid, zoals Lactantius deed, en zoals te zien is in de 
voorstelling van Hermes Trismegistus op de vloer in Siena. Zijn visie op de 
Derde Persoon als de anima mundi of de virgiliaanse ‘spiritus intus alit’ was 
een uitleg die vaak gegeven werd in de Renaissance. Om slechts een voorbeeld 
te geven, deze werd uitvoerig uiteengezet door bisschop (later kardinaal) 
Jacques Davy Du Perron tijdens een preek op pinksterzondag.1

Bruno’s geloof beschouwt hij, zoals hij later tegenover de inquisiteurs 
benadrukt, als katholiek en orthodox wat betreft de Vader of de mens. Hij 
bekent dat hij onorthodox is wat betreft de Zoon.2 Zijn visie op de Derde 
Persoon als de anima mundi zal in de ogen van vele christelijke neoplatonisten 
in de Renaissance orthodox geweest zijn. 

Het is deze opvatting over de hermetische Filius Dei als zijnde niet de 
Tweede Persoon van de christelijke Drie-eenheid die de oorspronkelijke theo-
logische reden is waardoor Bruno’s hermetisme zuiver ‘Egyptisch’ wordt, 
met de hermetische Egyptische religie niet als een prisca theologia die het 
christendom aankondigt, maar feitelijk als de ware religie.

Heel belangrijk bij de nieuwe documenten in de Sommario zijn de aan-
wijzingen dat Bruno van mening was dat het kruis eigenlijk een Egyptisch 
heilig teken was. Een medegevangene meldt dat hij gezegd heeft dat het kruis 
waaraan Christus werd gekruisigd niet de vorm had die op christelijke altaren 
wordt getoond, en dat deze vorm in feite het teken was dat op de borst van de 
goddelijke Isis was gebeeldhouwd, en dat door de christenen ‘gestolen’ werd 
van de Egyptenaren.3 In antwoord op een vraag van de Inquisitie hierover 
erkende Bruno dat hij had gezegd dat de vorm van het kruis waaraan Chris-
tus werd gekruisigd verschilde van de manier waarop het gewoonlijk werd 
‘afgeschilderd’, waaraan hij de volgende belangrijke woorden toevoegde: 

Ik geloof dat ik in de werken van Marsilio Ficino heb gelezen dat de 
deugd en heiligheid van dit karakter (‘carattere’, waarmee hij het kruis 
bedoelt) veel ouder is dan de tijd van de Incarnatie van Onze Heer, en 

1 ‘Hij (de Heilige Geest) is het waarvan de heidenen zelf hebben gezegd, sprekend van de consti-
tutie van de wereld, Spiritus intus alit.’ Jacques Davy du Perron, Diverses œuvres, Parijs, 1622. Cf. mijn 
French Academies of the Sixteenth Century, p. 169, noot 5. Du Perrons visies op dit punt zijn van bijzonder 
belang aangezien hij een van de voornaamste bekeerders van Navarra was; zie hierboven, p. 297.

2 Documenti, p. 96.
3 ‘Vedendo ch’io e gl’altri ci segnavamo con la croce disse (i.e. Bruno disse) che non occorea fare 

questo segno perchè Christo non fu messo sopra la croce, ma fu confitto sopra dui legni, sopra li 
quali si solevano sospendere i condannati e che quella forma di croce che hoggidi si tiene sopra 
l’altari era un carattere e segno ch’era scolpito nel petto della Dea Iside, e che quel segno dagl’antichi 
era sempre tenuto in veneratione, e che i Christiani l’haveano rubbato da gl’antichi fingendo che in 
quella forma fosse il legno sopra il quale fu affisso Christo …’ Sommario, pp. 70-1.
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dat het bekend was in de tijd waarin de religie van de Egyptenaren haar 
bloeitijd beleefde, rond de tijd van Mozes, en dat dit teken aan de borst 
van Serapis werd vastgemaakt, en dat de planeten en hun invloeden een 
sterkere werkzaamheid hebben … als ze aan het begin van de hoofdte-
kens staan, dat wil zeggen wanneer de coluren de ecliptica of de die-
renriem in een directe lijn doorsnijden, waarna uit twee cirkels die op 
deze wijze elkaar doorsnijden de vorm van een dergelijk karakter (dat 
wil zeggen de vorm van het kruis) ontstaat.1

Er staat inderdaad zo’n passage in Ficino’s De vita coelitus comparanda,2 waarin 
hij uitlegt dat de vorm van het kruis een machtige vorm voor het bemach-
tigen van de invloeden van de sterren is; en dat het op de borst van Serapis 
was gebeeldhouwd. Ficino gelooft echter dat de vorm van het kruis onder de 
Egyptenaren niet alleen werd vereerd als een getuigenis van de ‘gaven van de 
sterren’, maar ook als een voorspelling van de komst van Christus.

Men vraagt zich af of deze passage in de De vita coelitus comparanda een 
hoofdbron voor Bruno’s egyptianisme heeft gevormd. Hij hoefde Ficino’s ar-
gument dat het krachtige magische Egyptische kruis een voorspelling van het 
christendom betekende slechts enigszins te wijzigen, in het argument dat het 
Egyptische kruis het ware kruis was, dat de ware religie vertegenwoordigde, 
krachtig in magie was en waarvan de christenen de magie hadden veranderd 
en verzwakt (hetgeen was wat hij kennelijk tegen de medegevangene had 
gezegd die meldde dat hij had gezegd dat de christenen het Egyptische teken 
hadden ‘gestolen’), en het Egyptische kruis zou het teken, het ‘karakter’, het 
‘zegel’ van zijn eigen boodschap zijn. Misschien was dit een van de redenen 
waarom hij dacht dat het makkelijk zou zijn om zijn boodschap op te nemen 
in een hervormd katholicisme, aangezien het de vorm van een echt Egyptisch 
kruis was dat zich op de altaren bevond!

1 ‘Ho ben detto (Bruno spreekt hier) che la croce non havea quattro rami eguali secondo l’uso che 
si pinge, et è usurpato il sacro carattere di quella perchè altrimente si pratticava ne la punitione de rei 
anticamente, e che ne la croce di Christo il quarto ramo fu posticcio cioè il superiore palo per com-
modità di affigervi il titolo, e confessando che il carattere della croce ha virtù della morte di nostro 
signore in quella ho detto quello che mi pare haver letto in Marsilio Ficino, che la virtù e riverenza di 
quel carattere è molto più antica che non è il tempo dell’incarnatione di nostro Signore e ch’è stata 
riconosciuta dal tempo che fioriva la Religione de gl’Egittij circa i tempi di Moise, e che quel segno 
era affisso nel petto di Serapide, et all’hora li pianeti et influssi di essi hanno più efficacia oltre i1 
principio, e fondamento quando sono nel principio de segni cardinali cioè dove i colori intersecano 
l’eclitica o il zodiaèo per linea retta, onde da duh circoli in questo modo intersecanti viene prodotta 
la forma di tale carattere, li quattro segni cardinali sono li dui equinottiali e li dui solstitiali circa 
li quali la morte, natività et incarnatione di Nostro Signore sempre fu intesa essere, e fu celebrata.’ 
Sommario, pp. 72-3. Ik maak hieruit op dat Bruno dacht dat Christus gekruisigd werd op een ‘tau’kruis, 
en dat het kruis dat door de Christenen werd gebruikt in feite het Egyptische ‘karakter’ was. 

Er zijn enkele voorstellingen van de Kruisiging waarin de vorm van het kruis de ‘tau’ of T-vorm 
heeft. Zie over deze kwestie G. Miccoli, ‘La ‘Crociata dei Fanciulli’ del 1212’, Studi medievali, derde 
serie, II, 2 (1961), pp. 421 e.v. en de verwijzingen die daar worden gegeven. Zie hieronder, pp. 398-99, 
over Athanasius Kircher over het kruis.

2 Zie hierboven, p. 78.
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De geest van de Noleen bleef blijkbaar op dezelfde buitengewone manier 
werkzaam in de gevangenis – een manier die heel veel leek op de manier 
waarop Ficino’s geest werkte wat betreft het kruis, afgezien van het ene fun-
damentele verschil dat Ficino’s Egyptische kruis een voorspelling van het 
christendom betekent, terwijl in de ogen van Bruno de christenen het ware 
Egyptische kruis hebben gestolen en bedorven (want men voelt wel aan dat de 
medegevangene waarschijnlijk correct rapporteerde wat Bruno had gezegd).

Het was dit fundamentele verschil dat het mogelijk maakte, en zelfs juist 
en religieus, dat Bruno zich volledig kon inzetten voor elke soort magie, in 
tegenstelling tot Ficino die uiterst voorzichtig moest zijn om te zorgen dat 
zijn magie natuurlijk en niet-demonisch bleef.

Bruno uitte zijn meningen over goede en slechte magie in de loop van ant-
woorden op vragen over waarom hij het boek De sigillis Hermetis in zijn bezit 
had. Magie, zei hij, is ‘als een zwaard, dat in de handen van een slecht mens 
slecht gebruikt kan worden, maar in de hand van een goed en godvrezend 
mens die de toegestane en de verboden gevolgen die het teweeg kan brengen 
kent, en weet hoe hij het goed kan gebruiken door middel van de krachten 
en ordeningen van de sterren, en door middel van het werk van beelden en 
van karakters’, kan het ten goede worden gebruikt.1

Mozes was een groot magiër (dit is het verslag van een medegevangene 
over wat Bruno in de gevangenis vertelt, niet zijn eigen woorden in antwoord 
op ondervraging), die de magie van de Egyptenaren zo goed had geleerd dat 
hij de magiërs van de farao kon overwinnen.2

In antwoord op een ondervraging over wat zijn visie op de wonderen van 
Christus was, zei Bruno dat ze getuigden van zijn goddelijkheid, maar hij 
dacht dat een nog grotere getuigenis de wet van het Evangelie was. Wanneer 
anderen, zoals de apostelen, wonderen deden was dit krachtens Christus, 
zodat, ofschoon de wonderen van Christus en van een apostel of heilige ui-
terlijk hetzelfde waren, de wonderen van Christus niettemin door middel 
van diens eigen kracht werden gedaan, en die van anderen via de kracht van 
iemand anders.3

We hebben helaas het verslag van Bellarmine en Tragagliolo niet over de acht 
ketterse beweringen die Bruno moest herroepen, maar er staat in de Sommario 
een samenvatting van een antwoord van ‘Frater Jordanus’ op vermaningen 
voor beweringen die uit zijn werken gehaald zijn,4 die mogelijk (hoewel we 
dit niet zeker kunnen weten) een aanduiding vormen van wat Bellarmines 
afkeuringen waren. Ik vind dit document erg verward en verwarrend, maar 
erin aangestipt worden Gods oneindigheid die een oneindig universum impli-
ceert, de scheppingswijze van de menselijke ziel, de beweging van de aarde, 

1 Sommario, p. 101.
2 Sommario, pp. 86-7.
3 Documenti, pp. 101-2. Hier drukt hij niet zijn ware mening uit; zie hierover p. 220.
4 Sommario, pp. 113-9.
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de sterren die engelen zijn, dat de aarde bezield wordt door een gevoelige en 
verstandelijke ziel en dat er vele werelden zijn. Dit lijken voornamelijk filoso-
fische punten, maar, zoals Mercati heeft opgemerkt, bij de ondervragingen 
worden zelden filosofische of wetenschappelijke punten aan de orde gesteld 
en ze gaan voornamelijk over theologische vraagstukken, disciplinekwesties, 
zijn contacten met ketters en ketterse landen, en dergelijke.1

Aangezien Bruno bij zijn uiteindelijke weigering om wat dan ook in te 
trekken alles betrok wat hij ooit had gezegd of geschreven, kan het uiteinde-
lijke vonnis de vele en diverse punten in alle ondervragingen in de loop der 
jaren van zijn gevangenschap, alsmede de acht punten, wat ze ook precies 
waren, behelsd hebben. Gaspar Scioppius die getuige was van de dood van 
Bruno en die wellicht het vonnis toentertijd heeft horen uitspreken, reikt 
een zeer gemengde lijst met punten aan waarvoor hij werd veroordeeld: dat 
er ontelbare werelden zijn; dat magie iets goeds en wettigs is; dat de Heilige 
Geest de anima mundi is; dat Mozes zijn wonderen met magie deed waarin 
hij bedrevener was dan de Egyptenaren en dat Christus een Magiër was.2 Er 
zijn andere die net zo onsamenhangend zijn. Feit is dat we niet genoeg be-
wijs hebben (aangezien het processo verloren is gegaan) waaruit we Bruno’s 
rechtszaak en veroordeling kunnen reconstrueren.3

Ook al was de beweging van de aarde een van de punten waarop Bruno 
werd veroordeeld, zijn zaak is in dit opzicht toch helemaal niet hetzelfde als 
die van Galileo die zijn bewering dat de aarde beweegt moest intrekken. Gali-
leo’s visies waren op zuivere wiskunde en mechanica gegrondvest; hij leefde 
in een andere geestelijke wereld dan Giordano Bruno, een wereld waarin 
‘pythagorische bedoelingen’ en ‘hermetische zegels’ geen rol speelden, en 
de wetenschapper kwam tot zijn conclusies op zuiver wetenschappelijke 
gronden. Bruno’s filosofie kan niet van zijn religie worden gescheiden. Zij was 
zijn religie, de ‘religie van de wereld’, die hij in deze uitgebreide vorm van het 
oneindige universum en de ontelbare werelden zag als een uitgebreide gnosis, 
een nieuwe openbaring van de goddelijkheid vanuit de ‘sporen’. Het coper-
nicanisme was een symbool van de nieuwe openbaring, die een terugkeer 
zou betekenen tot de natuurlijke religie van de Egyptenaren en haar magie 
binnen een raamwerk waarvan hij zo merkwaardigerwijs veronderstelde dat 
het een katholiek raamwerk kon zijn.4

1 Sommario, pp. 12-13. Het is zeer zeker waar, zoals Mercati stelt (ibid., p. 12) dat Bruno vervolgd werd 
voor geloofszaken. Firpo is het eens (Il processo di Giordano Bruno) dat de rechtzaak strikt wettig was.

2 De brief van Scioppius is afgedrukt in Spampanato, Vita di Giordano Bruno, pp. 798-805; zijn 
lijst met Bruno’s dwalingen staat in Sommario, p. 9.

3 Cf. Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 108.
4 Firpo (op. cit., p. 112) bemerkt een ‘ernstig gevoel van onrechtvaardigheid’ bij Bruno aan het 

einde, alsof zijn bedoelingen niet waren begrepen. We moeten bedenken dat er aan dit fin de siècle 
een algemeen gevoel heerste van enorme ophanden zijnde religieuze veranderingen, en als deze 
historische situatie vollediger is gereconstrueerd zal het Bruno-probleem vollediger begrepen wor-
den. Al te vaak wordt de vergissing gemaakt bij het beoordelen van mensen van de zestiende eeuw 
dat zij wisten, wat wij weten, dat er geen grote, algehele religieuze verandering aanstaande was.
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Dus kan de legende dat Bruno als filosofisch denker werd vervolgd en 
werd verbrand vanwege zijn gedurfde zienswijzen op ontelbare werelden of 
de beweging van de aarde, niet langer standhouden. Die legende is al onder-
mijnd door de publicatie van de Sommario waaruit blijkt hoe weinig aandacht 
geschonken werd aan filosofische of wetenschappelijke vraagstukken tijdens 
de ondervragingen, en door de werken van Corsano en Firpo die de nadruk 
leggen op Bruno’s religieuze missie. De onderhavige studie heeft hoop ik 
zelfs nog duidelijker het bestaan van de missie en het karakter ervan aan 
het licht gebracht, en heeft ook benadrukt dat de filosofie met inbegrip van 
de vermeende copernicaanse heliocentriciteit bij de missie hoorden. Totaal 
betrokken als hij was bij het hermetisme kon Bruno zich geen filosofie van de 
natuur, van het getal, van de geometrie, van een diagram voorstellen zonder 
al deze te bezielen met goddelijke betekenissen. Hij is dus echt de laatste 
persoon ter wereld die als vertegenwoordiger van een filosofie gescheiden 
van goddelijkheid moet worden opgevat.

De Kerk had dus absoluut het recht om filosofische punten in haar veroor-
deling van Bruno’s ketterijen op te nemen. De filosofische punten konden 
niet worden gescheiden van de ketterijen.

Op morele gronden blijft Bruno’s positie echter sterk. Want het was de af-
stammeling van de magiërs van de Renaissance die stond voor de Waardig-
heid van de Mens in de zin van vrijheid, verdraagzaamheid, het recht van 
de mens om in elk land op te staan en te zeggen wat hij dacht, ongeacht alle 
ideologische barrières. En Bruno, de magiër, stond voor liefde, tegenover 
wat de schoolmeesters, van beide zijden, van het christendom, de religie 
van de liefde, hadden gemaakt.

For valour, is not Love a Hercules,
Still climbing trees in the Hesperides?
Subtle as Sphinx, as sweet and musical
As bright Apollo’s lute, strung with his hair:
And, when Love speaks, the voice of all the gods
Make heaven drowsy with the harmony.1

Deze beelden ter ere van de liefde worden door Giordano Bruno’s naamge-
noot, Berowne, geuit in Shakespeares Love’s Labour’s Lost. Een lange reeks 
schrijvers, onder wie ikzelf, hebben bepleit dat het karakter van Berowne 
een echo van Bruno’s bezoek aan Engeland moet zijn, maar geen van ons 
heeft geweten waarnaar in het stuk gezocht moet worden, omdat we niet 
doorhadden waar Bruno het over had. Het lijkt mij nu volkomen duidelijk 
dat Berownes grootse rede over de liefde een echo is van de Spaccio della bes-
tia trionfante, waarin alle goden ter ere van de liefde spreken in een van de 

1 Love’s Labour’s Lost, IV, 3, 337-42.
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sterrenbeelden. Bovendien wordt het feit dat de setting van het toneelstuk 
een Frans hof is – het hof van de koning van Navarra – waarin Berowne de 
leider van de dichters en minnaars is, nu als hoogst betekenisvol gezien, en 
worden Berowne-Bruno daardoor verbonden met een boodschap van het 
Franse hof, en met de algehele sfeer in Europa van ‘het koesteren van ver-
wachtingen’ van Navarra.

Als contrast met de dichters en minnaars in het toneelstuk dienen de twee 
betweters: de ene een Spaanse soldaat (Don Armado), de andere ‘grammaticus’ 
(Holofernes). Nogmaals verschaft de Spaccio met zijn twee soorten geleerd-
doenerij, de agressiviteit en eerzucht van katholiek Spanje en de protestantse 
‘grammatici’ die goede werken verachten, het antwoord hierop. Allerlei min-
der belangrijke punten ondersteunen deze uitleg. Ze zijn te gedetailleerd om 
hier te bespreken, maar wel kan worden genoemd dat Berowne aan het eind 
van het stuk een ziekenhuis ingaat om de zieken te verzorgen. Ziekenhuizen 
behoorden tot de ‘werken’ van de voorlopers waarvan Bruno de onderdruk-
king door hun opvolgers betreurde.

Er zal een geheel nieuwe benadering van het probleem en Bruno en Sha-
kespeare moeten worden ontwikkeld. Het probleem gaat heel diep en Sha-
kespeares diepgaande gepreoccupeerdheid met waardevolle taal, taal waarin 
‘de stemmen van de goden zijn vastgelegd’ – om een van Bruno’s prachtige 
uitdrukkingen te gebruiken – gesteld tegenover schoolmeesterachtig of leeg 
taalgebruik, moet erbij bestudeerd worden. Shakespeares verbeelding zit 
vol magie, die vaak een voertuig voor verbeeldingsvolle oplossingen voor 
wereldproblemen lijkt te worden. Was het niet Shakespeare die Prospero 
schiep, het onsterfelijke portret van de goedwillende magiër die de ideale 
staat oprichtte?1 In welke mate is Shakespeares opvatting over de rol van de 
magiër beïnvloed door Bruno’s herformulering van die rol in relatie tot de 
ellende van die tijd?

Navarra, van wie verwachtingen werden gekoesterd, deed na zijn bekering 
tot het katholicisme en zijn bestijging van de troon van Frankrijk inderdaad 
iets aan verdraagzaamheid in Frankrijk in het Edict van Nantes waarmee de 
Hugenoten onder bepaalde voorwaarden vrijheid van godsdienstoefening 
werd toegestaan. Maar als Engelse subkatholieke loyalisten iets dergelijks 
verwachtten van Navarra’s heerschappij in Europa werden ze teleurgesteld, 
want er was geen Edict van Nantes voor Engelse katholieken.2 En wat betreft 
Italië is het zo dat het zelfvertrouwen dat Bruno aanspoorde om naar zijn 
geboorteland terug te keren met verwachtingen van Navarra, hem naar de 
brandstapel leidde.

Ofschoon Bruno’s stem spoedig blijkt te zijn gesmoord in Italië vraag 

1 Men heeft wel gedacht dat Prospero John Dee voorstelde, hetgeen waar kan zijn, maar zoals 
we hebben gezien, zijn Dee en Bruno beide variaties op het renaissancethema van Magia en Cabala.

2 Als Bruno’s invloed in Engeland volledig is onderzocht, zou kunnen blijken dat het een van de 
voornaamste gevallen van ironie in de geschiedenis is dat zijn missie in Engeland in de ogen van de 
inwoners iets weg had van een occulte contrareformatie.
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ik me af of niet een echo ervan in Traiano Boccalini’s Ragguagli di Parnaso 
(1612-13) te vinden is, met zijn diens ironische bespreking van eigentijdse 
aangelegenheden in de omlijsting van een vergadering op Parnassus onder 
leiding van Apollo. Dit werk doet volgens mij denken aan Bruno’s Spaccio wat 
betreft het luciaanse trekje waarmee mythologie erin wordt gebruikt om een 
soortgelijke politieke houding voor te stellen. Boccalini was een Venetiaanse 
liberaal en sterk anti-Spaans, en de held van zijn werk is Navarra (Hendrik 
IV). Het ‘Nieuws van Parnassus’ gebruikt volgens mij een aantal thema’s van 
Bruno en bespreekt grammatici die een hervorming in gang zetten, en ook 
Spaanse gruweldaden. Toen het nieuws van de moord op Hendrik IV naar 
Parnassus werd gebracht, bedekte Apollo zijn gezicht met een dikke wolk 
en men hoorde hem zeggen, diep zuchtend, ‘dat de wereld op het punt was 
gekomen waarop men bereid was terug te keren tot zijn eerste principes, 
aangezien de slechtheid en verdorvenheid van sommigen tot een dergelijke 
grote mate van goddeloosheid was uitgegroeid’.1

Galileo nam op geheel andere gronden dan Bruno aan dat de aarde draaide, 
maar het is merkwaardig om te zien dat de Dialogo dei due massimi sistemi del 
mondo (1632) wat betreft literaire vorm niet veel verschilt van de Cena de le 
ceneri. De kleingeestige aristoteliaan in Galileo’s dialoog wordt vertegenwoor-
digd door Simplicius, vernoemd naar een van de uitleggers van Aristoteles, 
waarbij de naam ook gekozen is vanwege de zinspeling op ‘simpele ziel’, 
en de woordenwisseling vindt plaats in aanwezigheid van twee edellieden, 
Francesco Sagrado en Filippo Salviati, in Sagrado’s paleis in Venetië. Als we 
Francesco Sagrado vervangen door Fulke Greville, in wiens huis in Londen 
het copernicaanse debat dat door Bruno is beschreven zou hebben plaatsge-
vonden, en we vervangen Filippo Salviati door Philip Sidney, dan stemt de 
Venetiaanse bijeenkomst heel nauw overeen met de Londense bijeenkomst, 
met haar ridders, haar schoolmeesters en haar filosoof – waarbij de laatstge-
noemde nu niet Bruno maar Galileo is. Galileo brengt het grote debat over de 
copernicaanse en ptolemeïsche stelsels van het universum op een rationeel 
en wetenschappelijk niveau, maar de omlijsting waarbinnen hij het plaatst 
doet merkwaardigerwijze denken aan dat eerdere debat op een pythagorisch 
en hermetisch niveau.2 Had Galileo de Cena de le ceneri gelezen? Galileo was 

1 Traiano Boccalini, Ragguagli di Parnaso, Centuria I, Ragguaglio 3. Geciteerd uit de Engelse verta-
ling van Henry, Earl of Monmouth, Advertisements from Parnassus, tweede editie, Londen, 1669, p. 5. 

Over het gebruik van Boccalini’s werk door de rozenkruisers, zie hieronder, pp. 387-91.
2 Galileo weerlegt zorgvuldig de pythagorische numerologie in een passage waarop een moderne 

redacteur van zijn grote werk het volgende commentaar heeft geleverd: ‘Deze opmerkingen zijn door 
Galileo bedoeld om hem expliciet los te koppelen van de huidige trend van pseudo-pythagorische 
occulte wetenschap en mystiek rationalisme, waarvaan een uitzonderlijke wederopbloei had plaats-
gevonden in de late Renaissance, naar een hoogtepunt gevoerd door het tragische lot van Bruno’ 
(Galileo Galilei, Dialogue on the Two Great World Systems, in de Salusbury-vertaling, herzien en gean-
noteerd door G. De Santillana, Chicago, 1953, p. 15, noot). Deze noot is opmerkelijk scherpzinnig 
ten aanzien van Bruno.
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vanaf 1592 in Padua (heel kort nadat Bruno er was) en hij en Pinelli waren 
goede vrienden, en hij gebruikte diens verzamelingen.1

Men vraagt zich af of het feit dat Bruno gebruik had gemaakt van het 
copernicanisme in de hoofden van de inquisiteurs het idee heeft opgeroe-
pen dat er iets anders achter Galileo’s ondersteuning van de theorie van het 
bewegen van de aarde stak.

1 A. Favaro, Galileo Galilei e lo studio di Padova, Florence, 1883, I, p. 226.
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hoofdstuk xx

Giordano Bruno en Tommaso Campanella

•
Tommaso Campanella1 was de laatste uit de rij Italiaanse renaissance-

filosofen van wie Giordano Bruno de één na laatste was. Net als Bruno was 
Campanella een magiër-filosoof in de rij renaissancemagiërs die afstamden 
van Ficino. Van Campanella is bekend dat hij de ficiniaanse magie tot het eind 
van zijn leven heeft beoefend. Net als Bruno was Campanella een magiër met 
een missie. Deze reusachtige man die geloofde dat hij zeven bulten op zijn 
hoofd had die de zeven planeten voorstelden,2 had het enorm sterke vertrou-
wen dat hij contact had met de kosmos en voorbestemd was om een universele 
magisch-religieuze hervorming te leiden. In tegenstelling tot Bruno stierf 
Campanella niet op de brandstapel, ofschoon hij verscheidene keren werd 
gemarteld en meer dan zevenentwintig jaar van zijn leven in de gevangenis 
doorbracht. En toch – ook in tegenstelling tot Bruno slaagde Campanella er 
bijna in om het project van de magische hervorming binnen een katholiek 
raamwerk voor elkaar te krijgen, of om er ten minste de belangstelling van 
een aantal zeer belangrijke mensen voor te wekken. Campanella’s denkbeel-
den lijken sterk op die van Bruno, met variaties; zijn loopbaan lijkt op die 
van Bruno, met variaties; en deze overeenkomsten en verschillen werpen 
met terugwerkende kracht licht op Bruno en geven opheldering over hem. 

Campanella’s loopbaan valt ruwweg uiteen in drie perioden. Allereerst is 
er zijn vroege leven als ketterse dominicaanse monnik en opruier, die voort-
durend de gevangenis in en uit ging, en het mondde uit in de Calabrische 
beweging. Dit was een revolutionaire beweging met als doel de Spaanse heer-
schappij in het koninkrijk Napels omver te werpen en die te vervangen door 
een uiterst utopische republiek, een magische Zonnestad, waarvan Campa-
nella hoofdpriester en profeet zou worden. De komst van dit nieuwe tijdperk 
werd volgens Campanella aangekondigd met voortekenen aan de hemel. Deze 
revolutie, ofschoon met waanzinnig enthousiasme door Campanella en zijn 
aanhangers gepredikt, kende bijna geen enkele serieuze voorbereiding en 

1 Over Campanella, zie L. Amabile, Fra Tommaso Campanella, la sua congiura, i suoi processi, e la sua 
pazzia, Napels, 1882, en van dezelfde schrijver, Fra Tommaso Campanella ne’ Castelli di Napoli, in Roma 
ed in Parigi, Napels, 1887; L. Blanchet, Campanella, Parijs, 1920; Paolo Treves, La filosofia di Tommaso 
Campanella, Bari, 1930; A. Corsano, Tommaso Campanella, tweede editie, Bari, 1961.

Het onmisbare instrument voor het ontrafelen van de complexiteiten van Campanella’s opus is 
L. Firpo’s Bibliografia degli scritti di Tommaso Campanella, Turijn, 1940.

2 Blanchet, op. cit., p. 37.
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moest het uiteraard compleet afleggen tegen de macht van Spanje en de geor-
ganiseerde Spaanse heerschappij in Zuid-Italië. Dan begint de tweede periode 
van Campanella’s leven die hij in de gevangenis in Napels doorbracht, waar 
hij met verbazingwekkende vastbeslotenheid enorme filosofische en theolo-
gische werken schreef en propaganda bedreef voor de magische hervorming, 
waarbij hij van een revolutionaire manifestatie hiervan omschakelde naar 
ogenschijnlijk orthodoxere kanalen. De Spaanse monarchie, of het pausdom, 
zouden nu het raamwerk verschaffen waarbinnen de universele hervorming 
zou plaatsvinden. Ofschoon hij nooit de fundering van naturalisme en magie 
van zijn filosofie en theologie losliet, slaagde Campanella erin meer aanzien 
te krijgen en werd hij ten slotte vrijgelaten uit de gevangenis van Napels, 
waarin hij de hele bloei van zijn leven had doorgebracht. Toen kwam de 
derde periode. Hij ging naar Frankrijk en droeg aan de Franse monarchie de 
eer over het kanaal te zijn waardoorheen de universele hervorming zich zou 
manifesteren, door het zonnecentrum in de komende Zonnestad te zijn. Hij 
werd door Richelieu en het hof aangemoedigd, en maakte bij zijn leven nog 
de geboorte van de kroonprins mee, die later als Lodewijk XIV zou regeren, 
en die hij uitriep als voorbestemd om de Zonnekoning in een hervormde 
wereld te worden.

Dus, door middel van een soort savoir-faire, of misschien sluwheid, waar-
aan het Bruno totaal ontbrak, slaagde Campanella, die volgens mij in zijn 
eerste periode zeer nauw in Bruno’s kielzog volgde, erin om het lot van Bruno 
te vermijden en in zijn laatste periode in Parijs een apotheose te beleven als 
profeet van die Franse monarchie waarvan, in de persoon van Hendrik III 
en Hendrik IV, Bruno ook had verwacht dat zij een universele hervorming 
zou leiden.

De hoofdstukken in dit boek die voorafgaan aan die over Bruno werden 
geschreven als voorbereiding op Bruno door de context te schetsen van de 
geschiedenis van de renaissancemagie en van het religieuze hermetisme 
waarin hij thuishoort. Dit hoofdstuk van de tijd na Bruno heeft een soort-
gelijk doel. Het is geschreven door met terugwerkende kracht naar Bruno 
te kijken via Campanella. Uit het enorm uitgebreide en afschrikwekkend 
complexe materiaal over Campanella zal ik slechts bepaalde punten kiezen 
met dit doel voor ogen.

Campanella werd in 1568 te Stilo in Calabrië geboren; Bruno werd in 1548 te 
Nola, in de buurt van Napels, geboren. Ze kwamen dus allebei uit het zuiden, 
uit het koninkrijk Napels waar de harde hand van de Habsburgs-Spaanse 
tirannie het sterkst was op het Italiaanse schiereiland. Campanella was twin-
tig jaar jonger dan Bruno en deze leeftijdskloof betekent dat Campanella de 
eerdere stappen van Bruno’s loopbaan volgt maar op latere tijdstippen. Bruno 
trad in 1563 toe tot de dominicaanse orde en het dominicaanse klooster in 
Napels. Negentien jaar later, in 1582, trad Campanella toe tot de dominicaanse 
orde, in kloosters verder in het zuiden. In 1576 verliet Bruno de orde en het 
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klooster in Napels nadat hij gerechtelijk vervolgd was vanwege ketterij, en 
begon hij aan zijn omzwervingen in vele landen. Dertien jaar later, in 1589, 
verliet Campanella zijn klooster en kwam naar Napels, waar hij wegens ket-
terij werd vervolgd en gevangengezet. Campanella lijkt dezelfde ervaringen 
door te maken als Bruno in zijn vroege jaren, en krijgt zijn eerste indrukken 
van die merkwaardig tegendraadse dominicanen uit het zuiden.

Er was een punt waarop deze twee levens elkaar bijna raakten. Zoals we 
hebben gezien in het vorige hoofdstuk1 bracht Bruno toen hij terugkeerde 
naar Italië ongeveer drie maanden in Padua door waar hij zichzelf op zijn 
taak voorbereidde. Hij zal ongetwijfeld een grote uitstraling hebben gehad 
in die tijd, aangezien hij met allerlei soorten magie werkte, zowel demo-
nische als natuurlijke, om de kracht van zijn persoonlijkheid te verhogen 
waarmee hij indruk hoopte te maken op paus Clemens VIII ten bate van de 
grote hervorming. Toen hij in maart 1592 uit Padua naar Venetië vertrok, en 
spoedig daarna door de goede diensten van Mocenigo in de gevangenissen 
van de Inquisitie verdween, zal dit zeker bekend zijn geweest in Padua en zal 
er door Pinelli en zijn kring in die stad goed nota van zijn genomen.

In oktober 1592 kwam Campanella naar Padua,2 een halfjaar nadat Bruno 
er was weggegaan. Hij bleef er een jaar of twee en ontmoette er Galileo. Ook 
Campanella schijnt in een opgewonden gemoedstoestand te hebben verkeerd 
toen hij in Padua was. Er werden verscheidene aanklachten tegen hem inge-
diend en hij werd gevangengenomen. In de gevangenis in Padua schreef hij 
in 1593 en 1594 werken die aan Clemens VIII gericht waren.

Op zich lijkt het veelzeggend dat Campanella in Padua aankwam zo kort 
nadat Bruno er vertrokken was om zijn noodlottige gevangenschap tege-
moet te gaan. De beide magiër-filosofen, universele hervormers en afvallige 
dominicanen misten elkaar net. Zal Bruno echter in Padua een sfeer, of een 
kring, of een reputatie hebben achtergelaten die invloed had op Campanella?

Aan het einde van 1594 werd Campanella overgebracht naar de gevange-
nis van de Inquisitie te Rome. Hij werd er onder andere van beschuldigd dat 
hij in zijn De sensitiva rerum facultate een ketterse leer van de wereldziel had 
onderwezen en dat hij een goddeloos sonnet had geschreven. Hij richtte 
een verhandeling aan de paus waarin hij de universele monarchie aan hem 
toewees en een zeer uitgebreid plan omschreef voor wereldvereniging. Hij 
schreef ook een verhandeling waarin Italiaanse prinsen geadviseerd werd 
om de plannen van de Spaanse monarchie niet te dwarsbomen.3 Het valt 
moeilijk te geloven dat hij dit laatste oprecht meende want een paar jaar 
later zou hij de Calabrische opstand tegen Spanje leiden. Campanella was in 
tegenstelling tot Bruno soms bereid om te huichelen om zijn doel te bereiken. 
Hoe dan ook, aan het eind van 15954 werd hij vrijgelaten uit de gevangenis, 

1 Zie hierboven, pp. 334-35.
2 Amabile, Congiura, I, pp. 63 e.v.; Blanchet, op. cit., pp. 24-7.
3 Blanchet, op. cit., pp. 25-9.
4 Ibid., p. 29.
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waarschijnlijk door de invloed van een machtige beschermheer, Lelio Orsini, 
wiens sympathie hij door middel van deze werken had gewonnen.

Hoe dicht langs elkaar liepen de levens van Bruno en Campanella weer, 
zonder elkaar te raken! Want ook Bruno zat in deze tijd in de gevangenis van 
de Romeinse Inquisitie, in een andere kerker.

Aan het eind van 1597 vertrok Campanella uit Rome naar Napels waar hij 
overleg pleegde met een astroloog en met de geograaf Stigliola die bij hem 
in de gevangenis in Rome had gezeten en die een vurig aanhanger van de 
copernicaanse astronomie was.1 Waarschijnlijk versterkte dit overleg bij 
Campanella de mening, waaraan hij zo vaak uiting gaf tijdens de Calabrische 
opstand, dat tekenen aan de hemelen aanstaande verstrekkende politieke en 
religieuze veranderingen aankondigden. In 1598 verliet hij Napels om verder 
naar het zuiden te gaan, naar zijn geboorteland Calabrië, waar hij in 1598 en 
1599 de opstand tegen de Spaanse regering leidde.

Het verbazingwekkende verhaal van de Calabrische opstand is goed uit-
eengezet door Léon Blanchet in zijn biografie van Campanella.2 Blanchets 
verslag is gebaseerd op de rijke schat documentair bewijsmateriaal dat door 
de autoriteiten na het onderdrukken van de opstand was verzameld, en dat 
door Luigi Amabile werd ontdekt en gepubliceerd.3 In gloedvolle vertogen 
kondigden Campanella en zijn aanhangers, waarvan velen ook dominicaan 
waren, de grote op handen zijnde veranderingen aan. De afnemende liefda-
digheid onder de mensen en de groeiende onenigheid en ketterij getuigen 
van de behoefte aan een nieuw systeem, waarvan de komst door hemelse 
voortekenen wordt voorspeld. Bij deze laatste hoort de ‘daling van zon’, de 
zon die dichter bij de aarde komt. (Campanella zou voortdurend op dit voor-
teken hameren in zijn vele latere werken.4) Het jaar 1600 zal vooral belangrijk 
zijn vanwege de numerologische betekenis van negen en zeven waarvan de 
som zestien is. In de komende bloeitijd zal er een betere religieuze eredienst 
worden ingesteld en betere zedenwetten, beide gegrondvest op de natuur en 
de natuurlijke religie. Calabrië moet zich op het nieuwe tijdperk voorberei-
den door het Spaanse juk af te werpen en een republiek op te richten die de 
nieuwe religie en zedenleer belichaamt. Campanella is de Messias van het 
nieuwe tijdperk, aangewezen door zowel astrologische voorspellingen als 
religieuze profetieën om de wereld een ander tijdperk in te leiden.

De rol van het christendom zal in dit nieuwe tijdperk belangrijk blijven. 
Het christendom heeft zijn profeten, thaumaturgen, zijn deskundigen op 
het gebied van voorspellen, zijn wonderdoeners. Christus was een groot en 
bezield magiër en wetgever. Daarom kan er verzoening plaatsvinden tus-
sen de katholieke mysteriën en de religie van de natuurlijke magie. Vandaar 

1 Ibid., p. 32.
2 Ibid., pp. 33-41.
3 De documenten over de Calabrische opstand zijn in het derde deel van Amabile’s Congiura 

uitgebracht.
4 Zie bijvoorbeeld Campanella’s Lettere, ed. V. Spampanato, Bari, 1927, pp. 23, 219.
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dat christelijke bronnen en profetieën, met name die van Sint-Catharina, 
Sint-Brigitte en de heilige Vincentius Ferrerius, door Campanella worden 
geciteerd, alsmede Savonarola, abt Joachim, Petrarca en Dante. Boven alle 
Sibillen staan de profetessen op wie Campanella het vaakst een beroep doet, 
en hij plaatst ze in de lactantiaanse setting.1

In deze vreemde revolutie waren afvallige dominicanen, of ex-domini-
canen, sterk vertegenwoordigd. Niet alleen was Campanella’s rechterhand 
Dionisio Ponzio een dominicaanse monnik, maar ook vele andere van zijn 
aanhangers waren dat.2 Het is mogelijk verband te leggen tussen de Cala-
brische uitbarsting van 1599 en het onbesuisde gedrag van de dominicanen 
in Napels vier jaar eerder in 1595 toen de monniken van het klooster van San 
Domenico gewapend verzet boden tegen een groep hervormers die vanuit 
Rome gestuurd was om hun een meer reguliere levenswijze op te leggen.3 Er 
heerste kennelijk veel onrust onder de dominicanen in Zuid-Italië, en kan dit 
niet gekomen zijn doordat de revolutionaire ideeën van Bruno en Campanella 
niet zozeer van henzelf waren, maar voortkwamen uit een denkwijze die in 
de orde in het zuiden algeheel gistte? De Calabrische opstand kan de laatste 
opwelling van die krachten zijn geweest die zowel Bruno als Campanella 
voortdreven op hun gevaarlijke loopbaan.

Campanella schijnt zich voornamelijk op de kracht van zijn bezielde per-
soonlijkheid te hebben verlaten om zijn buitengewone beweging te laten 
slagen, en op het geloof in de voortekenen en profetieën. De enige praktische 
stappen waren onder andere regelingen met afvallige Zuid-Italiaanse edel-
lieden en met de Turken die een afvaardiging galeien zouden sturen, en dit 
daadwerkelijk deden, maar te laat, om de opstandelingen te helpen. Het hele 
gebeuren werd met gemak de kop ingedrukt en tegen het einde van 1599 zaten 
de gevangenissen van Napels vol opstandige dominicanen en hun vrienden 
die vaak met martelingen werden ondervraagd om het bewijs los te krijgen 
voor de beweging die Amabile in 1882 had ontdekt en gepubliceerd.

Niemand heeft ofwel in 1882 of sindsdien enig verband gezien tussen deze 
beweging en Giordano Bruno. Maar het springt nu beslist in het oog dat 
deze Calabrische beweging erg lijkt op het in daden omzetten van Bruno’s 
programma van hervorming waarvan ook hij geloofde dat deze op komst 
was omdat er zich een nieuw tijdperk in wereldkwesties aandiende. Het over-
haaste vertrouwen van Campanella’s actie in Calabrië, geboren uit het geloof 
in wonderbaarlijke krachten en in de tekenen des tijds, lijkt op de overhaast-
heid van Bruno’s terugkeer naar Italië die in een soortgelijke toestand van 
overmoed plaatsvond. Het ligt voor de hand dat het te ver zou gaan om Cam-
panella’s beweging te zien als uitsluitend het gevolg van de uitwerking van 
Bruno’s terugkeer naar Italië. Er moet met andere factoren rekening worden 

1 Amabile, Congiura, III, p. 490.
2 Het sterke dominicaanse element in de opstand komt naar voren in de documenten die zijn 

uitgegeven door Amabile, maar dit is door latere schrijvers niet benadrukt.
3 Amabile, Congiura, I, pp. 25-8.
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gehouden. De ogenschijnlijke overeenkomst kan zoals reeds aangevoerd het 
gevolg zijn van de impuls die zowel Bruno als Campanella kregen van die 
vreemde dominicaanse onvrede waarvan de Calabrische opstand ons een 
glimp laat zien. Bovendien schijnen in dit fin de siècle veel opvattingen over 
aanstaande verandering en hervorming de ronde te hebben gedaan, en de 
gevangenissen van de Inquisitie werden bevolkt door ongelukkige visionairs 
die teleurgesteld waren geraakt. Een ervan was Francesco Pucci, die in Enge-
land was geweest en een plan had voor een universele christelijke republiek. 
Hij keerde in 1592 naar Italië terug, omstreeks dezelfde tijd als Bruno, met 
een ontroerende smeekbede tot Clemens VIII, en hoopte net als Bruno dat 
Hendrik IV van Frankrijk voor een oplossing zou zorgen.1 Ook Pucci’s lot 
was hetzelfde als dat van Bruno: hij ging in 1597 in Rome de gevangenis in 
en kreeg in 1597 de doodstraf. Zoals Luigi Firpo heeft opgemerkt is het nage-
noeg zeker dat Pucci, met wie hij in de gevangenis in Rome had gesproken, 
Campanella beïnvloed heeft.2

Maar wanneer voldoende rekening is gehouden met andere invloeden 
en we ons hoeden voor overdreven beweringen, lijkt het er toch sterk op 
dat er door Bruno aan Campanella een fakkel is doorgegeven. In brieven die 
in later jaren door Campanella zijn geschreven, staan veel opvattingen en 
zelfs zinsneden die merkwaardig sterk doen denken aan passages in Bruno’s 
Italiaanse dialogen, met name de Cena de le ceneri, hetgeen erop duidt dat 
Campanella ten minste enkele werken van Bruno had gelezen.

De dag van Bruno’s dood verkrijgt nieuwe betekenis als deze wordt gezien 
in de context van de Calabrische opstand en het vervolg ervan. Waarom was 
het zo dat Bruno na acht jaar gevangenschap uiteindelijk in februari 1600 
naar buiten werd gehaald om zijn vreselijke dood in het openbaar in Rome 
te sterven? In november 1599 ging Campanella in Napels de gevangenis in 
en in februari 1600 onderging hij martelingen. De terechtstelling van Bruno, 
de opstandige dominicaan, die plaatsvond op het moment dat de Calabri-
sche opstand, geleid door een andere opstandige dominicaan, de kop was 
ingedrukt, kan heel goed een waarschuwing hebben geleken. Campanella 
ontsnapte ternauwernood aan eenzelfde dood als Bruno, een ontsnapping 
die kennelijk te danken was aan het feit dat hij de tegenwoordigheid van 
geest bezat om waanzin te veinzen.

Zo begon het opmerkelijke jaar 1600, samengesteld uit de negen en de 
zeven, met de dood van Bruno en het begin van de zevenentwintig jaar ge-
vangenschap van Campanella. Het lot van deze twee afstammelingen van 
Ficino, in wie nog steeds de beroering van de Renaissance werkzaam was, 
symboliseert de onderdrukking in Italië van die renaissancekrachten die in 
andere landen nieuwe kanalen zouden worden in het nieuwe tijdperk van 
de zeventiende eeuw.

1 Zie hierboven, pp. 331-32.
2 Firpo, ‘Processo e morte di F. Pucci’, p. 23.
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In zijn beroemdste werk, de Città del Sole, of Zonnestad, heeft Campanella 
zijn Utopia geschetst, zijn denkbeeld van de ideale staat. Toen Amabile zijn 
ontdekkingen deed over de Calabrische opstand besefte hij dat de doelstel-
lingen van die opstand, zoals blijkt uit het documentair bewijs erover, sterk 
leken op de visies die in de Zonnestad werden geuit, dat het doel van de 
opstand zelfs het oprichten van een staat was die veel weg had van de Zon-
nestad. In een hoofdstuk in zijn boek over Campanella bouwde Blanchet 
voort op deze bevindingen en onderzocht hij het verband tussen de opstand 
en Campanella’s ideale stad verder.1

De Città del Sole werd waarschijnlijk rond 1602 geschreven, in de allereer-
ste jaren in de gevangenis. Deze vroegste versie van het werk, geschreven 
in het Italiaans, bleef ongepubliceerd (deze werd pas in 1904 uitgegeven).2 
Campanella maakte later een Latijnse vertaling van het werk, die niet ge-
heel hetzelfde als het origineel is, en het was deze herziene en gewijzigde 
Latijnse versie die nog tijdens zijn leven werd gepubliceerd, eerst in 1623 
in Duitsland, en later in 1637 in Parijs, waarbij de Parijse uitgave enigszins 
verschilde van de Duitse.

De Zonnestad stond op een heuvel midden in een uitgestrekte vlakte en 
was in zeven cirkelvormige delen (giri), vernoemd naar de zeven planeten, 
verdeeld. De huizen, paleizen en kloosters van de Stad waren langs deze giri 
gebouwd, die met muren van elkaar waren gescheiden. Vier wegen door-
sneden de Stad, beginnend bij vier buitenpoorten, de kompasrichtingen, 
en lopend naar het centrum.

In het centrum en op de top van de heuvel stond een enorme, schitterend 
gebouwde tempel. Deze was volmaakt rond en de grote koepel ervan werd on-
dersteund door reusachtige zuilen. Op het altaar waren de enige voorwerpen 
een grote ‘mappamondo’ waarop de hele hemel was afgebeeld en een andere 
met de hele aarde. Op het plafond van de koepel waren alle grootste sterren 
van de hemel afgebeeld, met hun namen en de krachten die ze uitoefenen 
op de dingen beneden, met voor elk drie verzen. De voorstellingen op de 
koepel correspondeerden met de globes op het altaar. In de tempel hingen 
zeven lampen die altijd aan waren, genoemd naar de zeven planeten. Op de 
buitenmuren van de tempel en op de gordijnen was ook elke ster in zijn orde 
vertegenwoordigd met drie verzen voor elke ster.3

Het is duidelijk dat de tempel een gedetailleerd model van de wereld was 
en dat de eredienst die erin gehouden werd een werelderedienst geweest 
moet zijn.

Op de muren van de giri stonden ook voorstellingen, op zowel de binnen- 
als de buitenkant. Op de binnenkant van de eerste giro (degene die zich het 
dichtst bij de tempel bevindt) werden alle wiskundige figuren getoond, meer 

1 Amabile, Congiura, I, pp. 220 e.v.; Blanchet, op. cit., pp. 66 e.v.
2 Campanella, Città del Sole, ed. E. Somi, Modena, 1904. Verwijzingen zijn naar deze editie.
3 Città del Sole, ed. cit., pp. 3-5.



[ xx ] giordano bruno en tommaso campanella

353

dan die door Euclides en Archimedes waren beschreven. Op de buitenkant 
stond de kaart van de hele aarde met alle provincies, met beschrijvingen 
van de riten, gebruiken en wetten van elk ervan, en de alfabetten van hun 
talen, gerangschikt in onderling verband met het alfabet van de Solarianen.

De volgende giro had voorstellingen van alle edelstenen en mineralen op 
de muur. En aan de buitenkant ervan stonden meren, zeeën, rivieren, wij-
nen en alle dranken. Hier waren kruiken vol met vele verschillende dranken 
waarmee ziekten werden genezen. De muur van de derde cirkel was aan een 
kant gewijd aan de plantenwereld, met tekeningen van allerlei soorten bo-
men en kruiden, hun heilzame eigenschappen en correspondenties met de 
sterren. Aan de andere kant werden allerlei soorten vissen getoond en hun 
correspondenties met hemelse zaken. Op de vierde muur kwamen vogels en 
reptielen voor. Op de vijfde dieren.

Tot slot werden op de buitenste giro aan de binnenkant van de muur alle 
mechanische kunsten en hun uitvinders getoond, en de verschillende ma-
nieren waarop deze in verschillende delen van de wereld werden gebruikt. En 
op de buitenkant stonden afbeeldingen van uitvinders van wetenschappen 
en wetten. Dit waren Mozes, Osiris, Jupiter, Mohammed en vele anderen.

Op een hogere en eerbiedwaardigere plaats op deze muur waren de afbeel-
dingen van Christus en de twaalf apostelen geplaatst, die door de Solarianen 
aanbeden werden.

De Stad was dus een complete afspiegeling van de wereld geregeerd door 
middel van de wetten van de natuurlijke magie afhankelijk van de sterren. 
De grote mannen waren degenen die het best begrepen hadden hoe die wet-
ten gebuikt moesten worden: uitvinders, zedenleraren, wonderdoeners, 
religieuze leiders, kortom, magiërs, van wie de voornaamste Christus met 
zijn apostelen was.

De heerser van deze Stad was de opperpriester wiens naam de Zon bete-
kende (in de manuscripten wordt de naam voorgesteld door het symbool 
voor de zon, een cirkel met een stip in het midden) en in onze taal Metafysica. 
De Zonnepriester was het hoofd in alle zaken, zowel spirituele als wereld-
lijke. Hij werd bijgestaan door drie medewerkers: Macht, Wijsheid en Liefde. 
Macht had de leiding over alle militaire aangelegenheden, Wijsheid over alle 
wetenschappen en Liefde leidde de voortplantingsprocessen, het verenigen 
van mannelijk en vrouwelijk, zodanig dat een goed ras was gewaarborgd. 
Onderwijs en geneeskunde vielen ook onder haar zorg.

Onder deze heerschappij leefden de mensen van de Stad in broederlijke 
liefde samen en hadden alles gemeenschappelijk in bezit. Ze waren intelligent 
en goed opgeleid en opgevoed en de kinderen leerden al op vroege leeftijd 
alles over de wereld en alle kunsten en wetenschappen aan de hand van de 
afbeeldingen op de muren. Ze moedigden wetenschappelijke vindingrijk-
heid aan, waarbij alle uitvindingen ten dienste van de gemeenschap werden 
gesteld om het algemeen welzijn te bevorderen. Ze waren gezond en goed 
onderlegd in de geneeskunde. En ze waren rechtschapen. In deze Stad hadden 
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de deugden de ondeugden overwonnen, want de namen van de magistraten 
waren Ruimdenkendheid, Grootmoedigheid, Kuisheid, Standvastigheid, 
Rechtvaardigheid, Vindingrijkheid (Solertia), Waarheid, Liefdadigheid, 
Dankbaarheid, Medelijden, enzovoorts. Vandaar dat er onder de Solaria-
nen geen diefstal, moord, incest, overspel, geen enkele kwaadaardigheid of 
kwaadwillendheid bestond.

Zoals in elk Utopia is er duidelijk enige invloed van Plato’s Republiek op de 
Zonnestad merkbaar, met name wat betreft het communisme. Maar Cam-
panella’s republiek is door en door doordrongen van astrologie. De hele le-
venswijze is gericht op het tot stand brengen van een gunstige relatie met 
de sterren. Het doel van het voortbrengen van een goed menselijk ras door 
selectieve voortplanting, hetgeen een van de gedurfde vernieuwingen is 
waardoor Campanella’s werk het meest bekend is, heeft in feite niets te ma-
ken met genetica zoals wij dat zien. Het gaat om het uitkiezen van het juiste 
astrologische ogenblik voor de bevruchting, en om het paren van mannen 
en vrouwen in overeenstemming met hun astrologische temperament. Het 
werk wordt totaal verkeerd begrepen als het gezien wordt als een blauwdruk 
voor een goedgeleide staat in welke moderne betekenis dan ook. De Stad 
is zodanig geordend dat zij past bij de sterren, en van daaruit stroomt alle 
geluk, gezondheid en deugd.

Het is beslist duidelijk dat de hoofdpriester en zijn assistenten die de Zon-
nestad bestuurden magiërs waren die de wereld begrepen en wisten hoe 
‘het leven van de hemel naar beneden gehaald moest worden’, om Ficino’s 
zegswijze te gebruiken, ten bate van de mensheid. Campanella beschrijft 
niet hoe de sterren werden voorgesteld in de tempel. De sterrenbeelden op 
de koepel, die correspondeerden met de globes op het altaar, met zijn zeven 
planeetlampen – kunnen deze niet de magische beelden van de zesendertig 
decanen van de dierenriem omvat hebben? Werd de Stad niet bestuurd met 
goede magie, zodat de goede invloeden van de hemel de overhand hadden 
over de slechte? Er zijn diverse bronnen aangevoerd voor Campanella’s Città 
del Sole, zoals de invloed van Thomas Mores Utopia, met name in de fictie dat 
de Stad door een reiziger is ontdekt in de Nieuwe Wereld; of de invloed van 
andere renaissance-stadsplannen. Maar dergelijke invloeden zijn volgens 
mij van secondair belang. Om de uiteindelijke bron te vinden moet men 
dieper graven en de verborgen magische bronnen blootleggen waarmee de 
Renaissance werd gevoed. Want ik denk dat de meest nabije parallel met 
Campanella’s Stad geen andere is dan de stad Adocentyn in Picatrix.1

In die magische stad stond een kasteel met vier poorten, waarboven zich 
afbeeldingen bevonden waarin Hermes Trismegistus geesten had geleid. 
Vergelijk dit met de vier poorten en straten van de Zonnestad. Op de top van 
het kasteel stond een vuurtoren die de kleuren van de zeven planeten over 
de stad uitzond. Vergelijk dit met de zeven planeetlampen die altijd bran-

1 Zie hierboven, p. 62.
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den in de tempel van de Zonnestad. Rondom de buitenkant van Adocentyn 
had Hermes magische beelden geplaatst, ‘zodanig geordend dat door hun 
verdienste de inwoners rechtschapen werden en wars van alle slechtheid en 
kwaad bleven’. Vergelijk hiermee de hemelse beelden in de Zonnestad die, 
zoals we hebben aangevoerd, een soortgelijke functie hadden. Midden in 
Adocentyn stond een heel grote boom die het fruit van alle voortplanting 
droeg. Vergelijk hiermee de voortplantingsregulering in de Zonnestad.

En in de passage in Picatrix waarin de stad Adocentyn wordt beschreven 
zou Hermes Trismegistus ook een tempel voor de Zon hebben gebouwd. Als 
we de hermetische stad Adocentyn en de Zonnetempel in Picatrix in verband 
brengen met het verslag van de ‘natuurlijke’ Egyptische religie en de klaag-
zang over het verval ervan in de Asclepius, vinden we hier, tussen voorspel-
lingen van het toekomstige herstel van de Egyptische religie en wetten de 
woorden:

De goden die hun heerschappij over de aarde uitoefenen, zullen op 
een dag in ere worden hersteld en in een Stad aan de buitenste grens 
van Egypte worden geïnstalleerd, een Stad die in de richting van de 
ondergaande zon gesticht zal worden, en waarheen zich over land en 
zee het hele ras van stervelingen zal haasten.1

In deze tekst die de fundering vormt voor renaissancemagie, de Asclepius, 
zit beslist een profetie van Campanella’s universele Zonnestad.2

Als men dit eenmaal inziet, wordt duidelijk dat Campanella’s in witte 
gewaden gehulde Solarianen in feite Egyptenaren zijn, dat wil zeggen her-
metische pseudo-Egyptenaren. De Zonnepriester moet alle wetenschappen 
kennen en de ‘rangen van het bestaan en hun correspondenties met hemelse 
dingen’.3 Dit was de wijsheid van de hermetische Egyptische priesters, en 
dit was ook de wijsheid van Hermes Trismegistus in zijn drievoudige rol 
van priester, filosoof en koning en wetgever. Dus is de Zonnepriester in de 
Zonnestad zowel de wijze, als de priester en de heerser.

Natuurlijk is hij ook de ideale filosoof-koning van het platonisme. Maar 
in het historische perspectief van de Renaissance leerde Plato van Egypte, 
en de wijsheid van de hermetische geschriften was ouder dan de Griekse 
wijsheid. Ook Mozes deed zijn wijsheid in Egypte op. Campanella’s Stad 
moet in dit perspectief worden gezien: er zijn Hebreeuwse invloeden, echo’s 
van Salomo’s tempel in de Zonnetempel; er zijn platoonse invloeden, maar 

1 Zie hierboven, p. 63.
2 Deze visie op de bron van de Zonnestad is niet in strijd met de suggestie die door Paul Treves 

is gedaan die wees op Jesaja, XIX, 18, als de bron: ‘In die illa erunt quinque civitates in terra Aegyp-
tii, loquentes lingua Chanaan, et jurantes per Dominum exercituum; Civitas Solis vocabitur una.’ 
(Paolo Treves, ‘The Title of Campanella’s City of the Sun’, J.W.C.I., III, 1939-50, p. 251.) De Civitas Solis 
waarover de Hebreeuwse profeet spreekt ligt in Egypte.

3 Campanella, Città del Sole, ed. cit., p. 11.



giordano bruno en de hermetische traditie

356

hierachter verborgen ligt de Egyptische invloed. De diepste, de oorspron-
kelijke invloedslaag achter de Zonnestad is naar mijn mening hermetisch, 
en het eerste model ervan, waaraan later vele invloeden zijn toegevoegd, is 
denk ik de magische stad Adocentyn die in Picatrix wordt beschreven, en de 
beschrijving in de Asclepius van de religie van de Egyptenaren.

Campanella’s Zonnestad neemt dus zijn plaats in als een van de oneindig 
rijke en gevarieerde producten van het religieuze hermetisme in de Renais-
sance. Hij behoort tot het extreem magische soort religieus hermetisme, 
maar kan – ten gevolge van de diepgaande beïnvloeding van de hermetische 
geschriften met christelijke ideeën gelooft Campanella namelijk nog steeds 
dat hun ‘natuurlijke’ religie en wetten dicht bij het christendom liggen – 
makkelijk aangevuld worden met de christelijke sacramenten, en kan, met 
Christus vereerd als een Magiër, de nieuwe universele religie en zedenleer 
vormen waar de wereld op wacht.

Als deze mensen (de Solarianen) die de natuurwet volgen het christen-
dom zo nabij zijn en het alleen nodig is dat aan hun natuurwetten de 
sacramenten worden toegevoegd, trek ik hieruit de conclusie dat de 
ware wet christelijk is, en dat, als het misbruik ervan uit de weg wordt 
geruimd, die zal heersen over de wereld.1

De Zonnestad is heliocentrisch in religieuze en magische zin en wordt gere-
geerd door een Zonnepriester. Is het stadsplan ook heliocentrisch in astrono-
mische zin, dat wil zeggen, is het copernicaans? De giri zijn naar de planeten 
vernoemd, maar er wordt niet nader uitgelegd of de aarde er een van is, met 
de zon in het middelpunt, of dat de zon er een van is, met de aarde als mid-
delpunt. De Solarianen waren in beide theorieën geïnteresseerd.

Zij (de Solarianen) prijzen Ptolemaeus en bewonderen Copernicus, of-
schoon Aristarchus en Philolaus hem voor waren (in het onderwijzen 
van heliocentriciteit) … Ze onderzoeken deze kwestie op subtiele wijze, 
want het is belangrijk de structuur van de wereld te kennen (‘la fabrica 
del mondo’), en of zij zal verdwijnen en wanneer. En ze geloven dat wat 
Christus over tekens in de sterren, de zon en de maan zei waar is … en 
dat het einde der dingen zal komen, als een dief in de nacht. Waarna 
zij de vernieuwing van het tijdperk verwachten (het millennium voor 
het einde van de wereld) en wellicht het einde ervan … Ze zijn vijanden 
van Aristoteles, die ze een schoolmeester noemen.2

Het lijkt er dus op dat hoewel ze nog niet stellig over Copernicus zijn, hun 
gedachten rechtstreeks van de astronomische theorie doorliepen naar de 

1 Ibid., p. 43.
2 Ibid., p. 38.
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‘voortekenen’, en ze hadden een hekel aan Aristoteles, de ‘schoolmeester’. 
De sfeer benadert hier die waarin Bruno in de Cena de le ceneri het coperni-
canisme tegen aristotelische geleerddoenerij verdedigt als een voorteken 
van de aanstaande terugkeer van het egyptianisme. Het chiliasme van de 
Solarianen is niet kenmerkend voor Bruno en er zijn nog andere verschil-
len. Niettemin denk ik dat de Zonnestad voor zoiets staat als de magische en 
ficiniaanse hervorming van de religie en zeden waarvan Bruno de aanstaande 
terugkeer voorzag via het copernicanisme dat hiervan een voorteken, een 
teken in de zon, vormde.

Het is zeer verhelderend Bruno’s uiteenzetting van de hermetische her-
vorming in de Spaccio te vergelijken met de Città del Sole. Ook in de Spaccio 
blijft Christus in de hemel en wordt hij als een Magiër vereerd. De hervor-
ming van de hemelen heeft ook de zon als middelpunt. De goede planetaire 
invloeden Venus, Jupiter en Mercurius verenigen zich onder Apollo om al-
geheel welbehagen tot stand te brengen. In de goden die de sterrenbeelden 
hervormen wordt een welwillende relatie tussen planeten en dierenriem en 
andere sterrenbeelden van de hemel gevestigd, gesymboliseerd in de Zon-
nestad door de relatie tussen de sterrenbeelden op de koepel en het altaar 
met zijn planeetlampen. Deugd zegeviert over ondeugd in de Spaccio als de 
goede kanten van de astrale invloeden opkomen als deugden, en de slechte 
kanten eruit gegooid worden, als ondeugden. Zo blijven in de Zonnestad de 
inwoners rechtschapen en worden ondeugden uitgebannen. Het karakter van 
de hervorming is ook in beide gevallen gelijk aan een richtingsverandering 
in de zeden naar maatschappelijk nut. Ondanks de uiterst moeilijke literaire 
vorm van beide werken bestaat er op een dieper niveau overeenstemming 
tussen hen.

U herinnert zich wellicht dat Bruno in een van zijn gesprekken met de 
bibliothecaris van de Abdij van Sint-Victor de woorden ‘Zonnestad’ voor 
een of andere mythische stad zou hebben gebruikt.1

Campanella’s opstand om zijn Zonnestad te stichten kan dus gezien wor-
den als niet geheel verschillend qua doelstelling van Bruno’s hermetische 
missie.

Campanella’s literaire productie tijdens zijn lange gevangenschap was enorm 
en dit reusachtige opus is zelfs nog niet tot een samenhangend geheel ge-
maakt of volledig gepubliceerd. Enkele van zijn manuscripten werden mee 
naar Duitsland genomen, toen hij nog in de gevangenis zat, door zijn Duitse 
leerling Tobias Adami, en daar uitgegeven. Hieronder bevond zich de eer-
ste Latijnse versie van de Civitas Solis, uitgegeven in 1623 in Frankfurt. Veel 
werken werden in Parijs uitgegeven tijdens Campanella’s laatste of Franse 
periode. De late publicatie ervan duidt er niet op dat ze een late ontwikkeling 
in zijn denken zijn, want hij schreef weinig nieuws in Frankrijk; hij publi-

1 Zie hierboven, p. 225.
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ceerde er zijn gevangenisproductie. Andere werken zijn pas in de afgelopen 
jaren uitgegeven; bijvoorbeeld de enorme uit vele delen bestaande Theologia 
die in de gevangenis werd geschreven en waarvoor tijdens Campanella’s 
leven nooit toestemming tot publicatie werd gegeven.1 Andere manuscrip-
ten van Campanella zijn nog steeds niet uitgegeven. Deze merkwaardige 
omstandigheden betekenen dat variaties in Campanella’s denken niet op de 
normale wijze aan de hand van de chronologische volgorde van zijn publi-
caties kunnen worden gevolgd. Een andere en nog ernstigere moeilijkheid 
is dat Campanella zijn werken herzag en opnieuw vormgaf in zijn pogingen 
om uit de een of andere hoek orthodoxe steun te verkrijgen, waarbij hij zijn 
extremere vroegere zienswijzen wijzigde. In de derde versie van de Civitas 
Solis werd bijvoorbeeld de Zonnestad aangepast met Richelieus ambities 
voor de Franse monarchie voor ogen. Dit maakt allemaal dat Campanella 
een lastige auteur is om te bestuderen, ofschoon zijn feitelijke denkwijze 
eigenlijk minder moeilijk en minder fijnzinnig is dan die van Bruno.

Slechts één schrijver, van de vele die over Campanella hebben geschreven, 
heeft het belang van zijn gebruik van Ficino’s magie naar voren gebracht. 
Dit is D.P. Walker aan wiens boek ik veel te danken heb voor hetgeen volgt.2

In zijn Metafysica,3 voor het eerst uitgegeven in 1638 in Parijs maar waar-
aan hij waarschijnlijk bijna zijn hele leven had gewerkt, geeft Campanella 
een volledige samenvatting van Ficino’s magie in een gedetailleerde analyse 
van de De vita coelitus comparanda waarvan moderne studenten veel voordeel 
hebben bij het bestuderen van dat moeilijke werk. Hij verwijst ook naar veel 
van zijn eigen werken waarin hij Ficino’s magie heeft onderwezen, ‘welke geu-
ren, smaken, kleuren, temperatuur, lucht, water, wijn, kleren, gesprekken, 
muziek, hemel en sterren gebruikt dienen te worden voor het inademen van 
de Geest van de Wereld’.4 Deze uiteenzetting van Ficino’s magische theorie en 
praktijk wordt voorafgegaan door samenvattingen van Jamblichus, Porphy-
rius en Proclus over magie, en bovenal door een volledig verslag van de magie 
in de Hermetica. Campanella haalt hier de passage in de Asclepius aan over de 
Egyptische religie en over de magische processen waarmee hemelse demonen 
in afgodsbeelden werden gevoerd.5 Hij zegt ook dat Hermes Trismegistus 
‘leerde hoe in de hemelen de vormen van dingen gezien kunnen worden, 
alsof in zegels’;6 dit is natuurlijk een verwijzing naar astrologische beelden 
en hij noemt in dezelfde passage de beelden van de zesendertig decanen.

1 Campanella, Theologia libro primo, ed. R. Amerio, Milaan, 1936; andere delen, alle geredigeerd 
door Amerio, zijn in eropvolgende jaren te Rome gepubliceerd door het Centro internazionale di 
studi umanistici.

2 Walker, pp. 203-36.
3 Campanella, Universalis philosophiae seu metaphysicarum rerum, iuxta propria dogmata, Libri 18, 

Parijs, 1638. Over de wederwaardigheden van dit werk, waarvan Campanella wellicht de eerste versie 
rond 1590 schreef, zie Firpo, Bibliografia di Campanella, pp. 119-22.

4 Campanella, Metaphysica, Pars III, XV, vii (2), pp. 179-183; cf. Walker, pp. 210-11.
5 Campanella, Metaphysica, III, XV, iii (1), pp. 167-70.
6 Ibid., p. 169.
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Als hij zijn verslag van Ficino’s magie introduceert, stelt Campanella dat 
‘deze hele leer’ ontleend is aan Hermes Trismegistus.1 Volgens Walkers in-
terpretatie betekent dit dat ‘Ficino’s astrologische magie uit dezelfde soort 
handelingen bestaat als die in de Asclepius worden beschreven, waarbij het 
afgodsbeeld ofwel een talisman wordt of een mens (de uitvoerder)’. Het is 
dus heel zeker dat Campanella de ficiniaanse magie heel grondig kende en 
zich ook terdege van haar bron in Hermes Trismegistus bewust was. 

We weten dat Campanella daadwerkelijk deze magie beoefende in 1628 
in Rome en ten overstaan van paus Urbanus VIII, die bang was voor enkele 
eclipsen waarvan zijn vijanden (in het bijzonder zijn Spaanse vijanden, want 
deze paus was anti-Spaans) hadden voorspeld dat die zijn dood zouden ver-
oorzaken. Campanella bedreef magie met hem om het kwaad te verhoeden. 
Ze sloten een kamer hermetisch af tegen de buitenlucht, hingen er witte 
doeken in op en brandden er bepaalde kruiden. Twee lampen (luminaria) en 
vijf toortsen werden aangestoken, die de planeten voorstelden, en de tekens 
van de dierenriem werden op een bepaalde manier nagebootst ‘want dit is 
een filosofische procedure, en geen bijgelovige zoals het volk denkt’. Er was 
muziek van Jupiter en Venus; stenen, planten en kleuren die bij de goede 
planeten hoorden werden gebruikt en ze dronken astrologisch gedistilleerde 
dranken. Deze procedure wordt door Campanella in een appendix bij zijn 
Astrologia (Lyon, 1629) beschreven.2

Hij beoefende ook hetzelfde soort magie vlak voor zijn eigen dood. Vrezend 
dat een eclips in 1639 hem noodlottig zou worden, volgde hij ten bate van 
zichzelf in zijn cel in het dominicaanse klooster aan de Rue St. Honoré de 
handelingen die in de Astrologia worden beschreven.3

Deze magie, merkt Walker op,4 is gericht op het op kunstmatige wijze 
scheppen van gunstige hemelen ter vervanging van de echte hemelen die 
fout gaan in de eclips. Zij wordt privé en voor individuen gedaan. Maar als 
er een georganiseerde staat was waarin de priesters wisten hoe ze deze magie 
moesten bedrijven en dit voortdurend deden, dan zou die staat voorgoed 
behouden blijven, vrij van alle kwade hemelse invloeden, zowel wat betreft 
gezondheid als wat betreft zeden. Dit was wat de pseudo-Egyptenaren konden 
in hun natuurlijke religie, zoals beschreven in de Asclepius. Zo’n ideale staat 
was de stad Adocentyn die Hermes Trismegistus bouwde, zoals beschreven 
wordt in Picatrix, met zijn vuurtoren die eeuwig en altijd de kleuren van de 
planeten uitzendt en zijn hemelbeelden rondom de buitenkant. En dit was 
heel duidelijk Campanella’s ideale Zonnestad, met zijn zonnealtaar en ze-
ven planeetlampen in overeenstemming met de beelden op de koepel, een 

1 Ibid., p. 179; cf. Walker, pp. 211-12.
2 Campanella, Astrologicorum Libri VI. In quibus Astrologia, omni superstitione Arabum, & 

Iudaeorum eliminata, physiologice tractatur, secundum S. Scripturas, & doctrinam S. Thomae, & 
Alberti, Lyon, 1629, Lib. VII, De siderali Fato vitando, IV, I, pp. 11-13; cf. Walker, pp. 206-10.

3 Quétif & Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, Parijs, 1721, II, p. 508; cf. Walker, p. 210.
4 Walker, p. 223.
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altaar dat voortdurend werd gebruikt door een geestelijkheid van geschoolde 
magiërs.

Campanella moet hebben gehoopt dat Urbanus VIII met zijn belangstel-
ling voor astrologie de magische hervorming wellicht zou aannemen in het 
pausdom, in zijn ogen altijd het juiste en beste centrum ervoor. En hij hoopte 
zeker tijdens zijn laatste triomfantelijke periode in Parijs dat Richelieu er 
belangstelling voor zou krijgen in verband met de Franse monarchie. In de 
opdracht aan Richelieu van zijn De sensu rerum et magia (de Parijse editie van 
1637) doet Campanella een beroep op de grote kardinaal om de Zonnestad 
te bouwen. In de Parijse editie van de Civitas Solis (1637) wordt de Stad her-
zien in een enigszins orthodoxere richting: Mohammed wordt weggelaten; 
Christus en de apostelen krijgen een veel hogere plaats; Aristoteles wordt 
een logicus genoemd in plaats van een schoolmeester. Maar een andere 
verandering is dat over de Solarianen wordt gezegd dat ze daadwerkelijk 
de magie beoefenen.1

Hoe kwam het dat Campanella geloofde dat de magische hervorming binnen 
een katholiek raamwerk kon plaatsvinden? Een manier was door de conti-
nuïteit van de sterren met de pseudo-dionysische engelenhiërarchieën, en 
ook hierin was Campanella een rechtstreekse afstammeling van Ficino. In 
ons hoofdstuk over ‘Pseudo-Dionysius en de theologie van een christelijke 
magiër’ hebben we gezien hoe in Ficino’s denken de engelenhiërarchieën 
goddelijke invloeden naar beneden doorgeven, bijna op astrologische wijze, 
en dat deze opgenomen worden in de hemelse invloeden, zodat er op en neer 
continuïteit bestaat en de sterrencultus een schakel naar de engelenwereld 
is. Aangezien de engelenhiërarchieën de Drie-eenheid vertegenwoordigen 
was het Sint-Dionysius, de christelijke platonist, die Ficino het meest heeft 
geholpen met het beïnvloeden met christelijke ideeën van zijn zogenaamde 
‘neoplatonisme’, met zijn kern in de hermetische magie.

Campanella hield er een soortgelijke denkwijze op na. Walker heeft erop 
gewezen dat in Campanella’s magie verbinding wordt gelegd met engelen. 
Het is zeker dat deze engelen specifiek de pseudo-dionysische hiërarchieën 
waren, want er staat in Campanella’s Metafysica, net voor de verslagen van 
Hermes Trismegistus en van Ficino’s magie, een lang gedeelte over de enge-
lenhiërarchieën, waarin de diverse functies gedetailleerd worden beschreven 
op een wijze die sterk doet denken aan Ficino.2 Zelfs in de eerste versie van 
de Città del Sole werd de continuering van de hemelse wereld met de enge-
lenwereld duidelijk vermeld, want op de zuilen bij de tempeldeur stond een 
uiteenzetting van het bestaansstelsel. Hier stond geschreven, of was wellicht 
in afbeelding getoond ‘che cosa è Dio, che cosa è angelo, che cosa è mondo, 

1 Deze varianten van de originele versie in de Parijse editie zijn geciteerd in Città del Sole, ed. cit., 
noten bij pp. 7, 38, 44-5; cf. Walker, p. 209.

2 Campanella, Metaphysica, III, XV, ii (1 en 2); cf. Walker, pp. 224-9.
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stella, uomo …’1 Hierdoor werd het de aanbidders heel duidelijk dat ze uit-
eindelijk de engelen en God via de sterren benaderden.

In renaissancemagie, zoals in dit boek is onderzocht, werd de Magia die 
uiteindelijk is gegrondvest op Hermes en die Ficino gangbaar had gemaakt, 
aangevuld met Cabala door Pico della Mirandola. Hiermee werd de continu-
ering van Magia met de engelenwereld door de kracht van Cabala versterkt 
om de engelen te bereiken en, via hen, de Sefirot en de hoogste goddelijke 
mysteriën die besloten zijn in de Hebreeuwse naam voor God. Het dubbele 
proces van Magia, in continuïteit met de christelijke engelenhiërarchieën, 
en Cabala met haar engelenmagie, maakte de verbinding van de hermetische 
werelderedienst met religie erg sterk. Bij Campanella vind ik niet veel sporen 
van de kabbalatak van de renaissancemagie. De Sefirot worden in zijn bespre-
king van de pseudo-dionysische hiërarchieën in de Metafysica niet genoemd. 
In het juiste stelsel van Magia cum Cabala zouden deze bij de hiërarchieën 
geplaatst dienen te worden (zoals in het Fludd-diagram, Ill. 7a). En ik heb ten 
minste één passage gevonden waarin Campanella de kabbalistische mystiek 
kleineert.2 Deze waarnemingen bevestigen wat Walker heeft opgemerkt ten 
aanzien van Campanella, namelijk dat hij niet in het kabbalistische stel-
sel van Francesco Giorgi geloofde.3 We kunnen deze negatieve houding ten 
opzichte van de kabbala vergelijken met wat we bij Giordano Bruno hebben 
opgemerkt, bij wie de kabbala, ofschoon niet helemaal zonder invloed op 
hem, duidelijk naar een plaats wordt verwezen die van secondair belang is ten 
opzichte van het op de eerste plaats komende hermetisme en egyptianisme.

Op zijn vurige geloof in de hermetische werelderedienst heeft Campanella 
een uitvoerige theologie gebouwd. Hierin verschilt hij van Bruno die zich niet 
bezighield met theologie maar alleen met de ‘natuur’, hoewel hij geloofde dat 
de natuurlijke religie de basis van een hervormd katholicisme kon vormen.

Wanneer de delen van Campanella’s Theologia volledig zijn bestudeerd, 
zullen we een beter begrip krijgen van zijn natuurlijke theologie. Alleen al 
de titels van sommige ervan, zoals Magia e Grazia,4 zijn betekenisvol genoeg. 
Zoals te verwachten valt speelt het religieuze hermetisme een heel belangrijke 
rol in Campanella’s theologie. In de De Sancta Monotriade stelt Campanella 
dat Trismegistus die in Egypte koning was het over bijna alle christelijke 
mysteriën heeft gehad.5 Hij wist dat God een Drie-eenheid was; dat hij de 
wereld door zijn Woord heeft geschapen, roepend Germinate et pullulate omnia 
opera mea, net zoals God zegt Crescite et multiplicamini in Genesis.6 Campa-

1 Campanella, Città del Sole, ed. cit., pp. 34-5.
2 Campanella, Magia e Grazia, ed. R. Amerio, Rome, 1957, p. 45. Cf. ook Campanella’s minachting in 

een van zijn brieven van Pico’s toewijding aan de kabbala (Campanella, Lettere, ed. Spampanato, p. 134).
3 Walker, p. 218.
4 Magia e Grazia is echter de titel die aan dit deel van de Theologia is gegeven door de redacteur.
5 Campanella, De Sancta Monotriade (Theologia, Liber II), ed. R. Amerio, Rame, 1958, p. 14.
6 ‘Trismegistus autem non loquitur de mundo, sed de Deo trino mundi creatore: nam Verbo suo 

omnia creasse docet et clamasse Germinate et pullulate omnia opera mea, sicuti Moyses dixi Crescite 
et multiplicamini. Item docet quod Deus Verbo genuit tertiam mentem, quae Deus est et Spiritus et 
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nella citeert uit Pimander in Ficino’s vertaling,1 waarbij hij de overeenkomst 
met Mozes aanreikt net zoals Ficino die in zijn commentaar geeft.2 Dit ene 
voorbeeld moet toereikend zijn om aan te tonen dat Campanella verdiept 
is in het religieuze hermetisme, en dat de vroomheid van Trismegistus en 
zijn voorkennis van christelijke mysteriën hem, net als Ficino, bijna tot een 
christen maakt en zijn magie rechtvaardigt.

Op een eerdere bladzijde in hetzelfde werk maakt Campanella enkele zeer 
belangrijke opmerkingen. Hij zegt dat Thomas van Aquino leert dat we niet 
op enige natuurlijke manier de Drie-eenheid, die niet weerspiegeld wordt in 
de schepsels, kunnen kennen. Maar Sint-Thomas ‘had de platonisten noch 
Trismegistus gelezen, wiens werken in zijn tijd niet in het Latijn waren ver-
taald’.3 Hij wil hiermee zeggen dat de thomistische theologie herziening 
behoeft in het licht van de platonisten en Trismegistus. En dat is volgens 
mij precies waarmee Campanella begint in de gevangenis, gebruikmakend 
van zijn dominicaanse theologische opleiding om een herziene Summa Theo-
logica te maken, gebruikmakend van het nieuwe licht van de platonisten 
en Trismegistus om een ‘natuurlijkere’ theologie van de Drie-eenheid, een 
‘natuurlijkere ‘christologie en een ‘natuurlijkere’ zienswijze op de sacramen-
ten te creëren waarin Genade een soort Magia Divina is, die op natuurlijke 
wijze voortkomt uit Magia Naturalis. De filosofie die hoort bij deze nieuwe 
theologie is natuurlijk geen scholastiek aristotelisme, maar de animistische 
filosofie van de Renaissance en haar magische verklaring van de natuur.

We kunnen Campanella in deze ontzagwekkende verrichting niet vol-
gen; daar zouden een boek, of verschillende boeken, voor nodig zijn. Want 
Campanella’s theologie dient in de context van de geschiedenis van het 
thomisme in de Renaissance geplaatst te worden, een geschiedenis die nog 
niet geschreven is. Deze zou met Ficino en zijn misleidende pogingen om 
Thomas van Aquino te betrekken in de goedkeuring van het gebruik van ta-
lismannen moeten beginnen. Deze pogingen lijken minder vreemd wanneer 
men erachter komt, zoals Walker heeft opgemerkt, dat kardinaal Caietano 
in zijn in 1570 gepubliceerde uitgave van de werken van Aquino in zijn com-
mentaren de wettigheid van talismannen verdedigt.4 Campanella gebruikte 
Caietano’s uitgave aangezien hij er een beroep op deed toen hij zijn astrale 
magie verdedigde.5 (De poging om van de andere grote dominicaan, Albertus 

Numen, et semper in divinis ista considerat.’ Campanella, op. cit., loc. cit.
1 ‘Ex templo Deus uerbo sancto clamauit pullulate, adolescite, propagate universi germina, 

atque opera mea.’ Ficino, p. 1838.
2 Ficino, p. 1839. Zie hierboven, p. 36.
3 ‘… Thomas, cum non viderit Platonicos neque Trismegistus suo tempore nondum redditos 

Iatinos, ut patet ex sua confessione super Ethicam Aristot., et ex historiis, nihil mirum si glossas dat 
textui non, convenientes’, Campanella, De Sancta Monotriade, p. 12.

4 Walker, pp. 43, 214-15, 218-19, 222-3. De verdediging van talismannen staat in Thomas van Aquino, 
Opera omnia, Rome, 1570, XI, Pars Altera, folio’s 241 r.-242 r., commentaar door Tommaso de Vio, 
Kardinaal Caietano.

5 Walker, p. 214.
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Magnus, een aanhanger van magie te maken was veel makkelijker want Al-
bertus was waarschijnlijk een magiër.) Er bestond een renaissancethomisme 
dat een gruwel voor de moderne thomist is, en Campanella’s theologie (niet 
uitgegeven en niet goedgekeurd in zijn tijd) is de culminatie ervan. Zijn 
Theologia was bedoeld als een nieuwe dominicaanse Summa, opgesteld in 
de hoop een theologische basis voor renaissancemagie te vormen, als een 
contrareformatorische kracht.

In de vele werken van Campanella waarin hij uitsluitend als natuurweten-
schapper aan het woord is, zoals Bruno altijd deed, leert hij dat de wereld 
levend en bewust is, en aan dit animisme of panpsychisme relateerde hij 
zijn Magia. Men vertelt ons altijd dat de twee voornaamste invloeden op 
Campanella de animistische filosofie van Telesio, met haar volharding van 
het conflict tussen warm en koud als basisprincipe, en de organisatie van 
magie tot wetenschap door Giovanni Battista Porta waren.1 Het is zeker zo 
dat Campanella sterk werd beïnvloed door deze twee Zuid-Italiaanse denkers 
die tijdgenoten van hem waren. Maar ik zal twee citaten gebruiken die erop 
duiden dat Campanella zelf deze invloeden van secondair belang vond ten 
opzichte van de fundamentele invloed van het hermetisme, en uiteindelijk 
ervan waren afgeleid. In het eerste boek van de Theologia beschrijft Campa-
nella de levende wereld als volgt:

… docet Virgilius, Lucanus et poetae omnes, et Platonici mundum 
esse animal, quod Trismegistus apprime docet … Propterea contendit 
Trismegistus non esse mortem, sed transmutationem, quam vocat 
transmutationem. Nos quoque asserimus non esse mortem, nisi detur 
annihilatio caloris et frigoris et sensu illorum.2

Dat de wereld een levend dier is werd volgens Campanella ‘het eerst door 
Trismegistus onderwezen’ en hij gaat verder met te citeren uit Corpus Herme-
ticum XII over dat er geen dood is, maar alleen verandering. Hij zwakt deze 
bewering vervolgens af met de theorie van warm en koud van Telisio. Maar 
het elementaire gegeven van het animisme werd ‘het eerst onderwezen door 
Trismegistus’. Daarom zou ik willen zeggen dat, zoals bij Bruno wiens ani-
misme hermetisch van oorsprong is zoals we in een eerder hoofdstuk hebben 
gezien, gebruikmakend van deze passage uit de Hermetica,3 dit ook het geval 
is met Campanella’s animisme, ofschoon hij het hermetische animisme met 
telesianisme afzwakt. De passage is een belangrijke bevestiging van de waar-
heid van ons standpunt dat het renaissanceanimisme uiteindelijk hermetisch 
van oorsprong is, waarbij natuurlijk ook gebruik wordt gemaakt van Plato 

1 Blanchet, Campanella, pp. 138 e.v.; 201 e.v.
2 Campanella, Theologia, Libro Primo, ed. Amerio, 1936, p. 189.
3 Zie hierboven, p. 331.
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en de platonisten, Virgilius, enzovoorts, zoals hier. Maar het enorme gezag 
van Trismegistus als de veel oudere en degene die het eerst leerde dat de 
wereld een dier is, geeft veel gewicht aan de theorie van algehele bezieling, 
hetgeen de basis van magie is.

In het geval van de invloed van Porta’s magie op Campanella lezen we in 
de Del senso delle cose e della magia, meteen na enkele bladzijden over Porta’s 
magieverbeteringen, de volgende woorden:

Trismegisto sapientissimo dice che l’uomo è un miracolo del mondo 
e più nobile delli Dei o eguale, e che però abbia potestà tanta nel suo 
senno che può far Dei di marmo e di bronzo e dargli anima sotto a certe 
costellazioni e ricever risposta da loro. E questo crede Porfirio e Plotino, 
aggiundendo che vi siano Angeli buoni e perversi, come ogni di si vede 
esperienza e io n’ho visto manifesta prova non quando la cercai, ma 
quando pensava ad altro.1

Hier gaat Campanella terug, voorbij Porta, de magiër uit dezelfde tijd, over 
wie hij het zojuist heeft gehad, naar het evangelie van de renaissancema-
gie, de Asclepius over de mens als het grote wonder en over het Egyptische 
vermogen om goden te maken, en hij verbindt dit op de juiste wijze met 
neoplatoonse theürgie (‘Porfirio e Plotino’).

Daarom is het duidelijk dat zowel Campanella’s animisme als zijn magie 
uiteindelijk hermetisch zijn, net als die van Bruno, en de invloeden van Te-
lesio en Porta komen hierbij op de tweede plaats. (Porta heeft ook invloed op 
Bruno, met name de dierfysionomie die op de een of andere manier verband 
houdt met magie, en ook Telesio, ofschoon minder sterk dan bij Campanella.)

Na zijn citaat uit de Asclepius vervolgt Campanella met te zeggen dat er een 
‘magia divina’ is die de mens niet zonder genade kan bedrijven, en hiermee 
was het dat Mozes en de heiligen wonderen deden, en ook een ‘magia naturale’ 
en een ‘magia diabolica’ gedaan door middel van duivels. De natuurlijke ma-
gie kan wanneer zij juist wordt uitgevoerd overgaan in de goddelijke magie. 
‘Chi ben la esercita (natuurlijke magie) con pietà e riverenza del Creatore 

1 Campanella, Del senso delle cose della magia, ed. A. Bruers, Bari, 1925, p. 223. De oorspronke-
lijke versie van dit werk was in het Latijn geschreven rond 1590-92, maar het manuscript werd van 
Campanella gestolen door enkele monniken toen hij in 1592 in Bologna was, op weg naar Padua, en 
werd tegen hem gebruikt in de rechtzaak vanwege ketterij waarvoor hij van Padua naar Rome werd 
overgebracht. Naar deze oorspronkelijke versie is vergeefs gezocht in de archieven van de Heilige 
Officie. Hij schreef het boek opnieuw in het Italiaans, uit zijn geheugen, waarschijnlijk rond 1604 
toen hij in de gevangenis in Napels zat. Naderhand schreef hij het weer in het Latijn, en deze Latijnse 
versie werd naar Duitsland meegenomen door Adami en uitgegeven in 1620 te Frankfurt; zij werd 
opnieuw uitgegeven in 1637 in Parijs. 

De Italiaanse versie waaruit we hier citeren ligt dus wellicht het dichtst bij Campanella’s oor-
spronkelijke denkwijze, ofschoon niet zo dichtbij als de verloren oorspronkelijke Latijnse versie die 
door de boodschappers van de Heilige Officie was geconfisqueerd. Zie Bruers introductie bij zijn 
editie van de Italiaanse versie, en Firpo, Bibliografia di Campanella, pp. 67-72.
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merita spesso esser levato alla sopranaturale con li superi.’1 We zijn hier niet 
ver verwijderd van de goddelijke en magische riten van Bruno’s Egyptenaren, 
via welke ze opklommen naar de goddelijkheid boven de natuur.

Het lijkt wel of men soms letterlijke echo’s van Bruno hoort in Campanella, 
zoals bijvoorbeeld de volgende in de Del senso delle cose:

Ecco che quando l’uomo va cogitando, pensa sopra il sole e poi più di 
sopra, e poi fuor del cielo, e poi più mondi infinitamente … Dunque di 
qualche infinita causa ella (het menselijk ras) è effetto … Dice Aristotile 
ch’è vana imaginazione pensar tanto alto; e io dico con Trismegisto ch’è 
bestialità pensar tanto basso; et è necessario ch’egli mi dica d’onde av-
viene questa infinita. Se si risponde che da un simile mondo un altro 
simile si pensa, e poi un altro, poi in infinito, io soggiongo che questo 
caminare di simile in simile senza, fine, è atto di cosa partecipe del-
l’infinito.2

Dit is iets wat sterk lijkt op Bruno’s sprong voorbij de grenzen van de wereld 
de oneindigheid in, waarin zich ontelbaar veel andere werelden bevinden. Het 
vermogen van de menselijke geest om dit te doen laat zien dat hij verwant is 
aan het oneindige. Voor Campanella duiden deze gedachten op ‘Trismegisto’, 
die hij tegenover de kleingeestige Aristoteles plaatst.

En dus heeft Campanella wat betreft zijn natuurwetenschap een denkwijze 
die sterk lijkt op die van Bruno, ofschoon met verschillen en voorbehouden. 
Hij keurt bijvoorbeeld niet de hermetische doctrine van de metempsychose 
goed,3 die Bruno wel aanvaardde. We moeten echter bedenken dat in de Del 
senso delle cose zoals wij die kennen zijn vroegste zienswijzen zijn gewijzigd.

Als we achter zijn vroegste zienswijzen in ongekuiste vorm konden komen, 
zouden we waarschijnlijk ontdekken dat de overeenkomst met Bruno zelfs 
nog sterker is, en dat Campanella in het begin en bij de opstand eigenlijk 
een volledige ‘Egyptische’ hervorming van het bruniaanse type beoogde, 
waarbij de uitersten van de demonische magie werden gebruikt. Zoals Walker 
opmerkte, gebruikte Campanella in de vroege jaren van zijn gevangenschap 
zeer gevaarlijke vormen van magie.4 In de Quod Reminiscentur geeft hij uiting 
aan berouw voor zijn vroegere liefhebberijen in demonische magie.5

Het is mogelijk dat Campanella in zijn latere jaren opzettelijk probeerde 
te vermijden met Bruno’s reputatie geassocieerd te worden. Het enige werk 
waarin voor zover ik weet Campanella Bruno echt bij naam noemt, gaat over 
het onderwerp waarvan Bruno op beruchte wijze gebruik had gemaakt, na-

1 Op. cit., ed. cit., p. 224.
2 Ibid., p. 119.
3 Ibid., p. 138. De passage is echter ietwat ambigu.
4 Walker, pp. 228-9.
5 Campanella, Quod reminiscentur …, ed. R. Amerio, Padua, 1939, pp. 23 e.v.; cf. Blanchet, op. cit., 

pp. 90 e.v.; Walker, p. 213.



giordano bruno en de hermetische traditie

366

melijk de copernicaanse heliocentriciteit. In 1622 bracht Campanella een 
apologie voor Galileo uit waarin Campanella, als hij het over anderen heeft 
die voor de copernicaanse heliocentriciteit en het bewegen van de aarde 
hebben gepleit, Bruno noemt als een van die pleitbezorgers, waaraan hij nog 
toevoegt dat hij een ketter was. ‘Nolanus, & alii, quos heresis nominare non 
permittit.’1 Campanella zorgt er goed voor afstand te nemen van alles wat 
Bruno’s copernicanisme met zich meebrengt. Dit was des te noodzakelijker 
daar Campanella in zowel de apologie als de brieven aan Galileo heliocentri-
citeit aanvoert als een terugkeer tot de oeroude waarheid en als aankondiging 
van een nieuw tijdperk, waarbij zijn taalgebruik sterk doet denken aan Bruno 
in de Cena de le ceneri. ‘Queste novità di verità antiche di novi mondi, nove 
stelle, novi sistemi … son principio di secol novo’, schrijft Campanella in 
1632 in een brief aan Galileo.2 En in andere brieven verzekert hij Galileo ervan 
dat hij bezig is een nieuwe theologie op te bouwen die hem in het gelijk zal 
stellen.3 Het moest daarom duidelijk worden gemaakt dat heliocentriciteit 
als aankondiging van een nieuw tijdperk en als geïntegreerd in een nieuwe 
theologie niet betekende dat Campanella in dit stadium in zijn loopbaan alle 
ketterijen van Bruno aanvaardde.

Alles duidt erop dat Campanella zijn vroegere extreme zienswijzen aan-
paste, ofwel omdat hij oprecht berouw had zo ver te zijn gegaan, ofwel omdat 
hij, nadat de opstand mislukt was, besefte dat het onmogelijk was om ze in 
praktijk te brengen. Zijn Theologia was geschreven om een aangepast herme-
tisme aan de orde te brengen waarin de christelijke uitleg van de Hermetica 
werd aanvaard – volgens de orthodoxere tradities van het religieuze herme-
tisme – en de minder beangstigende vormen van magie werden gebruikt die 
resulteerden in ‘magia divina’. In Magia e Grazia waarschuwt Campanella 
tegen Agrippa’s vergissing de magie die van de duivel is te behouden,4 ter-
wijl hij over Ficino’s drie manieren om het goddelijke leven te verkrijgen 
zegt dat ze, ofschoon heel moeilijk in praktijk te brengen, niet ketters zijn 
zoals sommige mensen beweren.5 Dus werd Campanella’s summa gevormd 
om de minder extreme vormen van het ‘egyptianisme’ te beslaan dan die 
van Bruno, die er niet voor terugdeinsde om de meest demonische magie 
van Agrippa te gebruiken, en zelfs die van Cecco d’Ascoli, de magie van het 
gevaarlijke geheugen.

Het zou veel moeilijker zijn geweest om een summa voort te brengen met 
Bruno’s magie en zijn hermetisme waarin de christelijke uitleg van de Herme-

1 Campanella, Apologia pro Galileo, Frankfurt, 1622, p. 9.
2 Campanella, Lettere, ed. Spampanato, p. 241. Al Campanella’s brieven aan Galileo doen sterk 

denken aan Bruno, en vooral aan de Cena de le ceneri; zie Lettere, ed. cit., pp. 163 e.v.; 176 e.v.; 240 e.v.
3 Campanella, Lettere, ed. cit., p. 177; brief aan Galileo in 1614.
4 Ofschoon Agrippa, aldus Campanella, de magie verwerpt die de mens aan de duivel onderwerpt, 

behield hij de magie waarmee de mens de duivel onderwerpt en hem dwingt te doen wat hij wil. 
Campanella, Magia e Grazia, ed. cit., p. 206.

5 Ibid., p. 202.
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tica werd verworpen. Toch dacht Bruno dat zelfs dit mogelijk was. Waarom 
zou hij anders een beroep op paus Clemens VIII hebben gedaan en hebben 
geprobeerd om naar Rome te gaan? Misschien hoopte hij magie voor de paus 
te doen, zoals Campanella later voor Urbanus VIII zou doen. Dat hij geloofde 
dat zijn zienswijzen aan het thomisme konden worden aangepast, wordt 
aangegeven door het feit dat hij voortdurend zegt dat hij zo veel respect voor 
Thomas heeft die hij als magiër bewonderde. Ofschoon Bruno het domini-
caanse habijt afwierp en rondzwierf in vreemde ketterse landen, wat Cam-
panella geen van beide ooit deed, zit de dominicaanse theoloog nog steeds 
in hem, zoals blijkt uit zijn verering van Thomas en Albertus. Campanella’s 
pogingen om de magische hervorming in theologisch opzicht aanvaardbaar 
te maken vertellen ons dat Buno’s missie – binnen de context van die tijd – 
niet zo onwaarschijnlijk buitensporig was als die in onze ogen lijkt.

We moeten Bruno en Campanella binnen de opeenvolging zien die in dit 
boek is opgebouwd. Ficino blaast de hermetische magie nieuw leven in, 
biedt zijn verontschuldigingen ervoor aan omdat zij aangepast is aan het 
christendom en poogt Thomas van Aquino te verwikkelen in zijn gebruik 
van talismannen. Pico della Mirandola denkt dat Magia en Cabala de god-
delijkheid van Christus bevestigen. Paus Alexander VI laat een fresco in het 
Vaticaan schilderen vol met egyptianisme, hetgeen aangeeft dat hij de Magia 
beschermt. Het is een feit dat Hermes Trismegistus door Lactantius werd 
ontvangen in de Kerk, en deze belangrijke stap die nooit door iedereen is 
aanvaard en altijd aan zware kritiek van de orthodoxen onderhevig is geweest, 
leidde uiteindelijk tot Giordano Bruno en Tommaso Campanella.

De publicatie van Del Rio’s boek tegen magie in 1600 (weer dat belangrijke 
jaar 1600) markeert de paniek van de contrareformatie en haar besef van het 
gevaar.1 Niettemin was Hermes Trismegistus te diep in de renaissancereli-
gie doorgedrongen om makkelijk te kunnen worden uitgebannen, zoals de 
loopbaan van Campanella laat zien.

Toen de opstand om het Spaanse juk in Calabrië af te werpen en daar de Zon-
nestad te bouwen was mislukt, nam Campanella zijn toevlucht tot andere 
politieke manieren om zijn denkbeelden gestalte te geven, en een ervan was 
een beroep te doen op juist die politieke macht tegen wie de opstand gericht 
was geweest. In zijn Monarchia di Spagna, voor het eerst in 1620 uitgegeven, 
voorspelt hij dat de Spaanse monarchie een universele wereldmonarchie gaat 
worden waarin Een alleen zal regeren en algehele vrede en rechtvaardigheid 
dus gewaarborgd zullen zijn. Deze universele monarchie wordt katholiek 
met de paus als haar spiritueel leider aan het hoofd. In andere werken, zoals 
de Discorsi universali del Governo ecclesiastico en de Monarchia Messiae, heeft 
Campanella een universele wereldmonarchie voor het pausdom voorspeld 
waardoor de paus zowel spiritueel als wereldlijk leider van de hele wereld 

1 Zie Walker, pp. 178-85.
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zou worden, alle godsdiensten één zouden worden gemaakt, en er een we-
reldwijde religieuze en politieke eenheid zou komen.1

Hoe kon Campanella veranderen van de opstand naar de zienswijze van een 
universele Spaanse monarchie of een universele theocratie onder de paus? 
Campanella’s politieke ideeën waren volkomen middeleeuws en mystiek. 
Het ideaal is de terugkeer van het Rijk in een nieuw gouden tijdperk, het 
ideaal waaraan Dante op klassieke wijze in zijn Monarchia uiting gaf met het 
visioen van universele vrede en rechtvaardigheid onder Een heerser. Cam-
panella is op zoek naar een eigentijdse vertegenwoordiger van een ideaal 
universeel rijk, die hij in de Spaanse monarchie vindt of in het pausdom 
als een universele monarchie. Als hij naar Frankrijk gaat en dan overstapt 
op de Franse monarchie en voor de Franse koning een universeel rijk in een 
nieuw gouden tijdperk voorspelt, denkt hij niet aan deze missie in de zin van 
Frans nationalisme, maar in de zin dat de Franse monarchie een mystiek rijk 
vertegenwoordigt, de danteske heerschappij van de Ene.2 In Campanella’s 
zienswijze bestaat er een georganiseerde wereldstaat onder Een heerser, die 
of zelf zowel wereldlijk als spiritueel hoofd is, zoals in een pauselijke theo-
cratie, of de Spaanse of de Franse monarchie die samenwerkt met de paus 
als spiritueel hoofd van de wereldstaat. Campanella heeft zo’n wereldstaat 
nodig om zijn Zonnestad volledig uit te kunnen breiden, om de magische 
hervorming volledig tot stand te brengen waarin een geestelijkheid van ka-
tholieke magiërs ervoor zorgt dat de Stad in permanente blijdschap, gezond-
heid en deugdzaamheid verkeert, en waarin de religie van de Stad volmaakt 
in overeenstemming met zijn wetenschappelijke visie op de wereld is, dat 
wil zeggen met natuurlijke magie.

Wanneer we kijken naar de propaganda voor de Calabrische opstand, ont-
dekken we dat deze vol mystiek imperialisme zit, met voorspellingen van 
de terugkeer van een keizerlijk gouden tijdperk,3 zoals waarover Lactantius 
en de Sibillen spreken, gecombineerd met apocalyptische voorspelling, joa-
chimisme, en dergelijke. Campanella geloofde aan de hand van voortekenen 
dat de tijd voor een dergelijke vernieuwing van het tijdperk aangebroken 
was. De Calabriërs en de dominicanen zouden deze voorbereiden door de 
ideale stad in Calabrië te vestigen, van waaruit zij zich naar de rest van de 
wereld zou verspreiden. Toen de opstand mislukte geloofde hij niet dat de 
voortekenen hem hadden bedrogen (hij bleef er de rest van zijn leven over 
praten, met name over de neergang van de zon) maar dat hij zijn denkbeel-
den diende bij te stellen en een vorst moest vinden die de stad binnen zijn 
koninkrijk zou bouwen, of de Spaanse vorst, de paus als vorst (dat wil zeggen 

1 Zie Blanchet, op. cit., pp. 44 e.v.; 59 e.v.; etc.
2 Ik heb Campanella’s mystieke imperialisme bestudeerd in relatie tot de Franse monarchie in 

mijn artikel ‘Considérations de Bruno et de Campanella sur la monarchie française’, L’Art et la Pen-
sée de Léonard de Vinci, Communications du Congrès International du Val de Loire, 1952, Parijs-Algiers, 
1953-4, pp. 409 e.v.

3 Zie Campanella’s Articuli profetales, afgedrukt in Amabile, Congiura, III, pp. 489-98.
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als zowel spiritueel als wereldlijk hoofd van de wereld) of de Franse vorst. 
Dit is Blanchets uitleg van Campanella’s politieke evolutie na de opstand, 
en ik denk dat hij gelijk heeft.

Ik zou hieraan echter de volgende suggesties willen toevoegen. Ten eer-
ste dat het denkbeeld van het vestigen van een imperialistische staat in 
Zuid-Italië die zich zou uitbreiden naar de rest van de wereld niet nieuw 
was. In de dertiende eeuw had keizer Frederik II in het koninkrijk Sicilië 
(waartoe Napels behoorde) een autocratische modelstaat gevestigd,1 die hij 
uiteindelijk hoopte uit te breiden tot de rest van zijn rijk. Waarschijnlijk 
was het deze staat die een van de inspiratiebronnen voor Dantes Monarchia 
vormde. Is het misschien mogelijk dat herinneringen aan dit imperialis-
tische experiment in Zuid-Italië achter de Calabrische opstand zaten, in 
de propaganda waarvoor Campanella voortdurend op Dante als een van 
de profeten zinspeelde?

Ten tweede is het nu duidelijk dat Campanella aan het Romeinse ideaal 
van een universeel rijk dat in een gouden tijd terugkwam, aan het platoonse 
ideaal van een staat waarin filosofen het voor het zeggen hadden, een derde 
ideaal toevoegde: dat van de Egyptische staat die door priesterlijke magie 
voor eeuwig intact werd gehouden. De Zonnevorst van de Zonnestad is zowel 
priester als koning, de allerhoogste in zowel het spirituele als het wereldse 
domein, kortom hij is Hermes Trismegistus, priester, filosoof en koning.

Campanella was dus in geen enkel opzicht een liberaal revolutionair. Zijn 
ideaal was een almachtige theocratie zoals die van Egypte, zo machtig dat zij 
door middel van wetenschappelijke magie de hemelinvloeden reguleerde en 
via deze het hele leven van de mensen. De overduidelijk liberale kant ervan is 
dat wetenschappelijk onderzoek en vindingrijkheid aangemoedigd werden. 
De Solarianen interesseren zich voor de copernicaanse theorie, want het is 
belangrijk de ‘fabrico del mondo’ te kennen. Ze zijn ook deskundig op het 
gebied van mechanische apparaten die voor het algeheel welzijn worden 
gebruikt. Maar deze geavanceerde Solariaanse wetenschap bevond zich in 
de handen van de hoogste geestelijkheid en werd erdoor gereguleerd – net 
als in het oude Egypte.

Campanella’s verbazingwekkende vastbeslotenheid en volharding wierpen 
geleidelijk hun vruchten af. De vorsten van de wereld begonnen belangstel-
ling voor de gevangene te krijgen, en de man die in 1599 de gevangenis in was 
gegaan onder het dreigende gevaar te worden gedood vanwege gevaarlijke 
ketterijen en opstand tegen Spanje, werd in 1626 onder Spaanse invloed uit 
de gevangenis vrijgelaten. Hij zat in Rome weer enige tijd in de gevangenis 
maar werd weer vrijgelaten, en toen nam een korte periode een aanvang 
waarin hij geloofde dat hij zich op de rand van succes bevond. In zijn Quod 
reminiscentur et convertentur ad Dominum universi fines terrae had hij een plan 

1 Zie E. Kantorowicz, Frederick II, vert. E. Lorimer, Londen, 1931, pp. 234 e.v.
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voor een enorme missionaire taak omschreven. Missies stonden erg in de 
belangstelling in Rome, en het gerucht heeft zelfs de ronde gedaan dat het 
oprichten van de Congregatie De propaganda fide mede door Campanella werd 
voorgesteld. Dit gerucht schijnt echter slechts te berusten op woorden van 
Campanella zelf in zijn opdracht bij de Quod Reminiscentur1 aan paus Paulus 
V, Gregorius XV en Urbanus VIII waarin hij zijn boek aanbiedt om door die 
Congregatie te worden gebruikt. En in brieven die hij in 1635 in Frankrijk 
schreef zegt hij dat zijn Reminiscentur een vereiste voor missionarissen is, 
en dat hij van plan is om aan de Congregatie De propaganda fide te schrijven 
hoe Franse afvalligen bekeerd moeten worden.2 Dat hij zelfs maar dacht dat 
hij iets met dat beroemde katholieke werk te maken had, is heel buitenge-
woon gezien zijn verleden. En het geloof dat Campanella over de hele wereld 
wilde propageren was vanzelfsprekend de met katholieke ideeën beïnvloede 
natuurlijke religie. Zoals Blanchet opmerkt in de Atheismus Triumphatus, 
ook een boek dat samenhangt met de missionaire plannen voor alle ket-
ters, mohammedanen, joden en alle volken ter wereld, geeft de filosoof de 
zienswijzen en het denkbeeld van de natuurlijke religie weer die de inspiratie 
voor zijn onderneming van 1599 had gevormd.3 In 1628 bedreef Campanella 
in Rome ten overstaan van paus Urbanus VIII zijn anti-eclips magie. Walker 
ziet deze verrichting ten dele als een poging om de astrologisch gezinde paus 
over te halen zijn plannen te steunen. ‘Als hij de paus kon overtuigen van de 
langzame nadering van de zon en de gebeurtenissen die hiermee werden 
aangekondigd, dan zouden missionarissen die waren opgeleid door Cam-
panella vanuit Rome op weg gaan om de hele wereld te bekeren tot een her-
vormd, ‘natuurlijk’ katholicisme dat het duizendjarig vrederijk zou inleiden, 
de universele Zonnestad.’4 En het ziet er inderdaad naar uit dat Campanella 
enige tijd en door de steun van Urbanus VIII enige invloed op het beleid in 
Rome uitgeoefend heeft.

Dat Campanella zelfs enig gedeeltelijk en voorbijgaand succes in Rome 
gekend heeft, want meer was het niet, is bijna verbazingwekkend te noe-

1 Blanchet, op. cit., pp. 52-3. Deze opdracht staat in een van de manuscripten van het werk, en 
werd uitgegeven door J. Kvacala, Thomas Campanella, ein Reformer der ausgehenden Renaissance, Berlijn, 
1909, p. 152. Over de ingewikkelde geschiedenis van de Quod Reminiscentur, de toestemming tot pu-
blicatie die bijna verleend werd door Bellarmine en toen werd ingetrokken, zie Firpo, Bibliografia di 
Campanella, pp. 153-7. Het eerste deel ervan werd in 1939 gepubliceerd, geredigeerd door R. Amerio.

2 Campanella, Lettere, ed. cit., pp. 328, 330.
3 Blanchet, op. cit., p. 53. De Atheismus Triumphatus werd in 1631 in Rome uitgegeven, maar werd 

geconfisqueerd vanwege kerkelijke censuur; het werk werd in 1636 weer uitgegeven te Parijs. Zie 
Firpo, Bibliografia di Campanella, pp. 101-3.

4 Walker, p. 205. Blanchet, op. cit., pp. 56-7. 
In zijn brief aan Urbanus VIII van 1628 beschrijft Campanella de daling van de zon, die veel lager 

zou zijn dan ten tijde van Ptolemaeus, en andere voortekenen (Lettere, ed. cit., pp. 218-25), soortgelijke 
beweringen herhalend die hij gedaan had tijdens de Calabrische opstand (Amabile, Congiura, III, 
pp. 480, 495, etc.). Cf. ook Lettere, pp. 23, 65, en de ecloge over de geboorte van de kroonprins (zie 
hieronder, p. 372). 

De daling van de zon en aanverwante voortekenen worden beschreven door Spenser, Faerie Queene, 
V, Introduction, 5-8.
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men wanneer we aan Giordano Bruno denken die in Frankfurt bezig was 
om door middel van astrologische systemen de hele wereld tot één religie 
terug te brengen, die naar Italië ging met zijn missie en zijn boek dat aan 
de paus werd opgedragen, in Padua net voor Campanella er was, terwijl hij 
voortdurend de terugkeer van een betere wereld voorspelde aan de hand 
van solaire voortekenen. Bruno was natuurlijk veel extremer, veel heftiger 
dan Campanella in diens latere berouwvolle periode. Toch hebben zij het 
gronddenkbeeld van een ‘natuurlijke’ hervorming binnen een katholiek 
raamwerk gemeen.

Niettemin moeten we er goed voor waken Campanella’s succes niet te 
overdrijven. Er waren er zeer velen die hem sterk afwezen. Hiertoe behoorde 
de generale overste van de dominicaanse orde, Ridolfi.1 Het was kennelijk 
ook zo dat de publicatie van het verslag van zijn magische verrichtingen bij 
Urbanus VIII, dat ingevoegd is aan het eind van de Astrologia, uitgegeven 
in 1629 in Frankrijk, plaatsvond zonder dat Campanella hiervan zelf op de 
hoogte was. Dit gebeurde door middel van hooggeplaatste dominicanen die 
hem wilden beletten invloed in Rome uit te oefenen door hem in diskrediet 
te brengen door zijn magie te ontmaskeren.2 Campanella’s krediet in Rome 
was kortstondig en slonk snel in de jaren van 1630 tot 1634, en zijn positie 
werd gevaarlijk.

In 1634 verliet hij Rome en ging hij naar Parijs.

Hij was al bezig over te stappen op de Franse monarchie als kanaal voor de 
universele hervorming en had voor dat doel boeken uitgegeven en contact 
opgenomen met de Franse ambassadeur in Rome. In Parijs gingen de pas 
geschreven werken die hij uitgaf bijna alle over de heilige keizerlijke bestem-
ming van de Franse monarchie, zoals de Aphorismi politici (1635) waarin hij 
verkondigt dat de tekenen aan de hemel voorspellen dat de macht van de 
Spaanse monarchie taant terwijl die van de Franse monarchie toeneemt. An-
dere werken met een soortgelijke strekking circuleerden in manuscriptvorm 
onder de Franse erudieten en politici, zoals de Documenta ad Gallorum natio-
nem waarin Lodewijk XIII wordt verheerlijkt, die met zijn bewonderenswaar-
dige minister Richelieu Europa van de Spaanse overheersing zal bevrijden, 
als een nieuwe Karel de Grote met zijn ridders.3 Hij gaf ook vroegere werken 
opnieuw uit en voegde er de nieuwe invalshoek van de Franse monarchie aan 
toe, zoals de De sensu rerum et magia (1637) met de reeds genoemde opdracht 
aan Richelieu,4 waarin hij er bij hem op aandringt de Zonnestad te bouwen, 
en de Parijse editie (1637) van de Civitas Solis zelf.

1 Blanchet, op. cit., p. 57.
2 L. Firpo, Ricerche Campanelliane, Florence, 1947, pp. 155 e.v., en Bibliografia di Campanella, pp. 

98-100; Walker, p. 208.
3 Campanella, Opuscoli inediti, ed. L. Firpo, Florence, 1951, pp. 57 e.v. (Documenta ad Gallorum 

nationem).
4 Deze opdracht is afgedrukt in de Lettere, ed. cit., pp. 372-4.
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In Parijs werd hij nog steeds sterk gesteund door zijn gevoel een universele 
taak te hebben, druk bezig Franse protestanten te bekeren. In zijn brieven 
zegt hij dat hij ook veel Engelsen bekeert.1 En hij probeerde de Kerk zover 
te krijgen dat zij concessies aan het Sacrament deed om protestanten voor 
zich te winnen.2

Denk eens aan Giordano Bruno in Parijs die zich aan de Franse monar-
chie in de persoon van Hendrik III verbindt en deze Franse koning in de 
Spaccio della bestia trionfante de rol van leider van de hervorming van de 
hemelen toebedeelt; pratend met de bibliothecaris van de Sint-Victor bij 
zijn terugkeer naar Parijs over hoe de moeilijkheden rond het Sacrament 
spoedig uit de weg geruimd zullen zijn, en over een of andere ‘Zonnestad’. 
De geschiedenis schijnt zich weer te herhalen, met Campanella als een 
succesvollere Bruno.

Toch moet ook nu weer Campanella’s succes zelfs in Parijs en met de 
machtige gunst van het hof achter zich niet worden overdreven. Er kwamen 
voortdurend protesten over zijn onorthodoxie vanuit Rome, en ofschoon 
veel van Campanella’s filosofische hoofdwerken, die in de gevangenis wa-
ren geschreven, in Frankrijk werden uitgegeven, heeft de Sorbonne nooit 
toestemming gegeven voor de publicatie van zijn Theologia.3

In september 1638 kreeg de Franse vorst een zoon. Deze werd door Cam-
panella verwelkomd in een ecloge, naar het model van de Messiaanse Ver-
giliaanse Vierde Ecloge, als de Franse Haan voorbestemd om met een her-
vormde Petrus een verenigde wereld te regeren. In deze aanstaande bloeitijd 
zal werk een genoegen zijn dat vriendschappelijk door allen wordt gedeeld; 
allen zullen één God en Vader erkennen en liefde zal allen verenigen; alle 
koningen en volkeren zullen zich in een stad verzamelen die ze Héliaca gaan 
noemen, de Zonnestad, die door deze verheven held gebouwd gaat worden.4 
In deze profetie wordt de terugkeer van een keizerlijk gouden tijdperk ge-
combineerd met het Egyptische element van de Zonnestad waarheen alle 
volkeren van de aarde zich zullen spoeden, zoals voorspeld in de Asclepius. 

1 Ibid., pp. 309, 403, etc.
2 Blanchet, op. cit., p. 62.
3 Zie Amerio’s introductie bij zijn uitgave van de Theologia, Lib. I, p. xviii; Firpo, Bibliografia di 

Campanella, p. 161.
4 ‘The Cock will sing; Peter will spontaneously reform himself; Peter will sing; the Cock will fly 

over the whole world, but will submit it to Peter and be guided by his reins. Work will become a 
pleasure amicably divided among many, for all will recognise one Father and God … All kings and 
peoples will unite in a city which they will call ‘Heliaca’, which will be built by this noble hero. A 
temple will be built in the midst of it, modelled on the heavens; it will be ruled by the high priest 
and the senates of the monarchs, and the sceptres of kings will be placed at the feet of Christ.’ Uit de 
Ecloga Christianissima Regi et Reginae in porten tosam Delphini … Nativitatem, Parijs, 1639. Deze ecloge 
gaat vergezeld van noten van Campanella zelf. De beste moderne editie is die in Campanella, Tutte 
le opere, ed. L. Firpo (Classici Mondadori), 1954, Vol. I, pp. 281 e.v.; de bovenstaande citaten staan 
op pp. 308, 310, in deze editie. De ecloge opent met voortekenen, daling van de zon, Copernicus, 
etc., en herhaalt een groot deel van de taal die in de Calabrische opstand werd gebruikt; aangezien 
Campanella’s noten bronnen vermelden, is het geheel van grote waarde voor zijn eschatologie.
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Zelfs het zogenaamde communisme van de oorspronkelijke Città del Sole 
komt vaag naar voren in de belofte dat werk vriendschappelijk door allen 
wordt gedeeld. De Calabrische opstand is omgevormd tot de hoop op het 
Tijdperk van Lodewijk XIV.

Giordano Bruno had grote verwachtingen gekoesterd van Hendrik van Na-
varra, de Franse vorst die regeerde als Hendrik IV. Campanella heeft zijn hoop 
op Navarra’s kleinzoon gevestigd, de peuter die als ‘le roi Soleil’ zal regeren.

In het jaar daarop verrichtte Campanella, die vreesde dat een naderende 
eclips een slecht voorteken voor hem was, dezelfde anti-eclips magie in 
zijn cel in het dominicaanse klooster in Parijs als hij voor Urbanus VIII 
in Rome had gedaan. Kort daarna stierf hij, aan het eind bijgestaan met 
christelijke riten.1 Een enorme menigte edelen en geleerden woonde zijn 
begrafenis bij.

Campanella’s einde was heel anders dan dat van Giordano Bruno.
Bij dit verhaal weet men nauwelijks waarover men zich het meest moet 

verwonderen – het standhouden van een symbool in de geschiedenis,of het 
schouwspel van hoe een individueel persoon, Campanella, zelf een symbool, 
de Zonnestad, dusdanig transformeerde dat er uiteindelijk overwinning en 
eer uit totale mislukking voortkwam. Of moet men het eenvoudiger zien? 
Was de Franse monarchie altijd Campanella’s ideale kanaal voor de hervor-
ming, zoals zij dat van Giordano Bruno was? Was de verering van de Spaanse 
vorst nooit meer dan een veiligheidsvoorziening, een instrument om uit de 
gevangenis te komen, en was het pas op het laatst, bij de Franse monarchie, 
dat hij zich echt thuis voelde?

Op een bepaald punt houdt de parallel tussen Bruno en Campanella op. 
Campanella heeft nooit in protestantse en afvallige landen gewoond, heeft 
nooit meegedaan aan de verering van vorsten zoals Bruno wel deed. In 
Engeland deed Bruno met de hovelingen mee en noemde de anti-Spaanse 
koningin Elizabeth ‘diva Elizabetta’. Hij voorspelde haar een danteske 
verenigde monarchie waarin deze Ene Amphitrite het hoogste gezag zou 
voeren.2 De sfeer van imperialistische mystiek die Elizabeth I omgaf, en 
die ik in mijn studie van haar symbool Astraea heb geanalyseerd,3 de recht-
vaardige maagd van het gouden tijdperk, is een overdracht van het heilige 
keizerlijke thema naar de Tudor-monarchie. Doordat in deze monarchie 
het spirituele en wereldlijke leiderschap werd verenigd, kon zij heel goed 
doorgaan voor ‘Egyptisch’. Bruno kende de mystieke verering van de En-

1 Quétif and Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, Parijs, 1721, II, p. 508; cf. Blanchet, op. cit., 
p. 65; Walker, p. 210.

2 Zie hierboven, p. 283-84.
3 ‘Queen Elizabeth as Astraea’, J.W.C.I., X, 1947, pp. 27 e.v. Over het overbrengen van de imperialis-

tische mystiek op de nationale monarchieën, zie ook mijn artikel ‘Charles Quint et l’idée d’empire’ 
in Cérémonies au temps de Charles Quint, Centre National de la Recherche Scientifique, Parijs, 1960, 
pp. 57 e.v.
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gelse koningin in de herleving van de ridderlijkheid en doet eraan mee 
in de Eroici furori.1

En als een willekeurige reiziger na een verblijf in Parijs ten tijde van het 
hoogtepunt van Campanella’s invloed aan het Franse hof naar Engeland zou 
zijn gegaan (zoals Bruno zo vele jaren eerder had gedaan), dan zou hij wel-
licht het voorrecht hebben genoten om een maskerspel aan het hof te zien, 
met toneeldecors ontworpen door Inigo Jones, waarvan de plot en een groot 
deel van de eigenlijke taal rechtsreeks uit Bruno’s Spaccio della bestia trionfante 
waren gehaald. Het maskerspel Coelum Britannicum, in 1634 uitgevoerd aan 
het hof, heeft als thema Jupiters hervorming van de hemelen; de tekst is 
van Thomas Carew met veel leenwoorden van Bruno,2 en het veranderende 
hemellandschap bood een groot kunstenaar als Inigo Jones de gelegenheid 
de kunstzinnige mogelijkheden van Bruno’s werk te verwezenlijken. ‘At this 
the Scaene changet, and in the heaven is discovered a Spheare, with Star-
res placed in their severall Images.’3 Aan het eind van de festiviteiten, toen 
de koning (Karel I) en zijn Franse koningin (Henrietta Maria, dochter van 
‘Navarra’) op de troon gezeten waren, losten toneelwolken boven hen op, 
Religie, Waarheid en Wijsheid zegevierend onthullend aan de hemelen, of de 
Eeuwigheid aan het firmament omringd door een troep sterren ‘die het met 
sterren versieren van onze Britse helden symboliseerde; waarvan er echter 
een groter en verhevener was dan de rest, die zich boven zijn hoofd bevond, 
en zijne Majesteit voorstelde. En in het onderste deel was ver weg Windsor 
Castle te zien, de beroemde zetel van de zeer eerbiedwaardige Orde van de 
Kouseband.’4

Zo stijgt koning Karel de Martelaar op naar de hemel, opvolger van Hendrik 
III als leider van de hemelhervorming, en de maskerade doet haar verbeel-
dingsvolle en artistieke magische werk om hem succes te brengen. Vanwege 
de onmiskenbare invloed van Bruno’s Spaccio op beide werken komt de Coelum 
Britannicum de eer toe verbonden te zijn met Shakespeares Love’s Labour’s Lost. 
En dit bewijst dat Bruno’s invloed nog heel sterk in de vroege zeventiende 
eeuw in Engeland leefde.

Net als Bruno was Campanella een dichter die zijn religieuze wereldcultus 
uitte in een reeks sonnetten en andere gedichten doorspekt met commen-
taren in proza, op de wijze van de Eroici furori. Een deel van Campanella’s 
‘Kantiek’ zoals hij het werk noemde (net zoals Bruno de Eroici furori een Kan-
tiek noemde)5 werd in 1622 in Duitsland uitgegeven6 onder het pseudoniem 

1 Zie hierboven, p. 284-85.
2 De invloed van Bruno op dit maskerspel is welbekend; zie Thomas Carew, Poems, with his Masque 

Coelum Britannicum, ed. R. Dunlap, Oxford, 1949, pp. 275-6.
3 Ibid., p. 158.
4 Ibid., pp. 182-3.
5 Zie hierboven, p. 269.
6 Zie Firpo, Bibliografia di Campanella, pp. 43 e.v. De beste uitgave is die in Campanella, Tutte le 

opere, ed. Firpo, I, 1954.
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‘Settimontano Squilla’, een verwijzing naar de zeven bulten op Campanella’s 
hoofd die de zeven planeten voorstellen. De rest is verloren gegaan. Deze 
gedichten en commentaren zijn wat betreft thema’s nauw verwant aan de 
Eroici furori, maar het ontbreekt hun aan de rijke beeldspraak die zo ken-
merkend is voor Bruno. Campanella vermeed opzettelijk beeldspraak.1 Toch 
opent Campanella in de Epilogo Magno, waarin hij spreekt van de wereld als 
een standbeeld van God en dat de ware filosofie betekent de sporen van het 
goddelijke in de natuur te zoeken zoals een minnaar het beeld van een ge-
liefde beschouwt,2 het thema dat, wanneer het door Bruno in petrarkische 
metaforen wordt uitgewerkt en voorzien van zijn wonderbaarlijke Actaeon-
beeldspraak, de Eroici furori wordt, de hermetische wereldcultus geuit in een 
werk van grote dichterlijke kracht. Opgedragen aan Sir Philip Sidney, leider 
van de elizabethaanse dichters, en met de toespelingen erin op de ridderlijke 
verering van de koningin wordt de Eroici furori in de elizabethaanse litera-
tuur geïntegreerd.

En in Wittenberg vereenzelvigde Bruno zich met de lutheranen. Zijn lof-
prijzingen van afvallige prinsen wogen zwaar in het proces tegen hem. Deze 
linkse tendensen doen Bruno duidelijk verschillen van Campanella.

Er moet nog een andere vergelijking tussen Bruno en Campanella worden 
genoemd, hoewel deze hier niet volledig uitgewerkt kan worden omdat zij 
thuishoort in de geschiedenis van de geheugenkunst die ik in een ander boek 
hoop te behandelen. We hebben gezien dat de hoofdvorm die Bruno’s magie 
aanneemt zijn aanpassing van het hermetische thema van de bespiegeling 
van de wereld in de geest aan de technieken van de klassieke mnemoniek is. 
In de De umbris idearum reikt hij een wereldgeheugensysteem aan dat geba-
seerd is op magische beelden.

Campanella kende deze traditie ook heel goed, en het is zo dat de Zonne-
stad zelf innerlijk overpeinsd kan worden, als ‘lokaal geheugen’.3 Als geheu-
gensysteem moet de Stad worden vergeleken met en afgezet tegen Bruno’s 
systemen. En in de Monarchia de Spagna beveelt Campanella aan dat er een 
ontwerp van sterrenbeelden gemaakt moet worden, waarbij de prinsen van 
het Huis Oostenrijk aan de hemel worden geplaatst, en dat tevens dient als 
‘lokaal geheugen’:

1 Tutte le opere, ed. cit., p. 9.
2 Campanella, Epilogo magno, ed. C. Ottaviano, Rome, 1939, pp. 181-2.
3 In de lijst met werken die Campanella aanbood uit te voeren, toen hij in de gevangenis te Na-

pels zat, zegt hij dat hij ‘een Stad op zo’n prachtige manier kan maken dat alleen al door ernaar te 
kijken alle wetenschappen kunnen worden geleerd’, en dat hij ‘plaatselijk geheugen’ kan leren met 
de wereld als boek. Zie Lettere, ed. cit., pp. 27, 28, 160, 194, en de andere versies van deze lijsten met 
wonderbaarlijke werken die Campanella beloofde uit te voeren die L. Firpo heeft gepubliceerd in 
Rivista di Filosofia, 1947, pp. 213-29.
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Laat hem (de Koning) bekwame astrologen over de grens de Nieuwe 
Wereld in sturen, opdat zij daar verslag zullen leggen van alle nieuwe 
Sterren die zich in die Hemisfeer bevinden, vanaf de Zuidpool tot de 
Steenbokskeerkring. Dat zij het Heilige Kruis beschrijven waarvan de 
vorm zich op die Pool bevindt, en dat ze rond de Pool zelf de Beeltenissen 
van Karel V en andere Prinsen van het Huis Oostenrijk zullen plaatsen, 
waarmee zij het Voorbeeld van de Grieken en de Egyptenaren volgen die 
in de Hemelen de Beeltenissen van hun Prinsen en Helden plaatsten. 
Want op deze wijze zullen zowel Astrologie als het Lokale Geheugen 
samen worden geleerd …1

Geschreven in Campanella’s pro-Spaanse monarchieperiode klinkt dit als 
aanwijzingen voor het maken van een mappamondo die magische werking 
zal hebben voor het Huis Oostenrijk door hun prinsen aan de hemelen te 
plaatsen. Tegelijk is het een geheugensysteem. Als we hier licht op kunnen 
werpen, in de context van de hele geschiedenis van de geheugenkunst en 
het gebruik ervan voor de hermetische magie in de Renaissance, begrijpen 
we de Spaccio della bestia trionfante beter, een mappamondo die ten gunste 
van Hendrik III, en misschien van Elizabeth, is gemaakt en die ook innerlijk 
overdacht dient te worden en die tot op zekere hoogte verwant is aan Bruno’s 
geheugensystemen.

Dus lijken Bruno en Campanella bijna in alle opzichten naaste familie van 
elkaar, met verschillend temperament en karakter, en herhalen hun levens-
paden zich met variaties en verschillende lotsbestemmingen. Ze schoten de 
wereld in, de ene twintig jaar later dan de andere, gedreven door een enor-
me kracht: het religieuze hermetisme in een extreem magische vorm. Het 
leeftijdsverschil van twintig jaar is belangrijk want het betekent dat terwijl 
Bruno’s leven zich in de periode afspeelde waarin het hermetisme een climax 
bereikte, toen het de oorsprong van de overheersende filosofie vormde en diep 
was doorgedrongen in de religieuze problemen van het tijdperk, Campanella 
verder leefde in een tijd waarin het aan het afnemen was. Terwijl Campanella 
in de gevangenis zat, waren de hermetische geschriften eindelijk juist geda-
teerd. De vermeende uitzonderlijke oudheid van Hermes Trismegistus was 
het fundament geweest waarop het hele enorme bouwwerk van het renaissan-
cehermetisme met alle vertakkingen ervan naar magie en religie had gerust. 
Toen dat fundament door middel van tekstanalyse weggehakt werd, was het 
bouwwerk verdoemd. Voor de nieuwe school van de cartesiaanse filosofie 
waren de renaissancistische animistische filosofieën met hun hermetische 
basis volkomen achterhaalde benaderingswijzen van de wereld. Wetenschap 
verving magie in de grote zeventiende-eeuwse vooruitgang.

1 Geciteerd uit de Engelse vertaling van Campanella’s Monarchia di Spagna door E. Chilmead, 
Discourse touching the Spanish Monarchy, Londen, 1654, p. 48.
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Toen Campanella naar Parijs kwam, was zijn gunstige ontvangst door 
‘les grands’ en het hof waarschijnlijk te danken aan het feit dat zijn Franse 
monarchiecultus Richelieu goed uitkwam voor zijn ambities en zijn anti-
Habsburgse politiek. Ook hielden de oude denkwegen nog stand en veel 
Franse geleerden hadden belangstelling voor hem aangezien hij een grote 
reputatie had opgebouwd. Er bestaat geen twijfel dat zijn boeken veel inte-
resse wekten en wellicht de renaissancesfeer nieuw leven inbliezen.

Maar voor degenen in wier handen de toekomst lag, voor degenen die het 
nieuwe tijdperk ingingen, voor Mersenne, Descartes en hun kring, betekende 
Campanella niets. In een brief aan Peiresc, die hem Campanella sterk had 
aanbevolen, schrijft Mersenne: ‘Ik heb de eerwaarde vader Campanella drie 
uur lang gezien en voor de tweede keer. Ik heb ontdekt dat hij ons niets kan 
leren in de wetenschappen. Men had mij verteld dat hij erg geleerd is in de 
muziek maar toen ik hem ondervroeg, bemerkte ik dat hij niet eens weet 
wat het octaaf is; maar toch heeft hij een goed geheugen en een levendige 
verbeelding.’1 De laatste opmerking, gemaakt uit beleefdheid, is misschien 
nog wel vernietigender dan de rest. Mersenne schreef aan Descartes om 
te informeren of hij wilde dat Campanella naar Holland kwam om hem te 
ontmoeten, maar het antwoord van de grote man was dat hij genoeg over 
Campanella wist om hem niet meer te hoeven zien.2 Zoals Lenoble opmerkt, 
‘les temps sont révolus’. We staan nu in de moderne wereld, en ofschoon 
Campanella triomfantelijk werd ontvangen aan het hof en de horoscopen van 
grote personages trok, hadden de geleerden zulke dromen overboord gezet.

En in de moderne wereld die nu aanbrak, lag het voor de hand dat de droom 
van een universele religie, waarin wetenschap uitgelegd als ‘natuurlijke ma-
gie’ onoplosbaar diende te versmelten met religie uitgelegd als ‘goddelijke 
magie’, gedoemd was te vervagen. Altijd al erg twijfelachtig wat betreft zijn 
orthodoxie was het de overeenstemming met de overheersende renaissance-
filosofieën die de droom zijn kracht had gegeven. Dat Campanella hem zo laat 
nieuw leven had weten in te blazen, en bovendien met behoorlijk veel succes, 
getuigt van de zekerheid van de positie die Hermes Trismegistus binnen de 
religie had verworven. Maar nu zullen wetenschap en filosofie hem hand in 
hand met de orthodoxie uit de Kerk verdrijven. Mersennes grote campagne 
tegen magie was ook een campagne tegen natuurlijke theologie.

Twintig jaar te laat geboren lijkt Campanella in Parijs een overlevende 
mammoet van een bijna uitgestorven ras, het ras van de renaissancemagiërs. 
De onbedwingbare kracht van deze man, zelfs in de meest ontmoedigende 
omstandigheden, getuigt van de kracht die de renaissancemagiër uit zijn 
natuurlijke magie putte. We eindigen dit hoofdstuk met een van die son-
netten die Campanella in zijn kerker in Napels schreef:

1 Mersenne, brief aan Peiresc van 1635; geciteerd door R. Lenoble, Mersenne et la naissance du 
mécanisme, Parijs, 1943, p. 41.

2 Brieven van Descartes aan Huygens en Mersenne, 1638; geciteerd ibid., p. 43.
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    The Way to Philosophia

The world’s the book where the eternal Sense
 Wrote his own thoughts; the living temple where,
 Painting his very self with figures fair
 He filled the whole immense circumference.
Here then should each man read, and gazing find
 Both how to live and govern, and beware
 Of godlessness; and, seeing God all-where,
 Be bold to grasp the universal mind.
But we tied down to books and temples dead,
 Copied with countless errors from the life,
 These nobler than that school sublime we call.
O may our senseless souls at length be led
 To truth by pain, grief, anguish, trouble, strife!
 Turn we to read the one original.1

1 Geciteerd in de Engelse vertaling door J.A. Symonds, Sonnets of Michael Angelo Buonarrotti and 
Tommaso Campanella, Londen, 1878, p. 123. Zie voor het Italiaanse origineel, Campanella, Tutte le opere, 
ed. Firpo, I, p. 18. De vertaling van Symonds is tamelijk betrouwbaar, behalve de vierde regel, ‘He 
filled the whole immense circumference’ die in het origineel luidt: ‘He ornamented the lower and 
upper (worlds) with living statues.’
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hoofdstuk xxi

Na de datering van Hermes Trismegistus

•
Sommige ontdekkingen die van wezenlijk belang zijn voor de geschie-

denis van het denken, blijven tamelijk onopgemerkt. Niemand heeft het 
over het ‘pre-Casaubon-tijdperk’ of het ‘post-Casaubon-tijdperk’ en toch is 
het dateren van de hermetische geschriften door Isaac Casaubon in 1614, 
als niet het werk van een zeer oude Egyptische priester maar geschreven in 
postchristelijke tijden, een keerpunt dat de renaissancewereld en de moderne 
wereld van elkaar scheidt. In één klap werd de ontwikkeling van het neopla-
tonisme in de Renaissance met als basis de prisci theologi waarvan Hermes 
Trismegistus de voornaamste was, aan diggelen geslagen. De hele positie 
van de renaissancemagiër en de renaissancemagie met haar hermetisch-
kabbalistische fundament dat berustte op de oude ‘Egyptische’ filosofie en 
het kabbalisme, werd opgeblazen. Zelfs de niet-magische christelijke her-
metische beweging van de zestiende eeuw viel in gruzelementen. Ook de 
positie van een extreem hermeticus, zoals Giordano Bruno was geweest, 
werd opgeblazen omdat diens hele programma van een terugkeer naar een 
betere ‘Egyptische’ pre-joodse en pre-christelijke filosofie en magische religie 
als een kaartenhuis ineenstortte door de ontdekking dat de geschriften van 
de heilige Egyptenaar niet alleen lang na Mozes, maar ook lang na Christus 
gedateerd moesten worden. Ook werd de grondslag voor alle pogingen om 
een natuurlijke theologie op het hermetisme te bouwen, zoals die waarop 
Campanella zijn hoop had gevestigd, aan diggelen geslagen.

Casaubons bom had geen onmiddellijk effect en velen negeerden hem of 
weigerden hem te geloven, en klampten zich halsstarrig aan de oude obses-
sies vast. Niettemin, ofschoon andere factoren sterk tegen de renaissan-
cetradities in de zeventiende eeuw ingingen, moet Casaubons ontdekking 
naar mijn mening worden beschouwd als een van de factoren, en een heel 
belangrijke factor, die leidden tot het losmaken van de zeventiende-eeuwse 
denkers van magie.1

Isaac Casaubon,2 geboren in 1559 te Genève bij protestantse ouders, was 
een van de knapste geleerden in het Grieks van zijn tijd, uiterst erudiet in 

1 In een briljant kort essay, ‘Nota sull’Ermetismo’, heeft E. Garin gewezen op het belang van 
Casaubons datering van de Hermetica in relatie tot het zeventiende-eeuwse gedachtegoed; zie Garin, 
Cultura, pp. 143 e.v.

2 Over Casaubon, zie het artikel in de Dictionary of National Biography en Mark Pattison, Isaac 
Casaubon, Oxford, 1892 (tweede editie).
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alle takken van de klassieke wetenschap en ook in de kerkgeschiedenis. Zijn 
vriend Josephus Scaliger vond hem de meest geleerde man van Europa. In 
1610 werd hij uitgenodigd naar Engeland te komen en werd hij door Jacobus 
I aangemoedigd van start te gaan met zijn kritiek op Baronius’ Annales Eccle-
siastici, waarin zijn aanval op de legende van de eerbiedwaardige ouderdom 
van de Hermetica is ingebed. Hij stierf in 1614 en is in de abdij van Westmin-
ster begraven.

De twaalf enorme delen van de Annales Ecclesiastici van Cesare Baronius 
waren tussen 1588 en 1607 verschenen. Ze vormden een contrareformatorisch 
antwoord op de protestantse zienswijze op de kerkgeschiedenis.1 Baronius 
maakte met oprechte geestdrift en zeer onkritisch gebruik van alle oude 
romantische legenden en de oude bronnen. In zijn eerste deel staat een lang 
stuk over de niet-joodse profetie van de komst van Christus, gebaseerd op 
Lactantius, die hij in de kantlijn citeert. De niet-joodse profeten volgden, 
zo stelt hij, Lanctantius, Mercurius Trismegistus, Hydaspes en de Sibillen.2 
Dit is eigenlijk alles wat hij over Trismegistus zegt, maar in de lactantiaanse 
context, met de Sibillen, impliceerde het de hele uitvoerige uitleg van de 
hermetische geschriften als niet-joodse profetie van de komst van Christus. 
Dit was blijkbaar zoals Casaubon het zag, want hij leverde vernietigende kri-
tiek op de authenticiteit en vermeende ouderdom van zowel de Sibillijnse 
Orakels als de Hermetica.

Casaubons werk draagt de enigszins afschrikwekkende titel De rebus sacris 
et ecclesiasticis exercitationes XVI. Hij loopt de tekst van Baronius chronologisch 
door en wijst op de fouten in de eerste helft van het eerste deel. Casaubon was 
van plan geweest alle twaalf delen op deze manier door te lopen, maar werd 
door zijn dood hiervan afgehouden. Als hij bij Baronius over de niet-joodse 
profeten komt, drukt hij zijn sterke argwaan omtrent de authenticiteit van 
deze werken uit.3 Er staat geen woord, zegt hij, over Hermes Trismegistus 
of over de Sibillijnse Orakels in Plato, Aristoteles of in andere belangrijke 
heidense schrijvers.4 Casaubon gelooft dat ze in vroeg-christelijke tijden zijn 
verzonnen om de nieuwe leer aanvaardbaar voor de niet-joden te maken.5 
De geschriften die aan Trismegistus zijn toegeschreven zijn, stelt hij, van de 
hand van christelijke of semi-christelijke auteurs, vervalsingen die voor een 

1 Over Baronius, zie het artikel in de Enciclopedia italiana; er staat geen moderne monografie in 
over deze belangrijke figuur van de contrareformatie, een van de eerste leerlingen van St. Philip Neri, 
en biechtvader van Clemens VIII vanaf 1594, een cruciale periode. Hij stierf in 1607.

2 ‘Erant hi (d.w.z. de niet-joodse profeten) Mercurius Trismegistus, Hydaspes, atque Sibylla’, met 
verwijzing naar Lactantius I, 6, in de kantlijn. C. Baronius, Annales Ecclesiastici, editie van Mainz, 
1601, I, p. 10.

3 Isaac Casaubon, De rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes XVI.Ad Cardinalis Baronii Prolegomena 
in Annales, Londen, 1614, pp. 70 e.v. Enkele commentaren over de kritiek van Casaubon kunnen 
gevonden worden in Scott, I, 41-3, en Pattison, op. cit., pp. 322 e.v. Scott wijst erop dat Casaubon de 
Hermetica iets te vroeg dateert en het verkeerd heeft dat het christelijke vervalsingen zijn.

4 Casaubon, op. cit., p. 73.
5 Ibid., pp. 73-5.
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goed doel zijn gemaakt, maar niettemin afkeurenswaardig omdat ze onwaar 
zijn. Er heeft, geeft hij toe, waarschijnlijk een echt persoon van grote oud-
heid genaamd Hermes Trismegistus bestaan,1 maar hij kan niet de schrijver 
van de werken die aan hem worden toegeschreven zijn geweest. Ze bevatten 
niet de doctrines van een oude Egyptenaar maar zijn, ten dele op basis van 
de werken van Plato en de platonisten, en ten dele van christelijke heilige 
boeken, verzonnen.2 De Pimander bevat echo’s van Plato, met name van de 
Timaeus, van Genesis en van het Evangelie van Johannes.3 De Krachten in 
Corpus Hermeticum XIII doen denken aan de Brief van Paulus aan de Romei-
nen.4 Veel hymnen komen uit oude liturgieën, vooral uit die van Johannes 
Damascenus, of uit de Psalmen.5 De verhandelingen over wedergeboorte 
worden ingegeven door Paulus, Justinus Martyr, Cyrillus, Gregorius van 
Nazianze en anderen.6

Uitvoerig bewijs dat de Hermetica niet de veronderstelde ouderdom heb-
ben, wordt naar voren gebracht door erop te wijzen dat bijvoorbeeld Phidias 
en de Pythische Spelen erin worden genoemd, alsmede de vele latere Griekse 
schrijvers die erin worden aangehaald. Tot slot is er de kwestie van hun stijl. 
Ze zijn niet in een vroeg-Griekse stijl geschreven maar een late stijl met late 
woordenschat.7 Daarom is het, besluit Casaubon na zijn lange en uitvoerige 
analyse, zeer fout te stellen dat deze werken door Mercurius Trismegistus, een 
oude Egyptenaar, werden geschreven of werden vertaald uit zijn geschriften.8

Het feitelijke exemplaar van de Hermetica dat Casaubon gebruikte toen hij 
zijn vernietigende ontmaskering schreef, bevindt zich in het British Museum, 
met zijn handtekening op de titelpagina en veel manuscriptaantekeningen 
van hem in de kantlijnen. Het is een kopie van de Griekse tekst die in 1554 
door Turnebus in Parijs werd uitgegeven,9 samen met Ficino’s Latijnse ver-
taling van de eerste veertien verhandelingen van het Corpus Hermeticum en 
Lazzarelli’s vertaling van de ‘Definitiones’. Als men dit boekje vasthoudt, 
beseft men met een zeker ontzag dat het de dood van de Hermes Trismegistus 
van de Renaissance vertegenwoordigt, de denkbeeldige Egyptische priester 
die als aanvoerder van de prisci theologi zo’n lange tijd zo’n enorme invloed 
had uitgeoefend.

De onkritische Baronius, die geen Grieks geleerde was, had de oude ziens-

1 Ibid., p. 75.
2 Ibid., p. 77.
3 Ibid., pp. 77-9.
4 Ibid., p. 82.
5 Ibid., pp. 82-3.
6 Ibid., p. 83.
7 Ibid., pp. 85-7.
8 Ibid., p. 87.
9 Ερμου του Τρισμεγιστου Ποιμανδρης … Ασχληπιου Οροι προς Αμμονα βασιλεα: Trismegisti 

Poemander, seu de potestate ac sapientia divina. Aesculapii Definitiones ad Ammonem Regem, Parijs, 1554, 
A. Turnebus. British Museum Press Mark 491. d. 14 de commentaren in deze uitgave zijn die van 
Lefèvre d’Etaples, niet die van Pico. Zie Kristeller, Suppl. Fic., I, p. lviii; Walker, ‘The Prisca Theologia 
in France’, p. 209, noot.
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wijze van Lactantius op de niet-joodse profetie herhaald, de zienswijze die 
zoals we hebben gezien zo’n grote rol in het verchristelijken van Hermes 
Trismegistus had gespeeld. Casaubons beschuldiging dat de Hermetica 
christelijke vervalsingen zijn, laat zien hoe sterk de christelijke uitleg hen 
in de greep had gekregen. De christelijke invloed in de geschriften is in zijn 
ogen zo overduidelijk, dat hij ze verklaart met zijn theorie dat ze christelijke 
vervalsingen zijn – een theorie waardoor, hoewel hij dit niet beweert, zelfs 
Lactantius erin verwikkeld zou raken vanwege het aansmeren van derge-
lijke vervalsingen. Net als aan het begin van dit onderzoek zagen we dat de 
zienswijze van Lactantius op Hermes als niet-joods profeet, ondergebracht 
bij de Sibillen, een grote rol heeft gespeeld bij het teweegbrengen van zijn 
invloed. Dus vindt aan het einde, als Hermes vernietigd is door de moderne 
tekstkritiek, binnen de omlijsting van Lactantius, herhaald door Baronius, 
zijn executie plaats. En hier kunnen we slechts met verbazing vaststellen 
dat pas zo laat een kritische benadering van de Hermetica tot stand kwam. 
De wapens van de tekstkritiek die Casaubon gebruikt voor zijn datering 
– de benadering vanuit zowel inhoud als stijl – was lang geleden al ontwik-
keld door de Latijnse humanisten en doeltreffend gebruikt voor het dateren 
van Latijnse auteurs. Niettemin moest de hele zestiende eeuw voorbijgaan, 
met zijn uitzonderlijke ontwikkeling op basis van de foutieve datering van 
Hermes, voor Casaubon ten tonele verscheen om deze welbekende instru-
menten voor het dateren van de Griekse tekst van het Corpus Hermeticum 
te gebruiken. Van de Asclepius bestond natuurlijk geen Griekse tekst. Niet-
temin viel de Asclepius, die in de Renaissance altijd was gelezen in nauwe 
samenhang met het Corpus Hermeticum als zijnde van de hand van dezelfde 
zeer oude Egyptische schrijver, vanzelfsprekend ook van zijn voetstuk en 
daarmee verdween een belangrijke bondgenoot in de rechtvaardiging voor 
magie, vanaf Ficino.

Doordat hij weggestopt zat binnen Casaubons uitvoerige kritiek op de 
geschiedenis van Baronius, kon de ontmaskering van Hermes Trismegis-
tus over het hoofd worden gezien door degenen die, ofschoon ze in de ze-
ventiende eeuw leefden met zijn geheel nieuwe denkbewegingen, zich nog 
steeds vastklampten aan de renaissancetradities.

Als eerste en belangrijkste onder dergelijke retardataires moet Campanella 
gerekend worden. Bruno werd veertien jaar voor de publicatie van Casau-
bons ontmaskering verbrand; Campanella zat in die tijd in de gevangenis en 
voerde al zijn achtereenvolgende campagnes in totale onwetendheid ervan. 
Voor mannen als Bruno en Campanella was de modernistische kritische be-
nadering tot de heilige oude teksten van prisca theologia ondenkbaar. Beiden 
kwamen uit een traditie die volledig niet-humanistisch was, waarin ‘Hermes’ 
en de ‘Platonici’ aan het mediëvalisme waren gekoppeld zonder de geringste 
toevoeging of vermenging van humanistische filologische wetenschap. We 
kunnen er zeker van zijn, dat als Bruno in de zeventiende eeuw nog had ge-
leefd hij, hoezeer zijn missie ook zou hebben verschild van die van de latere 



[ xxi ] na de datering van hermes trismegistus

383

Campanella, op hem geleken zou hebben in de zin dat hij nooit het geloof in 
de uitzonderlijke ouderdom van Hermes Trismegistus zou hebben verloren.

Toch stonden Campanella en de geest van Bruno niet alleen in een derge-
lijke opvatting in de zeventiende eeuw. Het renaissance-neoplatonisme stierf 
slechts langzaam en leefde in verschillende vormen gelijktijdig voort naast de 
nieuwe filosofie en de nieuwe wetenschap. Terwijl degenen die net als Marin 
Mersenne actief de renaissancistische animistische en magische concepties 
bestreden teneinde de weg vrij te maken voor de nieuwe tijd, en de nieuwe 
datering van de Hermetica gebruikten als een van de gereedschappen in hun 
strijd, handhaafden anderen zoals Robert Fludd en Athanasius Kircher de 
volledige renaissancehouding ten opzichte van Hermes Trismegistus, en 
negeerden Casaubon volledig. Weer anderen raakten, ofschoon ze nog steeds 
grotendeels in de renaissancistische platoonse traditie zaten, beïnvloed door 
Casaubons ontdekking.

In dit hoofdstuk wil ik Fludd en de rozenkruisers en Kircher bespreken als 
vertegenwoordigers van het volledige voortbestaan van de renaissanceop-
vatting over Hermes Trismegistus in het post-Casaubon-tijdperk. En tevens 
More en Cudworth als platonisten in de renaissancetraditie wier opvatting 
over de Hermetica diepgaand werd gewijzigd door Casaubons ontdekking.

reactionaire hermetici: robert fludd

In het jaar 1614 werd Casaubons boek met zijn kritiek op de Hermetica in En-
geland uitgegeven, voorzien van een opdracht aan Jacobus I. Drie jaar later 
droeg de Engelsman Robert Fludd het eerste deel, uitgegeven in Duitsland, 
van zijn Utriusque cosmi … historia aan dezelfde vorst op.1 Een groter contrast 
dan tussen deze twee werken, binnen enkele jaren na elkaar uitgegeven en 
beide opgedragen aan de koning van Engeland, is nauwelijks voor te stel-
len. Casaubon, die humanistische instrumenten voor Griekse wetenschap 
gebruikte, had de vroege datering van de Hermetica deskundig om zeep gehol-
pen en had aangetoond dat parallellen tussen deze geschriften en het Oude 
en Nieuwe Testament en de werken van Plato en de platonisten verklaard 
moesten worden als zaken die door latere schrijvers aan vroegere schrijvers 

1 Robert Fludd, Utriusque cosmi, maioris scilicet et minoris, metaphysica, physica atque technica his-
toria, Vol. I, Oppenheim, 1617; Vol. II, Oppenheim, 1619.

Een ander interessant tijdstip wat betreft Casaupons ontmaskering van Hermes is dat deze werd 
uitgegeven terwijl Sir Walter Raleigh gevangen zat in de Tower schrijvend aan zijn History of the 
World, dat verlevendigd is met citaten uit Ficino’s Pimander en een hele sectie over Hermes Trisme-
gistus bevat (dl. I, boek II, hoofdstuk 6, paragraaf VI), die volgens Raleigh ouder is dan Mozes en 
die hij diep vereert, en de denkwijze aanhangt dat de afgoderij van de Asclepius knoeierij moet zijn 
met de geschriften van deze heilige man. Daarmee hebben we, rond dezelfde tijd onder Jacobus I, 
(1) Casaubons kritische ontmaskering van Hermes Trismegistus, (2) iemand die is overgebleven uit 
het Elizabethaanse tijdperk, Raleigh, nog steeds zwaar van hem onder de indruk, (3) de jonge Fludd 
die zich opmaakt om het hermetisme de nieuwe tijd in te brengen.
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waren ontleend. Fludd, die in zowel dit werk als in al zijn andere omvang-
rijke werken de nieuwe datering compleet negeert,1 leeft als het ware in een 
wereld zonder Casaubon, de wereld van het religieuze hermetisme met zijn 
diepgaande eerbied voor Hermes Trismegistus als de zeer oude Egyptenaar 
wiens heilige geschriften bijna canoniek gezag bezitten. Telkens weer haalt 
Fludd de zegswijzen aan van de heilige Hermes alsof ze hetzelfde gewicht 
hebben als die van Genesis of het Evangelie van Johannes en alsof ze dezelfde 
religieuze waarheden onderrichten, of als de uitingen van een priscus theologus 
van ver voor Plato en de platonisten die zijn leringen overnamen.

Het is nauwelijks overdreven te stellen dat op bijna elke pagina van Fludds 
werken een citaat uit Ficino’s Latijnse vertaling van het Corpus Hermeticum 
staat. Hij gebruikt ook veelvuldig de Asclepius en enkele andere hermetische 
geschriften, maar Ficino’s Pimander was zijn voornaamste toevlucht. Uit 
vergelijkingen van Fludds citaten met Ficino’s tekst kan worden afgeleid dat 
Fludd de laatstgenoemde van buiten kende en uit het hoofd citeert, bijna 
altijd tamelijk letterlijk maar soms vrij. Hij citeert ook soms uit Ficino’s com-
mentaren, en hij had hieruit en uit de eropvolgende christelijke hermetische 
traditie de opvatting overgenomen dat Hermes Trismegistus met Mozes 
overeenstemt wat betreft de schepping en de Drie-eenheid aankondigt.

Het zou vervelend zijn om deze beweringen in detail te illustreren, en 
daarom neem ik als voorbeeld de opdracht aan de lezer van het eerste deel 
van de Utriusque cosmi … historia. Hierin citeert Fludd uit ‘Trismegistus, de 
goddelijkste van alle filosofen en dicht bij Mozes’, die in zijn Pimander gezegd 
heeft dat de mens de vermogens van de Zeven Bestuurders heeft gekregen (de 
passage is aangehaald in Ficino’s Latijn), waardoor hij niet alleen de aard van 
de sterren en hun uitwerking op zaken beneden te weten kan komen, maar 
tot de hoogste hoogten kan stijgen en alle waarheid kan begrijpen. De mens 
van de mens is gemaakt van leven en licht, als evenbeeld van God, en als de 
mens zichzelf kent wordt hij als God (ook aangehaald in Ficino’s Latijn).2 
Op deze hermetische grondslag van de mens als de Magiër-Mens3 is het dat 
Fludd overgaat tot zijn verslag van de twee werelden, de macrokosmos en 
de microkosmos, in zijn Utriusque cosmi … historia.

Het scheppingsverslag, waarmee hij het eerste deel begint en dat met De 
Bry’s opmerkelijke etsen is geïllustreerd, is gebaseerd op de gebruikelijke ver-
menging van de hermetische Pimander en Genesis, met uitvoerige citaten uit 
beide. Een later werk, de Philosophia Moysaica,4 is ook mozaïsch-hermetisch, 
waarbij de hiëroglief-figuur op de titelpagina in de tekst op de tegenoverlig-
gende pagina wordt verklaard als verwijzend naar: ‘Tenebrae fuerunt super 

1 Een bibliografie hiervan wordt gegeven door R. Lenoble, Mersenne ou la naissance du mécanisme, 
Parijs, 1943, pp. xlvi-xlvii.

2 Fludd, Utriusque cosmi … historia, I, pp. 11-12; cf. Ficino, Pimander, cap. I (Ficino, pp. 1837-8).
3 De ‘magnum miraculum est homo’ passage wordt natuurlijk voortdurend geciteerd door Fludd; 

zie bijvoorbeeld Utriusque cosmi … historia, II, pp. 72; ibid., tweede gedeelte, p. 23, enz.
4 R. Fludd, Philosophia Moysaica, Gouda, 1638.



[ xxi ] na de datering van hermes trismegistus

385

faciem abyssi. Genesis I. Et Hermes, Erat umbra infiniata in abysso, aqua 
autem & Spiritus tenuis in abysso inerant.’ Eigenlijk ziet Fludd, zoals in de 
Renaissance, Hermes als de Egyptische Mozes, en als de bijna christelijke 
trinitariër.

Net als Pico della Mirandola, naar wie hij herhaaldelijk met eerbied 
verwijst,1 voegt Fludd aan dit ficiniaanse soort hermetisme, waarvan hij 
helemaal verzadigd is, kabbalisme toe. Ik kan hier niet verder ingaan op hoe-
veel Flud van de kabbala afwist, of hoeveel Hebreeuws hij feitelijk kende. Als 
ik beweer dat hij kabbala aan het ficiniaanse hermetisme toevoegt, bedoel ik 
dat er in Fludds kosmos boven de sferen van de elementen en de sferen van de 
planeten de opklimming naar de hogere sferen van de pseudo-dionysische 
engelenhiërarchieën bestaat, net als bij Ficino, en deze zijn gelijkgesteld 
aan, of ingedeeld samen met de Sefirot van de kabbala. Dit is het stelsel dat 
voortkwam uit Pico’s toevoeging van Cabala aan Magia, en in een eerder 
hoofdstuk2 heb ik afbeeldingen uit Fludds werk gebruikt om het te illustre-
ren. Het stelsel wordt in de tekst van het eerste deel van de Utriusque cosmi 
… historia uiteengezet en besproken in de hoofdstukken over demonen en 
engelen, waarin de pseudo-dionysische engelenhiërarchieën in verband 
worden gebracht met de sterdemonen, of engelen.3 In de De philosophia moy-
saica in het hoofdstuk over de Sefirot, waarvoor Fludd gebruik maakt van 
Reuchlins De arte cabalistica, worden de Sefirot in verband gebracht met de 
pseudo-dionysische hiërarchieën.4

En dus leeft Fludd geheel binnen het stelsel waarbinnen de renaissancema-
giër met Magia en Cabala opereerde – een stelsel dat enigszins christelijk werd 
gehouden via de verbinding ervan met de christelijke engelenhiërarchieën. 
Was Fludd een ‘uitvoerder’, dat wil zeggen een praktiserend magiër? Dit lijkt 
mij tamelijk zeker het geval te zijn, aangezien hij herhaaldelijk Agrippa’s 
De occulta philosophia aanhaalt. Volgens Mersenne was dit beslist zo en deze 
beschuldigde hem ervan een magiër te zijn.5

In deze zeer korte schets van Fludd heb ik als enige doel hem een plek te 
geven in de context van deze geschiedenis in het algemeen. Die plek is volgens 
mij ongeveer als volgt. Op een zeer laat tijdstip, nadat de Hermetica zijn geda-
teerd en als de gehele renaissancezienswijze tanende is en op het punt staat 
plaats te maken voor de nieuwe trends van de zeventiende eeuw, reconstrueert 
Fludd de renaissancezienswijze totaal. Het is alsof hij midden in de stroom 
van die intens mystieke geestdrift staat die door Ficino’s vertalingen van de 
Hermetica is opgewekt, of net nadat Pico Magia met Cabala had aangevuld. 
Dit is natuurlijk overdreven aangezien er vele latere invloeden bestaan. Zo 
kent Fludd het nuttige studieboek van de renaissancemagie dat door Agrippa 

1 Hij gebruikt Pico’s Conclusiones; cf. bijvoorbeeld, Utriusque cosmi … historia, II, p. 55.
2 Zie illustraties 7a, 8, 10.
3 Fludd, Utriusque cosmi … historia, I, pp. 108 e.v.
4 Fludd, De philosophia Moysaica, pp. 84 e.v.
5 Zie hieronder, pp. 414-15.
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is samengesteld. Ik denk dat hij tevens iets afwist van de tradities van het 
zestiende-eeuwse religieuze hermetisme van het zuiver mystieke en niet-
magische soort, zoals dat van Foix de Candale. Fludd geloofde heilig in de 
Hermetica als canonieke boeken met dezelfde waarde als de Heilige Schrift, 
en zijn enthousiasme kent daarom geen grenzen. Schrijvend in Engeland in 
de zeventiende eeuw geeft hij uiting aan, als een soort uitgestelde actie, het 
vurigste soort zestiende-eeuwse hermetisme.

Fludd (1574-1637) is bijna exact tijdgenoot van Campanella (1568-1639). 
Beiden kunnen als late religieuze hermetici worden omschreven, maar ze 
komen niet uit dezelfde stroming. Campanella hoort thuis in de oorspron-
kelijke Italiaanse traditie die nog steeds bestond en zich verder ontwikkel-
de; door hun gebrek aan nadruk op kabbala en het intense naturalisme van 
hun hermetische cultus, maken Bruno en Campanella iets anders van de 
renaissancetraditie. Vergeleken met hen is Fludd reactionair in de richting 
van de oorsprong, in de richting van Ficino en Pico. Bovendien heeft Fludd 
geen dominicaanse vorming, waardoor de twee dominicaanse magiërs zo 
ontzagwekkend en krachtig zijn, zowel als filosoof alsook als missionaris. 
Niettemin zijn er punten waarop degene die Fludd bestudeert hulp kan on-
dervinden door hem met Campanella en Bruno te vergelijken. Campanella’s 
De Sancta Monotriade is op eenzelfde soort hermetisch trinitarisme gebaseerd 
als datgene wat Fludd gebruikt, ofschoon het boek Fludd niet beïnvloed kan 
hebben, aangezien Campanella’s Theologia, waarvan het deel uitmaakt, nooit 
werd uitgegeven. Vergelijking van Fludd met Bruno zou zelfs nog onthul-
lender zijn. Zoals reeds opgemerkt1 zijn er, hoewel Fludd beslist niet zoals 
Bruno het trinitarisme vermijdt en niet zo’n algemene extreme houding 
heeft, punten in Fludds werken waarbij men het gevoel krijgt dat hij dicht 
bij Bruno staat. Ten minste een van Bruno’s werken, de De imaginum com-
positione, was volgens mij bekend aan Fludd, want het komt aan de orde in 
Fludds geheugensysteem,2 hetgeen dit helpt te verklaren. En enkele magische 
diagrammen van Bruno, met name die in de Latijnse gedichten, zijn Fludd 
mogelijk onder ogen gekomen. Fludds mystieke interpretatie van de passer 
(Ill. 16a)3 kan ook in samenhang met Bruno’s mysterieuze controverse met 
Fabrizio Mordente worden onderzocht.

In zijn vroegste werken kondigde Fludd zichzelf aan als leerling van de 
rozenkruisers, de geheimzinnige sekte of het geheime genootschap of groep 
die in Duitsland schijnt te zijn ontstaan, en kennelijk in een luthers milieu. 
De aanwijzingen omtrent de zienswijzen van de rozenkruisers zijn uiterst 
vaag, terwijl het ook helemaal niet zeker is dat ze een georganiseerde sekte 
waren. De rozenkruisers vertegenwoordigen de tendens van het renaissan-
cehermetisme en andere vormen van occultisme om ondergronds te gaan 

1 Zie hierboven, p. 312.
2 Fludd, Utriusque cosmi … historia, II, deel II, pp. 54 e.v. Zie hierboven p. 324.
3 Ibid., II, pp. 28-9.
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werken in de zeventiende eeuw, waarbij een zienswijze die ooit samenhing 
met overheersende filosofieën, omgevormd werd tot een preoccupatie van 
geheime genootschappen en minderheidsgroeperingen.1

Door zijn verbinding met de rozenkruisers valt Fludd binnen deze ten-
densen. Zijn late revival van de zienswijze van de renaissancemagiër komt 
op een moment dat de renaissancemagiër – gedreven door de overheersende 
gedachte van de zeventiende eeuw over de hoge positie waarin Ficino en Pico 
hem hadden geplaatst – onderduikt en zoiets als een rozenkruiser wordt.

reactionaire hermetici: de rozenkruisers

Aangezien het doel van een geheim genootschap is zichzelf geheim te hou-
den, is het niet makkelijk om de geheimen van de rozenkruisers bloot te 
leggen. Zelfs de manifesten die uitdrukkelijk betrekking op hen hebben, 
zijn in versluierde en geheimzinnige taal ingekleed, en er is niets bekend 
over hun organisatie, of zelfs of ze een organisatie hadden of werkelijk tot 
een sekte waren gevormd.2 Als Marin Mersenne, die een hevige afkeer van 
hen had, echter in een van zijn werken benadrukt hoe zeer hij gekant is ‘aux 
magiciens et aux charletans qu’on appelle Frères de la Rose-Croix, lesquels 
se vantent d’entendre Trismégiste et tous les cabalistes de l’Antiquité’,3 is 
dit genoeg om hen te plaatsen als op de een of andere manier thuishorend 
binnen onze hermetisch-kabbalistische traditie.

Het eerste document in het rozenkruisermysterie is het manifest dat in 
1614 in Kassel werd gepubliceerd.4 Deze merkwaardige publicatie valt uiteen 
in twee slecht bij elkaar passende delen: de ‘Algehele Hervorming’ is slechts 
een vertaling in het Duits van hoofdstuk 77 van Traiano Boccalini’s Ragguagli 
di Parnaso; de ‘Fama Fraternitatis’ is het rozenkruisermanifest.

Ik had aanleiding om Boccalini’s Ragguagli di Parnaso te noemen in hoofd-
stuk XIX, waarin ik suggereerde dat deze satire van de Venetiaanse liberaal 

1 Zoals E. Garin stelde, stamt het hermetisme uit de Renaissance af van ‘sul terreno dell’occul-
tismo e delle confraternite ed associazione variamente caratterizzate’; ‘Nota sull’ermetismo’, in 
Cultura, p. 144.

2 P. Arnold, Histoire de Rose-Croix et les origines de la Franc-Maçonnerie, Parijs, 1955, pp. 166-7, denkt 
dat de ‘broederschap’ niet echt bestond. In dit boek staan de mythen over de rozenkruisers kritisch 
beschreven, samen met veel waardevol en nieuw onderzoek naar de Duitse kringen waar de mythen 
ontstonden.

3 M. Mersenne, La vérité des sciences, Parijs, 1625, pp. 566-7; cf. Mersenne, Correspondance, ed. 
Waard en Pintard, Parijs, 1932, I, pp. 154-5.

4 Allgemeine und General Reformation der gantzen weiten Welt. Beneben der Fama Fraternitas, dess 
Löblichen Ordens des Rosencreutzes, an alle Gelehrte und Häupter Europas geschrieben, Kassel, 1614. Het 
Duitse origineel hiervan en de andere manifesten van de rozenkruisers zijn te vinden in De Manifesten 
der Rosekruisers, ed. A. Santing, Amersfoort, 1930; en in Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz, 
etc., ed. F. Maack, Berlijn, 1913 (herdrukken van de manifesten alsmede de ‘Chemical Wedding’). 
Engelse vertaling in A.E. Waite, The Real History of the Rosicrusians, Londen, 1887, pp. 36 e.v.; kritische 
bespreking wat betreft auteurschap, etc., in Arnold, op. cit., pp. 23 e.v.
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die een groot bewonderaar van Hendrik van Navarra was en sterk anti-
Spaans, en die tegen een mythologische achtergrond is geplaatst, te weten 
het hof van Apollo, enigszins doet denken aan Giordano Bruno’s Spaccio 
die Boccalini wellicht kende, aangezien Bruno’s boeken in Venetië werden 
verspreid.1 Uitgegeven in 1612-13 in Venetië verkondigt Boccalini’s werk 
de pro-Franse, anti-Spaanse liberale denkwijze, onder een uiterst dunne 
mythologische vermomming, wat een heel moedige daad was gezien de 
politieke situatie in Italië. De auteur was een vriend van Galileo en hoorde 
bij de liberale groep van Venetië-Padua. Toen hij tamelijk plotseling in 1613 
stierf, ging het gerucht dat hij was vermoord of vergiftigd, ofschoon hiervan 
geen bewijs gevonden is.2

Het hoofdstuk uit Boccalini’s boek dat de Duitse rozenkruisers uitkozen 
om in het Duits te vertalen, en dat ze aan hun eerste manifest vooraf lieten 
gaan, is getiteld ‘Op bevel van Apollo wordt een algehele Hervorming van de 
Wereld uitgegeven door de Zeven Wijze Mannen van Griekenland, en door 
andere Geletterden’.3 Aangezien de staat waarin het tijdperk verkeerde zo 
vreselijk wordt gevonden dat velen zelfmoord plegen om eruit te ontsnap-
pen, beveelt Apollo een Algehele Hervorming waarvan de Zeven Wijze Man-
nen van Griekenland de leiding dienen te hebben. De wijze mannen houden 
redevoeringen waarin zij hun visies geven op wat er gedaan moet worden. 
Thales is van mening dat hypocrisie en huichelarij de voornaamste oorzaak 
van de huidige kwaden is, en hij adviseert dat er een klein venster gemaakt 
wordt in de borst van de mens om openhartigheid te bevorderen. Dit leek 
Apollo een goed idee en hij gaf het bevel om de venstertjes te maken. Maar 
toen de chirurgen hun instrumenten ter hand namen, wezen enkele gelet-
terden erop hoe gênant het besturen zou worden als iedereen in de borst 
van de bestuurders kon kijken. En dus werd het plan opgegeven. Solon is 
van mening dat wat

dit huidige Tijdperk in zo’n grote verwarring heeft gestort de wrede haat 
en hatelijke afgunst is die in deze tijd zo algemeen onder de mensen 
heersen. We moeten hopen dat alle hulp voor deze huidige kwaden zal 
komen door de mensheid te bezielen met Liefdadigheid, wederzijdse 
Genegenheid, en die heilige Naastenliefde, Gods voornaamste gebod; 
we dienen ons derhalve volledig in te zetten om de aanleidingen tot 
die haat die in deze tijd in het hart van de mens heerst, weg te nemen.

1 Zie hierboven, p. 327.
2 Zie A. Belloni, Il Seicento, Storia letteraria d’Italia, Milaan, ed. 1955, p. 471.
3 Traiano Boccalini, Ragguagli di Parnaso, Ragguaglio 77 (in de editie van Venetië, 1669, pp. 214 e.v.); 

in de Engelse vertaling door Henry, graaf van Monmouth, Advertisements from Parnassus, Londen, 
1669, pp. 119 e.v.; origineel van de Duitse vertaling uitgegeven bij de Fama van de rozenkruisers, in 
Chymische Hochzeit, etc., ed. Maack, afzonderlijk gepagineerd aan het eind; Engelse vertaling, geba-
seerd op Monmouths vertaling, in Waite, op. cit., pp. 36 e.v.
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[hath put the present Age into so great confusion is the cruel hatred, 
and spiteful envie which in these days is seen to reign generally amongst 
men. All help then for these present evils, is to be hoped from infusing 
Charity, reciprocal Affection, and that sanctified Love of our Neighbour, 
which is God’s chiefest Commandment, into mankind; we ought there-
fore to employ all our skill in taking away occasions of those hatreds, 
which in these days reign in men’s hearts …1]

Solon denkt dat dit het beste kan worden gedaan door een nieuwe verdeling 
van ’s werelds goederen te maken, zodat iedereen een gelijk deel krijgt. Maar 
er werd door anderen op de vele ongemakken die hieruit zouden voortvloeien 
gewezen, en Solons mening werd terzijde geschoven. De heldere ideeën van 
de andere wijze mannen werden ook als onpraktisch afgedaan, en ten slotte 
werd het Tijdperk opnieuw aangekleed in een vrolijk jasje om zijn vervallen 
karkas te verbergen, en de hervormers lieten hun grootsere plannen voor 
een algehele wereldhervorming varen en beperkten zich tot het reguleren 
van de prijs van kolen, sprot en pompoenen.

In schril contrast tot de gekunstelde desillusie, de bittere ironie, van de 
lusteloze Venetiaanse liberaal staat de ‘Fama Fraternitatis’, ofwel het rozen-
kruisermanifest dat volgt na de Duitse vertaling van de passage van Boccalini. 
Laatstgenoemde is even naïef en onsamenhangend als de eerstgenoemde 
ervaren en helder is. We komen te weten dat de Broederschap van het Rozen-
kruis werd opgericht door ene Christian Rosencreutz, een Duitser die in een 
klooster was opgeleid en naderhand veel reisde, met name in het Oosten.2 
De Magia en Cabala van de wijze mannen met wie hij te Fez sprak, was niet 
helemaal zuiver ‘maar niettemin wist hij er goed gebruik van te maken, en 
vond daarmee een nog sterker fundament voor zijn geloof, geheel in over-
eenstemming met de harmonie van de hele wereld, en op wonderbaarlijke 
wijze in alle tijdsperioden ingeprent’.3 Hij bewonderde ook de wijze waarop 
de geleerden van Fez de nieuwe ontdekkingen in de wiskunde, natuurkunde 
en magie aan elkaar mededeelden, en wenste dat de magiërs, kabbalisten, 
natuurkundigen en filosofen van Duitsland net zo medewerkend waren.4 
Veel uit de ‘Fama’ is heel onbegrijpelijk. Dat was ongetwijfeld ook de bedoe-
ling. Er wordt verwezen naar mysterieuze ‘rotae’ en gewelven bedekt met 
geometrische figuren en dergelijke.5 De broeders bezitten enkele boeken 
van Paracelsus.6 Artikelen die ze zijn overeengekomen, zijn onder andere dat 
geen van hen iets anders dient na te streven dan de zieken te genezen, en wel 
gratis; dat ze geen onderscheidend habijt dragen maar de gebruiken van het 

1 Monmouths vertaling, ed. cit., p. 121; Waites vertaling, op. cit., p. 41
2 Waites vertaling, op. cit., pp. 66 e.v. Christian Rosencreuz wordt hier vermeld als ‘Brother C.R.C.’.
3 Ibid., p. 68.
4 Ibid., p. 67.
5 Ibid., pp. 75-7.
6 Ibid., p. 78.
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land waar ze zich bevinden volgen; dat het woord R.C. hun zegel en kenmerk 
dient te blijven en dat de Broederschap honderd jaar geheim moet blijven.1

Het enige wat de ‘Fama’ met de vertaling van Boccalini waaraan zij gekop-
peld is lijkt te verbinden, is dat ook de rozenkruisers een algehele hervorming 
van de wereld verwachten.

Nochtans weten we dat in de toekomst er een algehele hervorming zal 
plaatsvinden, zowel van goddelijke als van menselijke dingen, naar 
onze wens en de verwachting van anderen; want het is juist dat voor de 
Zon opkomt Aurora verschijnt en losbarst, of iets helders, of goddelijk 
licht aan de hemel.

[Howbeit we know after a time there will now be a general reforma-
tion, both of divine and human things, according to our desire and 
the expectation of others; for it is fitting, that before the rising of the 
Sun there should appear and break forth Aurora, or some clearness, or 
divine light in the sky.2]

Er wordt bij het begin van de ‘Fama ‘ ook bekendgemaakt dat de mens op 
het punt staat ‘zijn eigen edelaardigheid en waarde te begrijpen, en waarom 
hij Microcosmus wordt genoemd, en hoe ver zijn kennis in de natuur reikt’.3

De algehele wereldhervorming van de rozenkruisers is kennelijk een mys-
tieke en magische ontwikkeling, wellicht zoiets als die opkomende zon van 
de magische hervorming die Bruno aankondigde. Verbonden als zij is via de 
passage van Boccalini met het liberale Italiaanse standpunt dat Bruno, op 
zijn politieke niveau, ook vertegenwoordigde, komt de gedachte weer op 
waarop ik in het voorgaande hoofdstuk zinspeelde.4 Waren de rozenkruisers 
op een of andere wijze verbonden met de sekte van de Giordanisti die Bruno 
zou hebben opgericht in Duitsland?

Deze plaatsing van de passage van Boccalini voor de ‘Fama’ is uiterst 
merkwaardig. De rozenkruiser die naar verluidt Fludd heeft onderwezen, 
Michael Meier, zei dat er geen verband bestond tussen beide documenten, 
en het opnemen van de ‘Algehele Hervorming’ van Boccalini bij de ‘Fama’ is 
zuiver toevallig.5 Dit is hoogst onwaarschijnlijk, en het wordt in ieder geval 
weerlegd door een kennelijke waardering voor Boccalini die in andere werken 
die met de rozenkruiserbeweging verband houden, aan de dag wordt gelegd.6

Bruno was door Duitsland getrokken, waar hij een aanstaande magische 
hervormingsbeweging predikte die hij in politiek opzicht in verband bracht 

1 Ibid., p. 73.
2 Ibid., pp. 80-1.
3 Ibid., p. 65.
4 Zie hierboven, pp. 304-5.
5 Waite, op. cit., p. 271.
6 Arnold, op. cit., pp. 66-7. De rozenkruisers waren anti-Spaans.
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met Hendrik van Navarra. Hendrik IV werd in 1610 om het leven gebracht, 
waarmee de hoop die de liberalen op hem hadden gevestigd de bodem werd 
ingeslagen. In 1612-13 publiceerde Traiano Boccalini zijn Ragguagli di Par-
nasso, vol van lofprijzingen en weeklachten over de Franse koning, van haat 
tegenover Spanje, van spottende aanvallen op geleerddoenerij en tirannie. 
In 1613 is Boccalini, net als Bruno voor hem, dood. In 1614 komen de Duitse 
rozenkruisers naar buiten met hun ‘Fama’ die in verband gebracht wordt 
met Boccalini wat betreft een algehele hervorming. Deze volgorde bewijst 
niets; zij is slechts suggestief.

Andere publicaties van de rozenkruisers waren de Confessio Fraternitatis 
(Kassel, 1615) en het Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz (Straatsburg, 
1616), waarvan de laatstgenoemde beslist van Johann Valentin Andreae is, 
een lutherse dominee, die ook de auteur kan zijn van de vertaling van Boc-
calini en de andere manifesten, ofschoon dit niet zeker is.1 Het lijkt erop 
dat de beweging van de rozenkruisers, zoals die opkomt in Duitsland in de 
vroege zeventiende eeuw, lutherse verbindingen heeft. Eén verklaring van 
het rozenkruiserembleem van het kruis en de roos die naar voren is gebracht, 
is dat het een nabootsing van Luthers embleem is.2 ‘Christian Rosencreutz’, 
de stichter, lijkt geheel mythisch te zijn; misschien is deze naam ook een 
verwijzing naar Luther. Maar de rozenkruisers waren magische, hermetische, 
kabbalistische lutheranen die in het bijzonder gewijd waren aan de alche-
mistische symboliek waarvan ‘Het Alchemistisch Huwelijk van Christian 
Rosencreutz’3 een uitgebreid en onbegrijpelijk voorbeeld is.

Het lutherse tintje van de rozenkruiserbeweging gaat niet in tegen de hy-
pothese van een verband met Bruno, want we weten dat de lutheranen te Wit-
tenberg Bruno gunstig gezind waren en dat hij in zijn bezielende toespraak 
tot de universiteit voorspelde dat de waarheid bij hen gevonden zou worden.4

In de Summum bonum die voorgeeft de Magia, Cabala en Alchymia van de 
rozenkruisers te weerspiegelen, staat een epiloog waarin wordt gesteld dat 
de afsplitsingen van het christendom in roomsen, lutheranen en calvinisten 
onecht zijn en genegeerd dienen te worden, aangezien alle in de grond gelijk 
zijn en hetzelfde doel dienen.5 De beweging van de rozenkruisers betekent 
dus een overleving of voortzetting van deze irenische en liberale tendensen 
die een kenmerk van het zestiende-eeuwse religieuze hermetisme vormden, 
en die Bruno in praktijk bracht toen hij van land naar land zwierf en tegen 

1 Over deze kwestie, zie Arnold, op. cit., pp. 85 e.v.
2 Het embleem van Luther, een kruis in een kruis is weergegeven in de Chymische Hochzeit, ed. 

Maack, p. XLVIII, als de verklaring van het ‘Rosy Cross’. Andere interpretaties brengen de naam in 
verband met de betekenissen van de roos in de alchemie (zie C.G. Jung, Psychology and Alchemy, 
Londen, 1953, pp. 74-5). Het lutherse tintje van de rozenkruisers zoals dit voorkomt in de manifesten 
kan komen doordat ze een lutherse adaptatie van een vroegere beweging zijn.

3 Engelse vertaling in Waite, op. cit., pp. 99 e.v.
4 Zie hierboven, blz. 304.
5 Summum bonum, Frankfurt, 1629, epiloog. Dit werk, dat in omloop was onder de naam van R. 

Frizius, was bijna zeker gedeeltelijk afkomstig van Fludd; zie Arnold, op. cit., p. 236.
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‘geleerddoenerij’ predikte waar hij die maar tegenkwam. De rozenkruisers 
hoopten wellicht de Dertigjarige Oorlog af te wenden met magie en hoopten 
wellicht als ze in Parijs kwamen een liberale Franse koning aan te treffen.1 
Als dit zo was, dan werden ze teleurgesteld. De Franse monarchie stond nu 
onder leiding van Richelieu die Duitsland zou helpen verwoesten in de Der-
tigjarige Oorlog.

Er is veel wat aan Bruno doet denken in deze rozenkruiserbeweging, maar 
er is ook veel wat anders is. Als Fludd hun zienswijzen vertegenwoordigt, 
is zijn versie van Magia en Cabala niet dezelfde als die van Bruno, zoals eer-
der is opgemerkt. Bruno is zowel minder christelijk als minder alchemis-
tisch dan Fludd en de rozenkruisers lijken te zijn. Fludds systeem is ook 
niet heliocentrisch,2 zoals dat van Bruno. Ondanks dat er geen duidelijke 
uitspraak kan worden gedaan, is het over het geheel genomen waar dat de 
laatstgenoemden het hervormingsmotief voortzetten in een hermetische 
context, hetgeen zo kenmerkend was voor Bruno.

Ofschoon ik niet geloof dat Giordano Bruno ooit eerder in verband met de 
rozenkruisers is genoemd, is dat wel gebeurd bij Tommaso Campanella, en 
hier is het verband zeker. Men zal zich herinneren dat Campanella’s Duitse 
leerling, Tobias Adami, enkele manuscripten van Campanella naar Duitsland 
meenam en ze uiteindelijk daar publiceerde.3 Het was naar Tübingen dat hij 
ze meenam, tussen ongeveer 1611 en ongeveer 1613, waar Johann Valentin 
Andreae woonde, die, of hij nu wel of niet de feitelijke auteur van de mani-
festen van rozenkruisers was, zeker met de groep was verbonden waaruit 
ze afkomstig waren. Het lijkt onbetwistbaar dat Campanella’s denkbeelden 
Andreae op deze manier bereikten, en ook via een andere Duitser, zijn hechte 
vriend Wense, die Campanella in 1614 te Napels opzocht. Wense suggereerde 
dat Andreaes voorgestelde christelijke eenheid de Stad van de Zon genoemd 
moest worden, en verder is het uitgegeven werk van Andreae over een ideale 
republiek sterk beïnvloed door Campanella’s Civitas Solis.4 Er bestaat dus een 
verband tussen Campanella en de rozenkruisers via deze Duitse volgelingen 
die hem in de gevangenis opzochten en enkele van zijn werken mee naar 
Duitsland namen.

Dit verband tussen Campanella en de hervormingsopvattingen van de 
rozenkruisers doet volgens mij geen afbreuk aan de verwijzing naar Bruno, 
maar versterkt die eerder. Als Bruno eerder het zaad in Duitsland had gezaaid 
door groepen ‘Giordanisti’ op te richten, zou de bodem daarmee ontvankelijk 
zijn gemaakt voor de invloed van Campanella, omdat, zoals we in het vorige 

1 Over het bezoek van de rozenkruisers aan Parijs, zie hieronder, p. 421-22.
2 Fludd is tegen heliocentriciteit; zie Utriusque cosmi … historia, I, pp. 156 e.v.
3 Zie hierboven, p. 357.
4 Over Campanella’s invloed op Andreae en zijn vrienden, zie Arnold, op. cit., pp. 60 e.v. Het boek 

van Andreae dat invloed van de Civitas Solis laat zien is zijn Reipublicae Christianopolitanae descriptio, 
Straatsburg, 1619. Andreae publiceerde ook Duitse vertalingen van enkele gedichten van Campanella; 
zie Firpo, Bibliografia di Campanella, p. 43.
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hoofdstuk hebben bepleit, Bruno’s hervormingsbeweging doorloopt in de 
vroegere Campanella en zijn Calabrische opstand.

Om afscheid te nemen van dit lastige en vage onderwerp zou ik willen 
zeggen dat de rozenkruisers de hermetisch-kabbalistische traditie van de Re-
naissance in een of andere vorm vertegenwoordigen, sterk verband houdend 
met religieuze denkbeelden. Als Fludd gezien moet worden als kenmerkend 
voor hun zienswijzen (hetgeen bij lange na niet zeker is), betekenden hun 
Magia en Cabala eerder een terugkeer tot de renaissanceoorsprong die wel-
licht behouden was gebleven in lutherse kringen, zoals aan de universiteit te 
Wittenberg met haar sterke belangstelling voor die onderwerpen, dan dat ze 
representatief waren voor de recentere ontwikkelingen van de traditie door 
Bruno en Campanella. Niettemin hadden geruchten van de hervormingsbe-
weging van een van die missionarissen, Campanella, hen zeker bereikt, en 
mogelijk die van de andere, Bruno, die daadwerkelijk zijn missie had gepre-
dikt in Duitsland. We kunnen daarom aanvoeren dat de verlangens van de 
rozenkruisers naar een universele hervorming in een hermetische context 
zowel enigermate zijn ontleend aan Bruno als aan Campanella.

Bestaat er wel of niet een verbinding tussen de rozenkruisers en de oorsprong 
van de vrijmetselarij? Sommige mensen denken dat die er is; anderen denken 
dat de vrijmetselarij voortkwam uit een denkstroming die in haar tendensen 
lijkt op die van de rozenkruisers maar daarvan verschilt wat betreft haar 
directe oorsprong.1

De vrijmetselarij wordt voor het eerst genoemd als instituut in Engeland 
in de zeventiende eeuw, en Elias Ashmole is een belangrijke figuur met be-
trekking daartoe. Ashmole meldt in zijn dagboek dat hij in 1646 tot vrij-
metselaar gemaakt werd in een loge te Warrington.2 Er bestonden beslist 
vroegere tradities in Engeland waaruit Ashmole en zijn groep putten, maar 
daarover is heel weinig bekend. De speculatieve vrijmetselarij beweert na-
tuurlijk afkomstig te zijn uit de middeleeuwse gilden, maar al deze kwesties 
zijn gehuld in geheimzinnigheid.

Is het niet van betekenis dat Giordano Bruno niet alleen tot de lutheranen 
in Duitsland predikte, maar ook tot de hovelingen in het elizabethaanse 
Engeland? Ik deed de zeer voorlopige en bedekte suggestie in een eerder 
hoofdstuk dat Bruno’s missie in Engeland, met haar beroep op prereforma-
torische maatschappelijke en mystieke denkbeelden, haar klaagzang op de 
verwoesting van grote abdijen en kloosters, iets gemeen zou kunnen hebben 
met de opvattingen over het verleden van de vrijmetselarij.3 Bruno verbond 
zijn hermetisme met het royalisme, met de ridderlijke verering van Elizabeth 

1 Voor een bespreking, met verwijzingen naar een stukje van de enorme literatuur over dit onder-
werp, zie Arnold, op. cit., pp. 229 e.v.; voor een vrijmetselaars-gezichtspunt, zie B.E. Jones, Freemason’s 
Guide and Compendium, Londen, 1950, pp. 117 e.v.

2 Jones geciteerd, op. cit., p. 99.
3 Zie hierboven, p. 268.
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I door haar ridders. De belangen van de eerst bekende vrijmetselaar, Ashmole, 
zouden niet strijdig zijn met het denkbeeld van een invloedsstroom die tot 
hem zou zijn gekomen vanuit hofkringen ten tijde van Elizabeth. Ashmole 
was een fervent royalist met een sterke belangstelling voor de geschiedenis 
van het ridderschap. Dat Bruno’s invloed was blijven voortbestaan in hof-
kringen wordt aangegeven door het Coelum Britannicum, dat slechts twaalf 
jaar voordat Ashmole tot vrijmetselaar werd gemaakt aan het hof was ge-
produceerd. Het is niet onmogelijk te veronderstellen dat de invloed van 
de invoer van rozenkruiserdenkbeelden in Engeland op Fludd, Vaughan en 
Ashmole samenviel met een eerdere hofstroming, wellicht beïnvloed door 
Bruno, en de vrijmetselarij voortbracht.

In ieder geval maakt ons nieuwe inzicht in de aard van Bruno’s invloed 
in Engeland en in Duitsland hem tot een sleutelfiguur voor de verkenning 
van die impulsen waardoor het renaissancehermetisme ondergronds ging 
werken in de kanalen van esoterische genootschappen.

Men zegt dat Mozarts Zauberflöte enkele van zijn overtuigingen als vrijmet-
selaar belichaamt. Als dit zo is, zou deze opera een vertaling in poëtische en 
muzikale beeldspraak van het thema van de goede religie van de Egyptenaren 
kunnen zijn, van de mysteriën van Isis en Osiris waarin de goede mensen 
worden ingewijd, van de magische sfeer via welke menselijke zielen zich een 
weg banen naar een hermetisch-Egyptische verlossing.1 De naam ‘Zarastro’ 
van de hoofdpriester weerspiegelt dan de gelijkstelling van Zoroaster met 
Hermes Trismegistus in de renaissancistische wijsheidsgenealogieën.

reactionaire hermetici: athanasius kircher

We verlaten deze duistere thema’s van de ‘confraternite ed associazioni vari-
amente caratterizzate’, zoals E. Garin2 de esoterische kanalen heeft genoemd 
binnen welke het hermetisme verderging nadat ‘Hermes Trismegistus’ werd 
gedateerd, en komen nu terecht bij een flinke massa gepubliceerd werk waar-
in, zoals in de publicaties van Robert Fludd, de datering van Trismegistus 
volledig veronachtzaamd wordt en de renaissancistische hermetisch-kabba-
listische synthese gehandhaafd blijft op een geheel onverzwakt fundament.

To thee belongs the fame of Trismegist
A righter Hermes; th’hast outgone the list
Of ’s triple grandure …

1 Het was uiteraard de continentale vrijmetselarij waarmee Mozart in contact stond (zie E. Iversen, 
The Myth of Egypt and its hieroglyphs, Kopenhagen, 1961, p. 122). Maar de hele continentale vrijmetselarij 
was uiteindelijk uit Engeland afkomstig; en het was in het elizabethaanse Engeland dat Giordano 
Bruno zo vurig de wederopbloei van de Egyptische religie had gepredikt.

2 Garin, Cultura, p. 144.
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Deze verzen gericht tot de jezuïet, Anthanasius Kircher, door een Engelse 
bewonderaar en geplaatst aan het begin van zijn uitgebreide werk over hië-
rogliefen, de Oesipus Aegyptiacus,1 uitgegeven in 1652, tonen de aard van zijn 
reputatie en bereiden ons voor op de ontelbare citaten uit Ficino’s Pimander, 
en uit de Asclepius waarmee de enorme boekwerken zijn doorspekt. Kircher 
plaatst Hermes Trismegistus in de tijd van Abraham2 en gelooft impliciet 
dat hij de ware auteur van de werken is die aan hem zijn toegeschreven. Hij 
had voorkennis van de Drie-eenheid die hij echter niet erg goed omschreef, 
ofschoon niet kan worden ontkend dat hij er als eerste en tevens beter over 
sprak dan enige niet-jood na hem.3

Kirchers grote hartstocht geldt de Egyptische hiërogliefen4 en hun be-
tekenissen. Hij zet de renaissancetraditie voort door de hiërogliefen uit te 
leggen als symbolen met verborgen goddelijke waarheden, en breidt deze 
uitleg uit met een enorme krachtsinspanning en pseudo-archeologie. Deze 
uitgebreide werkzaamheden waarin de traditionele renaissancistische kennis 
van de hiërogliefen voor het laatst volledig tot bloei komt, komt op zo’n laat 
tijdstip dat ze spoedig geheel opzijgeschoven worden door de ontdekking 
van de ware aard van de hiërogliefen.5 Om de renaissancedenkwijze over de 
hiërogliefen te volgen was het absoluut noodzakelijk om het geloof in Hermes 
Trismegistus overeind te houden. Als de oeroude Egyptische priester was 
het namelijk zijn soort wijsheid, de wijsheid van de Hermetica, die verborgen 
zat in de Egyptische hiërogliefen en in de beelden van hun goden. Er staan 
interessante bladzijden in het werk van Kircher waarin hij uitdrukkelijk de 
definities van God in het Corpus Hermeticum in verband brengt met de Egypti-
sche symbolen. En zo gaat hij na het begin van Corpus Hermeticum VI te hebben 
aangehaald over God, de schepper immanent in de wereld die als het ware 
zijn lichaam is, verder met op de gebruikelijke bewonderende manier van de 
religieuze hermeticus uit te roepen dat geen enkele christen en geen enkele 
theoloog diepzinniger over God zou kunnen spreken dan zoals hier, waar-
aan hij toevoegt dat deze dingen verborgen in de hiërogliefen zullen worden 
gevonden.6 Beide citaten zijn afkomstig uit Ficino’s Latijnse vertaling,7 die 
ongetwijfeld op een soortgelijke manier door de renaissancehiëroglifisten 
werd gebruikt. De renaissancistische hiëroglifische traditie, met haar uitleg 

1 A. Kircher, Oedipus Aegyptiacus, Rome, 1652.
2 Op. cit., I, p. 103.
3 Ibid., II (2), p. 506.
4 Evenals Ficino (zie hierboven, p. 158) beschouwt Kircher Hermes Trismegistus als de uitvinder 

van de hiërogliefen.
5 Champollions ontdekking, waardoor de hiëroglyfische inscripties eindelijk konden worden 

ontcijferd, werd in 1824 gepubliceerd. Voor de geschiedenis van de ontdekking, zie Iversen, The Myth 
of Egypt and its hieroglyphs, pp. 137 e.v.

Champollion vertegenwoordigt de tweede fase van de ontmanteling van de Egyptische mythe; 
de eerste fase ervan was Casaubons datering van de Hermetica.

6 Kircher, op. cit., II (2), pp. 504-5.
7 Cf. Ficino, Opera, pp. 1842, 1843-4.
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van hiërogliefen als zijnde waarheden over God en de wereld, is een kanaal 
waardoorheen de hermetische religie van de wereld gedurende de gehele 
periode wordt vervoerd – en die een heel late climax bereikt in de werken 
van Athanasius Kircher. In de laatste uitbarsting van het hermetisme aan 
het eind van zijn Oedipus Aegyptiacus geeft Kircher uiting aan het geloof dat 
zijn hele werk over de hiërogliefen bezielt.

Hermes Trismegistus, de Egyptenaar, die als eerste de hiërogliefen op-
stelde, en daarmee de vorst en vader van de hele Egyptische theologie en 
filosofie werd, was de eerste en oudste onder de Egyptenaren en had als 
eerste de juiste denkwijze over goddelijke zaken; en hij graveerde zijn 
opvatting voor eeuwig in onvergankelijke stenen en enorme rotsblok-
ken. Vanaf die tijd ontvingen Orpheus, Musaeus, Linus, Pythagoras, 
Plato, Eudoxus, Parmenides, Melissus, Homerus, Euripides en anderen 
het juiste onderricht over God en goddelijke zaken … En Trismegistus 
was de eerste die in zijn Pimander en Asclepius beweerde dat God Een is 
en Goed, en de rest van de filosofen volgde hem.

[Hermes Trismegistus, the Egyptian, who first instituted the hiero-
glyphs, thus becoming the prince and parent of all Egyptian theology 
and philosophy, was the first and most ancient among the Egyptians 
and first rightly thought of divine things; and engraved his opinion for 
all eternity on lasting stones and huge rocks. Thence Orpheus, Musaeus, 
Linus, Pythagoras, Plato, Eudoxus, Parmenides, Melissus, Homerus, 
Euripides, and others learned rightly of God and of divine things … 
And this Trismegistus was the first who in his Pimander and Asclepius 
asserted that God is One and Good, whom the rest of the philosophers 
followed.1]

En dus waren de hiërogliefen en de Hermetica beide geschriften van Hermes 
Trismegistus waarin hij dezelfde beweringen deed over goddelijke zaken 
waarin hij door alle dichters en filosofen uit de Oudheid werd gevolgd. In 
het licht van deze diepe overtuiging staan er volgens Kircher op alle Egyp-
tische monumenten en obelisken in de hiërogliefen de waarheden van het 
ficiniaanse hermetisme geschreven.

Kircher is zeer in beslag genomen door Isis en Osiris als zijnde de voor-
naamste goden van Egypte. In een van zijn besprekingen van hun betekenis-
sen zegt hij:

De goddelijke Dionysius verklaart dat alle geschapen dingen niets an-
ders zijn dan spiegels die de stralen van de goddelijke wijsheid naar ons 
weerkaatsen. Vandaar dat de wijze mannen van Egypte voorgaven dat 

1 Kircher, op. cit., III, p. 568.
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Osiris, die de verantwoording over alles aan Isis had gegeven, de hele 
wereld op onzichtbare wijze vulde. Wat kan dit anders betekenen dan 
dat de macht van de onzichtbare God diep in alles doordringt?

[The divine Dionysius testifies that all created things are nothing else 
but mirrors which reflect to us the rays of the divine wisdom. Hence the 
wise men of Egypt feigned that Osiris, having given charge of all things 
to Isis, permeated invisibly the whole world. What else can this signify 
save that the power of the invisible God penetrates intimately into all?1]

Hier gaat de ‘Egyptische’ goddelijke immanentie samen met de pseudo-di-
onysische lichtmystiek om het scherpe besef van het goddelijke in dingen 
teweeg te brengen dat zo kenmerkend is voor het renaissancehermetisme. 
Volgens Kircher hebben Isis en Osiris een betekenis die, wanneer deze bij 
filosofen van de Renaissance wordt gevonden, zoals bij Giordano Bruno, 
‘panpsychisme’ wordt genoemd.

Kirchers hartstocht voor Egypte brengt hem ertoe uitgebreide geografi-
sche onderzoekingen te doen, in de loop waarvan hij bij een Egyptische stad 
genaamd Heliopolis, of ‘civitas Solis’, de Stad van de Zon komt. Hij zegt dat 
de Arabieren deze stad ‘Ainschems’ noemden, dat wil zeggen ‘het oog van 
de zon’, en dat in de Zonnetempel in die plaats een wonderbaarlijke spiegel 
stond, zeer kunstig gemaakt om de stralen van de zon terug te kaatsen.2 We 
bevinden ons hier kennelijk in de wonderlijke sfeer van de stad Adocentyn, 
de Arabische versie van de Stad van de Zon in Picatrix, ofschoon Kircher dat 
werk niet noemt, noch enig verband legt tussen Heliopolis en de profetieën 
van de Asclepius. Niettemin bevestigen zijn opmerkingen de zienswijze dat 
Campanella’s Città del Sole uiteindelijk Egyptisch van oorsprong was.

Kircher bespreekt het priesterdom van Egypte (waarbij hij zich voorna-
melijk op citaten van Clemens van Alexandrië baseert),3 de wetten van de 
Egyptenaren,4 de liefde van het volk voor zijn koningen en hoe de Egyptische 
monarchie de idee van het universum vertegenwoordigde,5 de filosofie van 
de Egyptenaren en hoe de platoonse leer der ideeën bij hen zijn oorspong 
vond (Hermes gebruikend),6 de ‘mechanica’ van de Egyptenaren,7 of hun 

1 Ibid., p. 150.
2 Ibid., I, pp. 29-30. Cf. ook III, p. 331, over de ‘solaire’ obelisk in Heliopolis.
3 Ibid., I, pp. 115 e.v.
4 Ibid., pp. 118 e.v.
5 Ibid., pp. 119, 137, enz.
6 Ibid., p. 148 (Plato, Pythagoras, Plotinus als volgers van Hermes Trismegistus); II (2), p. 523 

(de leer der ideeën vond zijn oorsprong bij de Egyptenaren en Chaldeeërs, met verwijzingen naar 
Pimander en Asclepius).

7 Ibid., II (2), pp. 280 e.v. (over mechanische instrumenten die gebruikt werden door de Egyptena-
ren bij de bouw en voor de productie van ogenschijnlijk wonderbaarlijke effecten in hun tempels, 
enz.). De Egyptenaren worden beschouwd als de uitvinders van de mechanica, van wie de Grieken 
alles leerden wat ze wisten (ibid., p. 322).
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toegepaste wetenschap en tot slot de magie van de Egyptenaren.1 En men 
gaat zich hierdoor afvragen of, binnen deze late voortzetting van het renais-
sancistische ‘egyptianisme’, uiteindelijk ontleend aan Ficino’s cultus van de 
Hermetica, er toch nog ruimte voor magie was.

Er staat een citaat uit Ficino’s De vita coelitus comparanda in de Oedipus 
Aegyptiacus,2 en het betreft de passage waarin Ficino de Egyptische vorm 
van het kruis behandelt. Kircher leidt het citaat in met te zeggen dat Hermes 
Trismegistus de Egyptische vorm van het kruis heeft uitgevonden, de crux 
ansata die hij de ‘crux Hermetica’ noemt. Het citaat van Ficino wordt gevolgd 
door een lange en zeer uitgebreide bespreking3 van de relatie van het herme-
tische kruis tot de wereld en de kracht ervan om er hemelse invloeden in aan 
te trekken. Het Egyptische of hermetische kruis, zegt Kircher, was een ‘uiterst 
krachtig amulet’; het was een ‘karakter’ dat met fantastische bekwaamheid 
vervaardigd werd naar het patroon van de natuur en dat de weg naar het ene 
licht toonde, en Marsilius Ficino heeft de kracht ervan beschreven.4 Kircher 
is het dus eens met Ficino wat betreft de magische kracht van het Egypti-
sche kruis, en zijn eigen geleerde en astrologische uiteenzetting ervan is een 
uitwerking, een nadere verklaring, van Ficino’s woorden in het werk dat Kir-
cher, met een nogal merkwaardige verspreking, de De vita coelitus propaganda 
noemt. Hij trekt in deze passage geen vergelijking met het christelijke kruis, 
maar niettemin wordt een dergelijke vergelijking heel duidelijk wel gemaakt 
in een van zijn interpretaties van Egyptische monumenten.

De hiërogliefen op de obelisk van Heliopolis bijvoorbeeld,5 waaronder zich 
verscheidene voorstellingen bevinden van wat Kircher het Egyptische kruis 
noemt, zouden de betekenis hebben van de obelisk die in het midden wordt 
getoond, waarop een christelijk kruis en zon staan. (Ill. 16b). Kirchers uitleg 
van de hiërogliefen op de obelisk6 is doordrongen van de invloed van Ficino’s 
De vita coelitus comparanda. Door er uitvoerig verder op door te gaan slaagt hij 
erin zijn hermetisch-ficiniaanse uitleg van de hiërogliefen te laten kloppen 
met het christelijke kruis met de zon en de drie-eenheid die in het midden 
wordt getoond. De hele uitleg is slechts de uiting in termen van hiërogliefen 
van het religieuze hermetisme; ‘Hermes Trismegistus’ heeft in hiërogliefen 
op de obelisk die gewijd is aan de zon dezelfde waarheden geschreven die hij 
in de hermetische geschriften schreef met hun voorkennis van het christen-

1 Ibid., II (2), pp. 436 e.v.
2 Ibid., II (2), p. 399; cf. Ficino, p. 556 (de passage staat hierboven geciteerd, p. 78, noot 2).
3 Kircher, op. cit., II (2), pp. 400 e.v. 
4 Ibid., II (2), p. 399. Kircher geeft nog een lange passage over het Egyptische kruis in zijn Obeliscus 

Pamphilius, Rome, 1650, pp. 364 e.v., waarin hij weer Ficino citeert (ibid., pp. 377-8). 
In de passage over het Egyptische kruis in dit werk citeert Kircher ook uitvoerig uit John Dee’s 

Monas hieroglyphica, 1564, een geeft hij een verheven vorm van Dee’s ‘monas’-diagram weer dat hij 
als een vorm van het Egyptische kruis schijnt te beschouwen (Ill. 15a, b) (Kircher, Obeliscus Pamp-
hilius, pp. 370-73).

5 Kircher, Oedipus Aegyptiacus, III, pp. 332 e.v.
6 Ibid., p. 334.
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dom en van de Drie-eenheid, en met het Egyptische magische kruis dat het 
christelijke kruis aankondigde, zoals in Ficino’s De vita coelitus comparanda.

Men zal zich herinneren dat Giordano Bruno er zienswijzen omtrent de 
Egyptische en de christelijke vorm van het kruis op nahield, die hij baseerde 
op de passage in Ficino’s De vita coelitus comparanda en waarover hij door de 
inquisiteurs werd ondervraagd.1

De grote proef voor magie is de passage in de Asclepius waarin beschreven 
wordt hoe de Egyptenaren demonen in hun afgodsbeelden brachten door 
middel van magische handelingen. Kircher haalt deze passage twee keer 
aan; de eerste keer volledig, met inbegrip van een deel van de Klaagzang, 
zonder enige afkeuring;2 dit is het deel van het boek waarin hij Egypte en 
zijn leven als archeoloog of historicus beschrijft. Het tweede citaat, in dit 
geval een parafrase of verkorting van alleen de passage van het maken van 
afgodsbeelden, staat in het gedeelte over Egyptische magie en hierin uit 
Kircher sterke afkeuring voor deze praktijken als zijnde slechte, duivelse 
magie, en bestempelt ze heel duidelijk in de kantlijn als ‘Trismegisti impia 
doctrina’.3

Gezien deze sterke veroordeling kunnen we aannemen dat als Kircher zijn 
lijst met de magische beelden van de decanen geeft,4 welke hij relateert aan de 
passage over de decanen in de Asclepius,5 zijn interesse in deze beelden zuiver 
academisch en onschuldig is. Het is niet makkelijk om Kirchers standpunt in 
te schatten. Hij had het instinct van een historicus en een archeoloog,6 toch 
kan zijn benadering van deze kwesties, gezien het feit dat hij zo intens binnen 
de hermetische sfeer leeft, niet geheel onverschillig zijn. Hij keurt duivelse 
magie beslist af. Aan de andere kant is hij erg geïnteresseerd in de Egyptische 
mechanische middelen om standbeelden een levend voorkomen te geven, 
door middel van katrollen en andere toestellen,7 hetgeen duidt op een sterke 
en bewonderende belangstelling voor de Egyptische priesterpolitiek.

Kircher bedreef zeker een of andere natuurlijke magie. In zijn Ars magna lucis 
et umbrae,8 waarvan we eerder de titelpagina weergaven,9 staat een gedeelte 
over Magia lucis et umbrae; deze magie wordt niet als een diabolische maar als 

1 Zie hierboven, p. 338-39. Zoals gewoonlijk had Bruno het bij het verkeerde eind.
2 Kircher, op. cit., I, pp. 142-5.
3 Ibid., II (2), pp. 442-3. Hij veroordeelde al eerder de Egyptische magie, Del Rio citerend (ibid., 

pp. 436-7).
4 Ibid., II (2), pp. 182-6. Kirchers lijst van de decaanbeelden wordt besproken in Gundel, Dekane 

und Dekansternbilder, pp. 370-2. 
5 Kircher, op. cit., II (2), p182; cf. ook ibid., p. 519; ‘Nam in Pimandro & Asclepio Hermes varios 

deorum ordines, uti sunt Usiarchae Horoscopi, Decani, Pantomorphi … varios choros assignat …’ 
(cf. boven, pp. 36-7, over de ordening van de Egyptische goden in de Asclepius).

6 Kirchers werk als archeoloog, vooral zijn Koptische studies, is niet te versmaden; cf. Iversen, 
op. cit., pp. 92 e.v.

7 Kircher, op. cit., II (2), pp. 280 e.v.
8 Kircher, Ars magna lucis et umbrae, Rome, 1646.
9 Zie illustratie 9.
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een natuurlijke magie beschreven.1 Het gedeelte eindigt met de extatische 
hoofdstukken over Pseudo-Dionysius en Trismegistus over licht2 die enigs-
zins doen denken aan soortgelijke uitwerkingen van lichtthema’s bij Patrizi.3

Kircher was ook een zeer geleerd kabbalist, en hij begint, net als Pico della 
Mirandola deed in zijn Conclusiones, een synthese te maken van het kab-
balisme en het hermetisme. Het gedeelte over kabbala in de Oedipus Aegyp-
tiacus heeft als titel ‘De Alleorica Hebraicorum veterum Sapienta, Cabalae 
Aegyptica & hieroglyphicae parallela’.4 Hij reikt een uitvoerig overzicht aan 
van de rangschikking van de Sefirot.5 Maar hij veroordeelt kabbalistische 
magie scherp.6 Kircher was dus een hermetisch -kabbalist in de volledige 
renaissancetraditie, maar een die op z’n hoede was wat betreft Magia en 
praktische Cabala.

Kirchers hartstocht voor alles wat met Egypte te maken had, gecombi-
neerd met zijn vurige religieuze hermetisme, maakt hem tot een interessante 
figuur in onze reeks. Giordano Bruno’s egyptianisme was demonisch en re-
volutionair, en hij eiste een volledig herstel van de Egyptisch-hermetische 
religie. In het egyptianisme van de jezuïet Kircher, wordt duivelse magie 
sterk veroordeeld en is het christendom het allerhoogste; toch speelt Egypte, 
en het Egyptische magische kruis, een rol achter het christendom die op 
een of andere wijze afhangt van die zeer belangrijke intrede van Hermes 
Trismegistus in de Kerk.

Dat het hermetisme nog zelfs in het midden van de zeventiende eeuw 
zo diepgeworteld zit in de geest van een vrome jezuïet, kan erop duiden 
dat Patrizi’s advies aan de jezuïeten om zich te gaan interesseren voor het 
hermetisme niet ongepast was.7

Aan het eind van de Oedipus Aegyptiacus, net na de hymne uit de Pimander 
waarmee hij eindigt, plaatst Kircher een hiëroglief om geheimhouding en 
stilzwijgen op te leggen aangaande deze sublieme doctrines. En in feite zien 
we met dit voortbestaan van de meest geestdriftige vorm van renaissancis-
tisch religieus hermetisme in het zeventiende-eeuwse jezuïtisme weer een 
van die esoterische kanalen waardoorheen de hermetische traditie wordt 
voortgezet, hetgeen wellicht verklaart waarom Mozart zowel vrijmetselaar 
als katholiek kon zijn.

1 Op. cit., p. 769. op. cit., Kircher’s mening zou die van de jezuïet Del Rio, die hij herhaaldelijk 
citeert, kunnen zijn. Hij veroordeelde duivelse magie maar stond de natuurlijke soort toe; zie Wal-
ker, pp. 178-85.

2 Kircher, op. cit., pp. 919 e.v.
3 Zie hierboven, p. 175.
4 Kircher, Oedipus Aegyptiacus, II (1), p. 209. Kircher doelt op het maken van een synthese van 

alle mystieke tradities. Hij is een zeventiende-eeuwse Pico della Mirandola in dit opzicht, maar hij 
neemt gebieden op die Pico onbekend waren, zoals Mexico en Japan, die onder de missies van de 
jezuïeten hadden gevallen.

5 Ibid., II (2), p. 480.
6 Ibid., II (2), p. 358.
7 Zie hierboven, loc. cit.
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de platonisten van cambridge en casaubons 
datering van de hermetica

Zoals bekend zette de school van Engelse denkers die bekend staat als de 
platonisten van Cambridge, van wie de voornaamste Henry More en Ralph 
Cudworth waren, in de zeventiende eeuw de thema’s en tradities van het 
renaissanceplatonisme voort. Maar, in tegenstelling tot Fludd en Kircher, 
kenden zowel More als Cudworth Casaubons kritiek op de Hermetica en aan-
vaardden zij die, en hierdoor werd Hermes Trismegistus hun ontnomen als 
een priscus theologus en daarmee een van de belangrijkste fundamenten van de 
renaissancesynthese. Ik geloof dat dit nooit is opgemerkt, en ook de invloed 
ervan op Mores en Cudworths aanpassingen van het renaissancedenken is 
nooit onderzocht. Dit is een belangrijke zaak die niet in de paar bladzijden die 
aan More en Cudworth in dit hoofdstuk zijn gewijd, kan worden verkend. Ik 
kan slechts heel kort bepaalde feiten aanduiden, en het aan anderen overlaten 
om de zaak verder te onderzoeken.

Als hij de preëxistentie van de ziel in zijn werk over de onsterfelijkheid 
van de ziel behandelt, zegt More:

Dat in Egypte, die oeroude bakermat van alle geheime wetenschappen, 
deze opvatting (dat wil zeggen de preëxistentie van de ziel) onder alle 
wijze mannen daar in zwang was, daar getuigen de fragmenten van 
Trismegistus voldoende van. Ofschoon er enige vervalsing en verbas-
tering vermoed kan worden in verscheidene passages in dat boek met 
betrekking tot de interesse van het christendom, toch kan deze opvat-
ting van de preëxistentie van de ziel, waarvoor het christendom zich niet 
interesseerde, niet aan de hand van de getuigenis van die geschriften 
worden gezien als een wijsheidsrichting van dat land: een opvatting 
die niet alleen werd gedeeld door de gymnosofisten en andere wijze 
mannen in Egypte, maar ook door Indiase brahmanen en de Perzische 
en Babylonische magiërs, zoals u duidelijk kunt afleiden uit die Orakels 
die ofwel magisch of Chaldeeuws worden genoemd, waarop Pletho en 
Psellus hun commentaren hebben geleverd. Hieraan kan de duistere 
filosofie van de joden worden toegevoegd, die zij hun kabbala noemen, 
waarvan de preëxistentie van de ziel een aanzienlijk deel uitmaakt, zoals 
alle geleerde joden zullen toegeven. En hoe vanzelfsprekend toepasbaar 
deze theorie op die drie mysterieuze hoofdstukken van Genesis is, heb 
ik, met geen gering succes, pogen aan te tonen in mijn Conjectura Cab-
balistica.

[In Egypt, that ancient Nurse of all hidden sciences, that this Opinion 
(i.e. that the soul pre-exists) was in vogue amongst all the wise men 
there, those fragments of Trismegist do sufficiently witness. For though 
there may be suspected some fraud and corruption in several passages 
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of that Book, in reference to the interest of Christianity; yet this Opinion 
of the Praeexistency of the Soul, in which Christianity did not interest 
itself, cannot but be judged, from the Testimony of those Writings, to 
have been a Branch of the Wisdome of that Nation: of which Opinion 
not only the Gymnosophists and other wise men of Egypt were, but 
also the Brachmans of India, and the Magi of Babylon and Persia; as 
you may plainly see by those Oracles that are called either Magical or 
Chaldaica1, which Pletho and Psellus have commented upon. To these 
you may adde the abstruse Philo sophy of the Jews, which they call their 
Cabbala, of which the Soul’s Prae-existence makes a considerable part; 
as all the learned of the Jews do confess. And how naturally applicable 
this Theory is to those three mysterious chapters of Genesis, I have, 
with no contemptible success, endeavored to shew in my Conjectura 
Cabbalistica.1]

Het is duidelijk dat More Casaubons Exercitationes heel zorgvuldig had bestu-
deerd, want hij citeert eruit in zijn Conjectura Cabbalistica en noemt Casaubon 
als de auteur.2 Het is daarom zeker dat hij aan Casaubon de zienswijze ont-
leende die in het bovenstaande citaat geuit wordt, dat het ‘Boek’ dat de ‘frag-
menten van Trismegist’ (dat wil zeggen het Corpus Hermeticum) bevat ervan 
verdacht wordt een vrome vervalsing door christenen te zijn. Zijn argument 
is dat, aangezien de preëxistentie van de ziel geen christelijke doctrine is, 
de passages in het Corpus Hermeticum waarin dit wordt geleerd authentieke 
‘Egyptische wijsheid’ kunnen zijn, waarmee niet is geknoeid door degenen 
die de vervalsing maakten. Hij gaat dan verder met het maken van de syn-
these van dit authentieke Egyptische onderricht van de Hermetica met de 
Chaldeeuwse Orakels en met kabbala op de wijze van de renaissancetraditie. 
Maar als men zo zorgvuldig moet zoeken naar authentieke Egyptische pas-
sages in de Hermetica, is dit een heel andere kwestie dan ze te zien als oeroude 
Egyptische profetische geschriften die overeenstemmen met Genesis en die 
de Drie-eenheid voorspellen in passages die er nu van verdacht worden door 
More, die Casaubon volgt, ‘vervalst en verbasterd te zijn in het belang van 
het christendom’.

Hoe ingrijpend More door deze nieuwe visie op de Hermetica werd be-
invloed, kan makkelijk worden herkend door enige bestudering van zijn 
Conjectura Cabbalistica waarin hij ‘de geest van Mozes interpreteert in de drie 
eerste hoofdstukken van Genesis’ volgens een drievoudige kabbala: letterlijk, 
filosofisch en mystiek. More was ervan overtuigd, net als Pico della Miran-
dola en alle renaissancekabbalisten, dat ‘de joodse kabbala ontworpen is als 
traditionele doctrine of verklaring van de Pentateuch, die Mozes uit de mond 

1 Geciteerd uit A Collection of Several Philosophical Writings of Henry More, tweede editie, Londen, 
1662, The Immortality of the Soul (afzonderlijk gepagineerd), p. 113.

2 Henry More, Conjectura Cabbalistica, in de hierboven geciteerde Collection (afzonderlijk gepa-
gineerd), p. 102.
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van God ontving toen hij met Hem op de Berg was’.1 Hij gelooft verder dat 
de filosofische kabbala mysteriën bevat die ‘hetzelfde zijn als degene die de 
uitzonderlijke filosofen, Pythagoras en Plato, uit Egypte en de delen van Azië 
naar Europa meebrachten. En het wordt algemeen aanvaard door christenen 
dat zij beiden hun filosofie van Mozes hadden.’2 More voegt daarom zijn kab-
balistische commentaar op Genesis – want dat is wat de Conjectura Cabbalistica 
is – samen met de pythagorische getallenmystiek en met de leringen van Plato 
en de neoplatonisten. Dit is weer de renaissancetraditie van het combineren 
van een priscus theologus als Pythagoras met de oude kabbalistische traditie 
die teruggaat tot Mozes. Met deze terugkeer tot de pythagorisch-mozaïsche 
Oudheid verbindt More zijn platonisme, en hij ontdekt dat de hele traditie 
een stap is naar het christendom, of liever gezegd naar zijn vorm van het 
christelijk platonisme, die zij bevestigt.

Het nieuwe aan Mores Conjectura Cabbalistica is niet zozeer wat erin staat, 
maar wat er niet in staat. Want er is iets heel groots weggelaten: Hermes 
Trismegistus wordt nergens genoemd. Dit betekent dat More nooit de ge-
bruikelijke samenvoeging maakt van de Egyptische Genesis, Pimander, en 
de mozaïsche Genesis. Ook gebruikt hij nooit de hermetische trinitarische 
passages om zijn christelijke platonisme te ondersteunen. De reden voor deze 
weglatingen moet zijn dat More door Casaubon ervan overtuigd is geraakt 
dat de ‘mozaïsche’ en ‘christelijke’ passages in de Hermetica niet de oudste 
Egyptische wijsheid zijn die overeenstemt met Mozes en die het christen-
dom aankondigen, maar ‘vervalsingen en verbasteringen’ die door latere 
christelijke schrijvers zijn ingevoegd. Ofschoon hij over het algemeen gelooft 
dat Mozes van de Egyptenaren heeft geleerd, gelooft hij niet langer dat de 
Hermetica een betrouwbaar bewijs vormen voor Egyptische wijsheid en haar 
overeenstemming met Genesis en het Evangelie van Johannes.

Het enorme verschil dat dit uitmaakte wordt het duidelijkst als men More 
met Fludd en Kircher vergelijkt. Fludds Philosophia Moysaica is ook een soort 
kabbalistisch commentaar op Genesis maar hierin is het gezag van Hermes 
Trismegistus gelijk aan dat van Mozes, en de Pimander in de vertaling van 
Ficino wordt voortdurend aangehaald als overeenkomend met Genesis. Ook 
wordt het hermetische trinitarisme samengevoegd met de pythagorische en 
de kabbalistische getallenmystiek waaruit Fludds extatische mystieke dia-
grammen voortvloeien. Dezelfde waarneming geldt ongeveer voor het werk 
van Kircher dat we hebben besproken, de Oedipus Aegyptiacus, waarin Genesis 
onderbouwd wordt met Ficino’s Pimander, en het hermetische trinitarisme 
vrijelijk als gezaghebbend wordt gebruikt. Fludds leven overlapt dat van 
More, want hij stierf toen More drieëntwintig was; Kircher was Mores iets 
oudere tijdgenoot. Maar ze zijn van hem gescheiden door een grote kloof, 

1 Ibid., p. 1. More werd echter ook beïnvloed door latere soorten kabbala dan degene die in de 
Renaissance voorhanden waren; zie R.J.Z. Werblowsky, ‘Milton and the Conjectura Cabbalistica’, 
J.W.C.I., XVIII, 1955, pp. 94, 96.

2 Ibid., p. 3.
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want ze weigerden de kritiek van Casaubon op de Hermetica te erkennen, 
terwijl More haar wel accepteerde. Het gevolg is dat terwijl Fludd en Kircher 
nog hermetisch-kabbalisten zijn die hun benadering tot het platonisme aan 
deze dubbele basis koppelen, More geen hermeticus is maar alleen kabbalist, 
en zijn mozaïsch-pythagorisch-platoonse synthese is bevrijd van de zware, 
overweldigende invloeden van het christelijke hermetisme dat hij herkende 
als vals.

Wat dit feit (want het is een feit) kan betekenen voor het begrijpen van 
Mores platonisme, vergeleken met dat van Ficino of Pico en de renaissancetra-
ditie in het algemeen, moet worden overgelaten aan toekomstige onderzoe-
kers. Wellicht betekent het dat Henry More in feite was wat men altijd dacht 
dat Ficino was: een vroom christen die het platonisme mystiek uitlegde om 
zijn christelijkheid te versterken, en die vrij was van die kern van magische 
theorie, en magische praktijk, die de eredienst van Hermes Trismegistus 
overbracht op het ficiniaanse platonisme en de invloed ervan.

More was ook aangeraakt door heel moderne invloeden, want hij bestu-
deerde en bewonderde het werk van Descartes wiens mechanistische filoso-
fie van de natuur hij aanvaardde, ofschoon met enig voorbehoud. Hij kon, 
tenminste tot zijn eigen tevredenheid, de nieuwe mechanische filosofie in 
overeenstemming brengen met zijn eigen visie waarin zo’n groot deel van 
de renaissancetraditie standhield. Een van de manieren waarop hij hierin 
slaagde was door het cartesiaanse mechanisme te beschouwen als een waar-
heid die in de Oudheid bekend was aan Mozes en die behouden bleef in de 
kabbalistische traditie, die Descartes opnieuw had ontdekt door goddelijke 
inspiratie.1 More aanvaardde echter de mechanistische interpretatie van de 
natuur niet helemaal, waarbij hij erop wees dat er enkele natuurverschijnselen 
zijn die zij niet beslaat. Hij wilde haar daarom wijzigen naar het concept van 
een ‘geest van de natuur’. Mores wijziging van het cartesiaanse mechanisme in 
deze richting is onderzocht door E.A. Burtt.2 Het is interessant te zien dat in 
een van de passages in zijn boek over De Onsterfelijkheid van de Ziel waarin hij 
zijn ‘geest van de natuur’ verdedigt tegenover het cartesiaanse mechanisme 
en de cartesiaanse dualistische visie van materie en geest, More terugvalt op 
wat kennelijk een overblijfsel van het ficiniaanse hermetisme in zijn visie is. 
De cartesiaanse belangrijkste elementen zijn, zegt More, in feite hetzelfde als:

die ware hemelse of etherische materie die overal is, zoals Ficino ergens 
zei dat de hemel is; en dat vuur is dat volgens Trismegistus het meest 
innerlijke voertuig van de geest is, en het instrument dat God gebruikte 
bij het vormen van de wereld, en waarvan de Ziel van de wereld, waar 
zij ook maar werkzaam is, beslist nog steeds gebruikmaakt.

1 Ibid., p. 104.
2 E.A. Burtt, The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science, Londen, 1932, pp. 127-36.
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[that true Heavenly or Aethereal Matter which is everywhere, as Ficinus 
somewhere saith Heaven is; and is that Fire which Tris megist affirms is 
the most inward vehicle of the Mind, and the instrument that God used 
in the forming of the world, and which the Soul of the world, wherever 
she acts, does most certainly still use.1]

De verwijzing in de kantlijn voor dit citaat is ‘Trismegist. Poeman. cap. 10 
sive Clavis’, dat wil zeggen naar hoofdstuk 10 van Ficino’s Pimander (in feite 
Corpus Hermeticum X).2

 Derhalve is Mores aanvaarding van het cartesiaanse mechanisme in feite 
kabbalistisch, en zijn kritiek erop is, tenminste ten dele, hermetisch, waarbij 
hijgebruik maakt van een beroep op Ficino’s Pimander die dus kennelijk nog 
steeds aanzienlijke waarde voor hem bezat, ondanks Casaubon.

Mores vriend en mede-platonist te Cambrigde Ralph Cudworth schreef zijn 
True Intellectual System of the Universe (1678) om atheïsten het zwijgen op te 
leggen door voorbeelden van het geloof in het bestaan van God in alle tijden 
en plaatsen en in alle grote filosofische tradities samen te brengen – een 
methode die duidelijk kenmerken van de invloed van het renaissancesyn-
cretisme vertoont. Hij heeft de bedoeling aan te tonen dat de leer van de 
heidense polytheïsten altijd hetzelfde was, dat naast hun vele goden er een 
allerhoogste almachtige Godheid bestond.

En wij zullen dit doen door, niet zoals sommigen hebben gedaan, de 
belangrijkste nadruk te leggen op de Sibillijnse Orakels, en die ver-
maarde geschriften van Hermes Trismegistus, de autoriteit die onlangs zo 
openlijk is afgekeurd door geleerde mannen; en ook niet op dergelijke 
orakels van de heidense godheden, waarvan vermoed kan worden dat het 
vervalsingen van christenen zijn; maar wel op dergelijke monumenten 
van heidense ouderdom, aangezien die geheel onverdacht en boven alle 
twijfel zijn verheven.

[And this we shall perform, not as some have done, by laying the chief 
stress upon the Sibylline oracles, and those reputed writings of Hermes 
Trismegist, the authority whereof hath been of late so much decried by 
learned men; nor yet upon such oracles of the Pagan deities, as may 
be suspected to have been counterfeited by Christians; but upon such 
monuments of Pagan antiquity, as are altogether unsuspected and in-
dubitate.3]

1 Immortality of the Soul, p. 96 (in de geciteerde Collection).
2 Zie Ficino, p. 1849.
3 Ralph Cudworth, The True Intellectual System of the Universe, tweede editie, Londen, 1743, p. 281.
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Cudworth neemt vervolgens door wat in werkelijkheid de oude prisci theologi 
zijn, maar baseert zijn verslag van Zoroaster1 op andere teksten naast de 
Chaldeeuwse Orakels (ofschoon hij deze als tamelijk authentiek beschouwt); 
zijn verslag van het orfisme2 op basis van betrouwbaarder bronnen dan de 
Orphica, die hij hoogst verdacht vindt; en zijn verslag van de theologie en 
filosofie van de oude Egyptenaren3 op Jamblichus, Plutarchus, de Kerkvaders, 
enzovoorts, in plaats van op de geschriften van ‘Hermes Trismegistus’ die hij, 
net als de Sibillijnse Boeken (orakelspreuken), bijna geheel afdoet als chris-
telijke vervalsingen4 waarmee door late christelijke schrijvers is geknoeid. 
Want het ziet ernaar uit dat enkele zogenaamde christenen uit vroeger tijden

[endeavoured to uphold the truth of Christianity by figments and for-
geries of their own devising. Which, as it was a thing ignoble and un-
worthy in itself, and argued that those very defenders of Christianity 
did themselves distrust their own cause; so may it well be thought, that 
there was a policy of the devil in it also, there being no other more ef-
fectual way than this, to render all Christianity (at least in after-ages) to 
be suspected. Insomuch that it might perhaps be questioned, whether 
the truth and divinity of Christianity appear more in having prevailed 
against the open force and opposition of its professed enemies, or in 
not being at last smothered and oppressed by these frauds and forgeries 
of its seeming friends and defenders.5]

Wat een afstand hebben we afgelegd in het gezelschap van de Nieuwe Kritiek 
vanaf Ficino’s commentaren op de Pimander, van Hermes Trismegistus tussen 
de Sibillen in de kathedraal van Siena, van het religieuze hermetisme van de 
zestiende eeuw, en ook van de zeventiende-eeuwse reactionaire hermetici 
als Fludd en Kircher, waarvan de laatstgenoemde nog leefde toen Cudworths 
boek werd uitgegeven!

Op latere bladzijden in zijn boek onderzoekt Cudworth Casaubons kritiek 
op de Hermetica in detail. Isaac Casaubon, zegt hij, was de eerste ontdekker van 
de christelijke vervalsingen in de sibillijnse en ‘trismegistische’ geschriften, 
en heeft veel vervalste, want christelijke, passages aangeduid

[in that first Hermetick book, entitled, Poemander; some also in the 
fourth book, inscribed Crater, and some in the thirteenth ca1led the ser-
mon in the mount, concerning regeneration; which may justly render those 
three whole books, or at least the first and last of them, to be suspected. 
We shall here repeat none of Casaubon’s condemned passages, but add 

1 Ibid., pp. 285 e.v.
2 Ibid., pp. 294 e.v.
3 Ibid., pp. 308 e.v.
4 Ibid., pp. 282 e.v.
5 Ibid., pp. 281-2.
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one more to them out of the thirteenth book, or sermon in the mount, 
which, however omitted by him, seems to be more rankly Christian than 
any other … Tell me this also, who is the cause or worker of regeneration? The 
son of God, one man by the will of God. Wherefore, though Ath. Kircherus 
contend with such zeal for the sincerity of all these Trismegistick books; 
yet we must needs pronounce of the three forementioned, at least the 
Poemander properly so called, and the sermon in the mount, that they were 
either wholly forged and counterfeited by some pretended Christians, 
or else had many spurious passages inserted into them. Wherefore it 
cannot be solidly proved from the Trismegistick books after this man-
ner, as supposed to be all alike genuine and sincere, that the Egyptian 
Pagans acknowledged one universal Numen.1]

Het is merkwaardig in dit alles te zien hoe sterk Casaubon en Cudworth be-
invloed waren door de christelijke hermetische traditie. Moderne geleerden 
die vanzelfsprekend niet in die traditie zijn grootgebracht en niet vanuit die 
traditie reageren, beschouwen ze, ofschoon ze overtuigd zijn van de post-
christelijke datering van de Hermetica, niet als christelijke vervalsingen, zoals 
sommige Sibillijnse Boeken ongetwijfeld zijn.2 Ze ontdekken er zelfs weinig 
tot geen christelijke invloed in.3 Maar in de ogen van Cudworth, tevoorschijn 
komend vanuit eeuwen intense christelijke interpretatie van de ‘trismegis-
tische’ geschriften als het werk van de oude Egyptische priscus theologus en 
profeet van het christendom – een opvatting waarvan hij wist dat die nog 
steeds sterk leefde in zijn eigentijdse wereld zoals blijkt uit zijn verwijzing 
naar Kircher4 – kunnen de boeken en passages die hij noemt ‘onbetwistbaar 
christelijk’ lijken, en daarmee vervalst.

Cudworth is het echter niet met Casaubon eens dat de hermetische boe-
ken geheel waardeloos zijn als bronnen voor Egyptische wijsheid. Zelfs al 
waren ze allemaal vervalst, omdat ze geschreven waren ‘voor het Egyptische 
heidendom en zijn reeks priesters al uitgestorven waren’, wisten hun schrij-
vers toch iets af van die priesters en ‘hun esoterische en ware theologie’ en 
dus dienen de boeken niet te worden afgedaan als verstoken van informatie 
hierover.5 Verder denkt hij dat Casaubon het bij het verkeerde eind heeft 
door alle hermetische boeken te bestempelen als vervalst, omdat dit van 
sommige ervan is gebleken.6 Hij wijst erop dat Casaubon in de fout vervalt 
te denken dat wat Ficino publiceerde onder de titel Pimander maar één boek 

1 Ibid., pp. 319-20.
2 Voor verwijzingen naar literatuur in de Sibillijnse Boeken als vervalsingen, zie hierboven, p. 

21, noot 4.
3 Zie hierboven, p. 32, noot 1.
4 In een andere passage verwijst Cudworth weer naar Kircher die de authenticiteit van die geschrif-

ten ‘die gewoonlijk toegeschreven worden aan Hermes Trismegistus’ heeft vastgesteld (op. cit., p. 285).
5 Cudworth, op. cit., p. 320.
6 Ibid., loc. cit.
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was,1 terwijl hieronder verscheidene afzonderlijke boeken vallen, die niet 
allemaal vervalst hoeven te zijn. En hij gelooft dat de andere boeken die Pa-
trizi publiceerde, en vooral de Asclepius, niet veroordeeld moeten worden als 
christelijke vervalsingen aangezien er geen tekenen van onechtheid (dat wil 
zeggen van het christendom) in te vinden zijn.2

Een ander bezwaar dat hij tegen Casaubon heeft is dat laatstgenoemde 
veronderstelt dat ‘platoonse en graecistische’ opvattingen in de Hermetica 
allemaal door christelijke schrijvers werden ingevoegd die bedreven waren 
in de Griekse wijsheid. Maar aangezien we weten dat ‘het pythagorisme, 
platonisme en de Griekse wijsheid in het algemeen voor een groot deel ont-
leend was aan de Egyptenaren’, waarom zou een dergelijke wijsheid in de 
hermetische boeken dan niet rechtstreeks afkomstig kunnen zijn van de 
Egyptische priesters, haar ware bron?3 Deze cirkelredenering laat zien hoe 
sterk de greep van het renaissancerespect voor Egypte als de schatkamer van 
wijsheid nog was op Cudworths denken. Het voorbeeld dat hij geeft is dat het 
dogma in trismegistische boeken ‘dat niets in de wereld standhoudt, en dat 
dood geen destructie is, maar slechts verandering en omzetting van dingen’ 
ofschoon pythagorisch door Pythagoras ontleend was aan de Egyptenaren 
en heel goed past bij een andere doctrine in deze boeken dat de wereld een 
‘tweede god’ is en daarom onsterfelijk. Dit kan daarom heel goed een stuk 
oude Egyptische wijsheid zijn die in deze boeken bewaard is gebleven.4

Dat de Asclepius geen christelijke vervalsing kan zijn, wordt in de ogen 
van Cudworth voldoende bewezen door de passage over het maken van go-
den, waarvan het karakter ‘helemaal niet christelijk is, maar onmiskenbaar 
heidens’.5 Hij begrijpt niet waarom Lactantius dacht dat de passage over 
de ‘Zoon van God’ in de Asclepius de tweede persoon van de Drie-eenheid 
betekende, aangezien zij duidelijk verwijst naar de zichtbare wereld.6 En hij 
suggereert dat de Klaagzang de verwoesting van de Egyptische religie door 
de christenen beschrijft, geschreven na de gebeurtenis, niet als voorspelling 
ervan, hoewel hij hiervan niet zeker is.7

De essentie van Cudworths redenering is:

dat ofschoon sommige trismegistische boeken ofwel geheel vervalst wa-
ren, of dat er andere bepaalde hypothetische passages waren ingevoegd 
door een christen, er toch andere wel oorspronkelijk Egyptisch waren, 
of, zoals het zich laat aanzien, hermetische of Egyptische doctrines 
bevatten (waarin een allerhoogste Godheid overal wordt bevestigd), 

1 Ibid., loc. cit.
2 Ibid., p. 321.
3 Ibid., p. 326.
4 Ibid., pp. 326-7.
5 Ibid., p. 328.
6 Ibid., p. 331.
7 Ibid., p. 329.
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waardoor we kunnen concluderen dat de Egyptenaren vanaf die tijd 
een allerhoogste Godheid erkenden.

[that though some of the Trismegistick books were either wholly coun-
terfeited, or else had certain supposititious passages inserted into them 
by some Christian hand, yet there being others of them originally Egyp-
tian, or which, as to the substance of them, do contain Hermaical or 
Egyptian doctrines (in all which one supreme Deity is every where as-
serted) we may well conclude from thence, that the Egyptians had an 
acknowledgement of one supreme Deity.1]

Dat er zo veel verwoede arbeid nodig was om iets te redden uit het wrak van 
‘Hermes Trismegistus’ als de betrouwbare autoriteit over Egypte, laat zien wat 
een ontnuchtering Casaubon vrome christelijke platonisten had bezorgd die 
verder nog steeds voor een groot deel werkten binnen de renaissancetraditie.

Het is interessant te zien dat wat Cudworth van de Hermetica spaart als 
authentiek Egyptisch (de eeuwigheid en goddelijkheid van materie, de As-
clepius en zijn magische religie) representatief is voor Bruno’s egyptianisme 
waartoe hij kwam door zijn weigering – die zo pijnlijk onorthodox en schok-
kend was – de christelijke uitleg van deze geschriften te erkennen.

Deze vier voorbeelden van wat er gebeurde nadat Hermes Trismegistus werd 
gedateerd, moeten toereikend zijn om een indruk te geven van het herme-
tisme in de zeventiende eeuw. Het verloor slechts langzaam zijn greep. Fludd, 
de rozenkruiser, en Kircher, de jezuïet, behielden beiden renaissancistische 
hermetisch-kabbalistische opvattingen door te negeren of te vergeten dat 
Hermes Trismegistus niet langer de oeroude priscus theologus was die hij in de 
ogen van Ficino was. De platonisten van Cambridge aanvaardden het meren-
deel van Casaubons kritiek, met als gevolg dat het platonisme van Cambridge, 
beroofd van de hermetische fundering, iets heel anders moet zijn dan het 
renaissanceplatonisme. Niettemin laten ze met tegenzin de Hermetica los, 
en ontdekken manieren en middelen om iets van hun invloed te behouden.

En de Hermetica werden niet, en zijn nog steeds niet, ontzenuwd als uit-
zonderlijk belangrijke documenten van de religieuze ervaring doordat ze 
eindelijk juist gedateerd werden. Evenmin bestaat er onder moderne geleer-
den overeenstemming over hoe veel, of hoe weinig, authentiek Egyptische 
leringen ze bevatten.2

1 Ibid., p. 333.
2 De Egyptische benadering wordt wellicht versterkt door de recente ontdekking van een versie 

van de Asclepius in het Koptisch; zie J. Doresse, The Secret Books of the Egyptian Gnostics, Londen, 
1960, pp. 255 e.v.
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hoofdstuk xxii

Hermes Trismegistus en de Fludd-controverses

•
In het vorige hoofdstuk hebben we de houding ten opzichte van Casau-

bons kritiek op de Hermetica onderzocht onder degenen die op de een of 
andere wijze nog steeds vasthielden aan de renaissancetradities, ofwel als 
magiërs, zoals Fludd, ofwel als egyptologen, zoals Kircher, of als christelijke 
platonisten, onschuldig aan magie, zoals More en Cudworth. We moeten 
ons nu richten op het gebruik dat van Casaubons ontdekking werd gemaakt 
door degenen die uit de renaissancetradities zijn opgekomen, die zich er 
zelfs actief tegen scharen en uit zijn op de vernietiging ervan, vooral van de 
magische en animistische aspecten, teneinde de weg vrij te maken voor een 
gewijzigde houding tegenover de wereld, namelijk die van de cartesiaanse 
mechanische natuurkunde, en voor echt wetenschappelijke en niet-magische 
manieren om met haar krachten te werken in de enorme ontwikkeling van 
de mechanische wetenschappen. Ofschoon er veel aan vooraf was gegaan 
om de weg ervoor te bereiden, zal niemand ontkennen dat de zeventiende 
eeuw die gedenkwaardige tijd vertegenwoordigt in de geschiedenis van de 
mens waarin deze voor het eerst met zekere tred de paden beliep die hem 
sindsdien feilloos voorwaarts hebben geleid naar dat meesterschap over de 
natuur in de moderne wetenschap die de verbazingwekkende prestatie van 
de moderne Europese mens is, en van hem alleen, in deze mate, in alle an-
nalen van de mensheid.

De aanval op de renaissancemagie, met het ermee samenhangende zogehe-
ten neoplatonisme en zijn animistische natuurfilosofieën werd in de vroege 
zeventiende eeuw in Frankrijk geleid door ‘le bon père’ Marin Mersenne, 
van de orde der minderbroeders. Mersenne, een zeer vroom christen en vu-
rig wetenschappelijk onderzoeker, vriend van Descartes en van Gassendi, 
bewonderaar van Galileo, speelde een belangrijke rol in het aanmoedigen 
van de nieuwe beweging, door de onderzoekers in contact te brengen met 
anderen die volgens eenzelfde werkwijze zijn enorme briefwisseling met 
alle wijze mensen van Europa doorwerkten. Zoals Lenoble bondig heeft 
opgemerkt,1 werd de kwestie niet door degenen die net als Mersenne actief 
betrokken waren in het conflict als uitsluitend een kwestie tussen de nieuwe 
filosofische en wetenschappelijke opvattingen en de oude scholastieke tra-
ditie gezien. Descartes doorbrak eindelijk de aristotelische natuurkunde, 

1 R. Lenoble, Mersenne ou la naissance du mécanisme, Parijs, 1948, pp. 5 e.v.
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maar hij verachtte en negeerde het renaissancenaturalisme dat volgens hem 
minder in overeenstemming was met zijn eigen zienswijzen, ondanks een 
ogenschijnlijke overeenkomst met het anti-aristotelisme van bepaalde re-
naissancedenkers. En in de ogen van Mersenne was de voornaamste vijand, 
zowel van het orthodoxe christendom als van de ware wetenschap, het renais-
sancenaturalisme met alle ermee samenhangende magieën.1 Hij besteedde 
daarom al zijn energie aan het onttronen van de renaissancemagiër en aan 
het aanvallen van de bloei van allerlei minderwaardige magieën die het lang 
heersende hermetisme en kabbalisme in hun gevolg hadden meegevoerd.

In de openingsjaren van die gedenkwaardige zeventiende eeuw tierde 
elke soort magie en occultisme welig. De autoriteiten waren zeer ernstig 
verontrust. In Frankrijk werden elk jaar honderden tovenaars verbrand,2 
hetgeen, zoals Lenoble heeft gezegd, een aanduiding is van niet alleen het 
overheersen van magie maar van het geloof in de krachten ervan. Er bestaat 
slechts weinig twijfel dat de esoterische en van demonen vergeven sfeer van 
deze periode het eindresultaat was – als het ware, de decadentie – van de 
herwaardering van magie die uiteindelijk afkomstig was van Ficino en Pico 
en die, buitensporig voortgezet door afstammelingen van hen zoals Corne-
lius Agrippa, steun ontvangen had van de animistische interpretaties van 
de natuur van de renaissancefilosofen. Zoals Koyré heeft gezegd: ‘Pour les 
gens du XVIe et du XVIIe siècle tout est naturel et rien n’est impossible, parce 
que tout est compris en fonction de la magie et la nature elle-même n’est 
qu’une magie avec un Dieu magicien suprême.’3 Het was in zo’n wereld dat 
Mersenne en Descartes geboren werden, en Mersenne vatte het als zijn taak 
op om die met alle wapens die hij bezat te bestrijden. De wetenschappelijke 
wapens waren, tot nu toe, erg sterk. We zijn geneigd te vergeten, verblind 
als we zijn door de enorme vooruitgang in de verwerving van exacte weten-
schappelijke kennis die in de loop van deze eeuw werd geboekt, hoe weinig 
ervan aanwezig was aan het begin, en hoe onbeduidend de wapenrusting 
was waarmee Mersenne optrok om de overheersende magische visie op de 
natuur als de enige wetenschappelijke verklaring van haar verschijnselen, 
aan te vallen.

Mersennes Quaestiones in Genesim (1623)4 is een lastig boek om te begrijpen, 
niet alleen vanwege de immense lengte ervan, maar ook omdat de inhoud 
verwarrend is gerangschikt. Boven de secties, die allemaal een uitzonder-
lijk ongelijke lengte hebben, staan verzen uit de eerste drie hoofdstukken 
van Genesis, en inderdaad is het boek, zoals de titel aangeeft, bedoeld als 
commentaar op Genesis, waarvan het algemene doel niet makkelijk wordt 
gevat door de lezer terwijl hij zich een weg baant door wat een verzameling 
verhandelingen lijkt te zijn van een hoogst uiteenlopende verscheidenheid 

1 Ibid., p. 7.
2 Ibid., pp. 30 e.v.
3 Geciteerd door Lenoble, op. cit., p. 85.
4 M. Mersenne, Quaestiones celeberrimae in Genesim … , Parijs, 1623
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aan onderwerpen. Lenoble heeft echter goed gezien wat het principe van 
eenheid in het werk is. Hij beschouwt het als voornamelijk gericht tegen 
alle magische en voorspellende kunsten, tegen allerlei soorten kabbalisten 
en occultisten, tegen naturalistische en animistische filosofen die Mersenne 
er in het algemeen van verdenkt ofwel atheïsten, ofwel deïsten te zijn. Met 
andere woorden, de Bijbeltekst wordt gebruikt als schilderdoek voor Mersen-
nes summa tegen de renaissancemagie, haar hele manier van denken, en al 
haar telgen in de enorme eigentijdse verspreiding van magische praktijken. 
Het is ook, voert Lenoble aan, een summa van Mersennes eigen wetenschap-
pelijke interesses, zijn muzikale, wiskundige, natuurkundige, astrologische 
en dergelijke, studies.1 Dus is Mersenne, binnen het kader van het mozaïsche 
scheppingsverhaal, zowel bezig de oude magische benaderingswijze van de 
natuur uit te bannen en tevens de nieuwe wijze in te voeren, de komende 
wijze van de wetenschap en zuivere wiskunde.

Uit de enorme hoeveelheid materiaal in dit zeer belangrijke boek, dat 
tussen de Renaissance en de moderne wereld in ligt, kunnen slechts enkele 
punten worden uitgekozen. Mersenne is uiterst goed op de hoogte van de 
renaissancemagie die hij zo verafschuwt. Waarschijnlijk maakte hij veel ge-
bruik van Del Rio’s boek tegen de magie dat hij verscheidene keren noemt. 
Wat betreft Ficino heeft hij een zeer scherpe blik. Ficino spreekt niet als 
katholiek als hij in het boek De vita coelitus comparanda beweert dat beelden 
en karakters macht over alle minder belangrijke dingen hebben, hetgeen 
katholieken ontkennen.2 In een ander deel van het boek, waarin hij een lang 
en uiterst kundig verslag van de eigenschappen van stenen en magische 
beelden geeft, ziet hij het verband dat in het renaissanceplatonisme is gelegd 
tussen magische beelden van de sterren en platoonse ideeën:

Sunt qui ad Platonis ideas recurrant, quae lapidibus, adeout quilibet 
suam habet ideam, a qua vim & energiam suam accipat; vel cum Her-
mete, & Astronomis ad stellas, & imagines coeli (recurrant).3

Hier legt hij de magische kern van het ficiniaanse platonisme bloot, de ver-
warring van de ideeën met magische beelden en met het hermetisme. Zulke 
vermogens aan zulke beelden toekennen, is in zijn ogen gewoon waanzinnig.

Verum nemo sanae mentis dixerit illas imagines vim habere, ut constel-
lationes magis influant.4

1 Lenoble, op. cit., pp. 25 e.v.
2 ‘Respondeo Ficinum quidem catholicum non esse, ubi nugas illas magicas & astrologicas affert, 

& probat, ut patet ex lib. 3 de vita coelitus comparanda, in quo characteres & imagines vim in omnia 
inferiora habere docet, quod singuli vere Cristiani negant.’ Mersenne, Quaestiones in Genisim, col. 1704.

3 Ibid., col. 1164.
4 Ibid., col. 1165.
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Mersenne is iemand uit de nieuwe tijd; hij is de waterscheiding overgestoken 
en bevindt zich aan dezelfde kant als wij; geloven in de kracht van magische 
beelden van de sterren is volgens hem gewoon gek. Volgens hem is een te-
kening van Mantegna waardevoller dan de beelden van de dodenbezweer-
ders.1 Hij veroordeelt dergelijke beelden niet omdat hij bang is voor hun 
macht, maar omdat ze zinloos zijn. Mersenne, die de astrologie volledig 
de rug toekeert,2 keert vanzelfsprekend ook de astrale magie de rug toe, de 
wonderbaarlijke geneeskrachtige werking van planten, stenen,3 beelden, en 
het hele gebeuren waarop magia naturalis rustte.

Hij veroordeelt de leer van de anima mundi,4 of in ieder geval de buiten-
sporige uitbreiding hiervan waarin de renaissancenaturalisten zich uitleef-
den die beweren dat de wereld leeft, ademt en zelfs denkt. Nogmaals heeft 
hij hier de magische kern in het renaissanceplatonisme bespeurd, want dit 
universele animisme in de natuur vormde de basis voor de verrichtingen van 
de magiër, en de spiritus mundi was het voertuig waarvan hij zich bediende.

Wat betreft de kabbala erkende Mersenne wel een orthodoxe kabbala, die 
zich bezighield met de mystieke uitleg van de Heilige Schrift.5 Maar kabba-
listische magie veroordeelt hij natuurlijk hartgrondig, en het hele systeem 
van kabbalistische angelologie en haar verbanden met kosmologie.

In de loop van deze krachtige opruiming waarbij de hermetisch-kabba-
listische basis van de renaissancemagie werd gesloopt, vermeldt en veroor-
deelt Mersenne alle voornaamste verbreiders van deze zienswijzen: Ficino, 
Pico della Mirandola en hun opvolgers. Vanzelfsprekend is hij sterk gekant 
tegen aartsmagiërs, zoals Cornelius Agrippa of Trithemius. Tegen Francesco 
Giorgi, een van de meest gevierde hermetisch-kabbalisten en auteur van 
de invloedrijke Harmonia Mundi schrijft hij vele passages, en hij wijdde een 
ander boek specifiek aan het weerleggen van hem.6 Patrizi’s theorie van het 
licht wordt opnieuw bekeken en wordt veroordeeld.7 Bruno en Campanella 
worden aangevallen, de eerstgenoemde maar kort (Mersennes voornaamste 
aanvallen op Bruno komen in andere boeken), de laatstgenoemde in lange 
passages.8 In het kort bevat Mersennes enorme Genesis-commentaar indrin-

1 Ibid., op. cit. Deze verwijzing naar Mantegna vindt plaats als Mersenne de lapidarist van Camil-
lus veroordeelt (Leonardus Camillus, Speculum lapidum, Venetië, 1502) waarin Mantegna, Bellini en 
Leonardo da Vinci worden genoemd; cf. Garin, Cultura, p. 397.

2 Lenoble, op. cit., pp. 128 e.v.
3 In zijn veroordeling van beelden citeert Mersenne echter toch ‘katholieke filosofen’ (d.w.z. 

Thomas van Aquino) die gezegd hebben dat de materialen of stenen waarvan een talisman gemaakt 
wordt, kracht bezitten (zie hierboven, p. 78-9).

4 Lenoble, op. cit., pp. 153 e.v.
5 Ibid., p. 103.
6 M. Mersenne, Observationes et emendationes ad Francisci Giorgi problemata, Parijs, 1623.
7 Mersenne, Quaest. in Gen., cols. 739-40.
8 Bruno en Campanella worden in het voorwoord van het werk genoemd als behorende tot de 

voornaamste schurken. (Atheos, magos, Deistas, & id genus … Campanella, Bruno, Telesio …) Cam-
panella’s De sensu rerum wordt in detail aangevallen, col. 1164 e.v. Zie verder voor Mersenne over 
Bruno hieronder, pp. 420-21.
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gende kritische analyses van bijna elk aspect van de denkwijze die we in dit 
boek hebben bestudeerd. Het levensbloed van de renaissancemagiër loopt 
weg onder deze heftige aanval; zijn meest geliefde theorieën, illusies en desil-
lusies maken hem tot afgedankte rommel in het kille licht van de nieuwe tijd.

Maar we hebben de belangrijkste prooi waarop Mersenne jacht maakt 
nog niet genoemd. De dode en verdwenen hermetisch-kabbalisten waren 
voor hem niet zo gevaarlijk en afschuwelijk als de levende: Robert Fludd.1 
Er bestaat weinig twijfel dat Fludd, in wie Mersenne terecht een tijdgenoot 
zag die bezig was opzettelijk met heel zijn kracht de wereldvisie van de re-
naissancemagiër die Mersenne wilde vernietigen nieuw leven in te blazen 
en te versterken, eigenlijk het voornaamste doelwit van de laatstgenoemde 
was. Fludds werken, en met name zijn Utriusque cosmi … historia, waren de 
directe aanleiding tot het bespoedigen van die hele enorme tegenstroom 
van de Quaestiones in Genesim. En als we denken aan hoe Fludd voortdurend 
en eeuwig Ficino’s Pimander aanhaalt, deze gelijkstellend met het mozaïsche 
scheppingsverhaal, gaan we inzien hoe Mersenne zijn boek als antwoord 
daarop had gepland; en we ontdekken nog een verenigend, leidend begin-
sel in zijn Genesis-commentaar, naast die waarop Lenoble heeft gewezen. 
Want Mersenne gebruikt in zijn eigen commentaar, aan de theologische 
kant ervan, alleen de Kerkvaders en erkende kerkleraren. Het is niet als een 
hermetisch-kabbalist zoals Fludd dat Mersenne Genesis benadert, maar als 
orthodox katholiek. Hij gebruikt orthodox Genesis-commentaar als raamwerk 
voor zijn aanval op Fludds hermetisch-kabbalistische commentaar, en op 
alles wat gebouwd was op de gelijkstelling Hermes-Mozes vanaf Pico della 
Mirandola. Dus kan worden aangevoerd dat het ware verenigende beginsel 
van Mersennes werk Mozes is, een orthodoxe Mozes, die de magie de rug 
toekeert en de nieuwe wetenschap inluidt.

Mersenne noemt Hermes Trismegistus niet vaak, en als hij uit de Hermetica 
citeert is het altijd in het Grieks, nooit in Ficino’s Latijnse vertaling.2 Maar hij 
besefte ten volle hoe fundamenteel Hermes voor Fludd was en voor de hele 
traditie waaruit Fludd putte. De theorie van macrokosmos-microkosmos 
van Fludds ‘twee werelden’ kan niet worden bewezen, zegt Mersenne, omdat 
de ‘Egyptenaren’ leren dat de mens de wereld omvat en omdat ‘Mercurius’ 
(ook bedoeld met ‘de Egyptenaren’) de mens een groot wonder noemt en 
gelijkenis van God.3

Ik heb in de Quaestiones in Genesim geen enkele aanwijzing gevonden dat 
Mersenne toen hij het schreef van Casaubons ontdekkingen over de Her-
metica afwist. Maar spoedig daarna ontdekte hij Casaubon en besefte hij 
wat een formidabel stuk gereedschap hij hiermee in handen kreeg voor zijn 
sloopwerkzaamheden aan het bouwwerk waarin de renaissancemagiër en 

1 Over Fludd en de rozenkruizers als Mersennes voornaamste doelwitten, zie Lenoble, op. cit., 
pp. 27 e.v.

2 Zie bijvoorbeeld Mersenne, Quaest. in Gen., cols. 731, 1750.
3 Ibid., cols. 1746, 1749.
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zijn afstammeling, Robert Fludd, zich ophielden. Want als de ‘Egyptische 
Mozes’ een vervalsing was, verdween de hoeksteen van het bouwwerk en was 
het hele gebouw gedoemd in te storten.

Fludd raakte vertoornd door Mersennes aanval op hem, waarop hij boze 
antwoorden publiceerde. In zijn Sophiae cum moria certamen (waarvan het 
voorwoord Oxford, 1626 gedateerd is) bezigt hij zeer grove taal tegen de 
monnik en haalt de passages tegen hemzelf aan in de Quaestiones in Genesim 
met uitvoerige replieken. In zijn ‘Strife of Wisdom with Folly’ presenteert 
Fludd zichzelf als de vertegenwoordiger van diepe wijsheid, terwijl Mersenne 
de oppervlakkige dwaas is. In zijn vroegere werken had Fludd zich met de 
rozenkruisers vereenzelvigd en Mersenne had deze geheimzinnige broe-
derschap opgenomen in zijn afkeuringen van Fludd, zodat het doel van de 
rozenkruisers betrokken raakte in de Fludd-Mersenne-controverse. Vandaar 
dat in een andere publicatie tegen Mersenne, waarschijnlijk gedeeltelijk van 
Fludd, getiteld Summum bonum (1629),1 het hoogste goed op de titelpagina 
wordt omschreven als ‘the Magia, Cabala en Alchymia of the Brothers of 
the Rosy Cross’. In dit werk citeert de schrijver, als antwoord op een pas-
sage tegen Ficino in Mersennes Quaestiones in Genesim,2 uitvoerig uit Ficino’s 
Apologia voor zijn magie die hij bestempelt als representatief voor zijn eigen 
standpunt.3 Dit is op zich voldoende bewijs dat Fludd en de rozenkruisers de 
renaissance-Magia, afkomstig van Ficino, met de hele verscheidenheid aan 
kabbalistische en andere aanwas, verdedigden tegen Mersenne, de rationa-
list. In een andere publicatie uit hetzelfde jaar, waarin een passage staat met 
een heftige aanval tegen de boosaardigheid en onwaarheid van de monnik 
Mersenne, citeert Fludd triomfantelijk uit Pimander en de Asclepius, en trok 
zo onder de banier van Hermes Trismegistus op om wijsheid tegen onwaar-
heid en boosaardigheid te verdedigen.4

De controverse werd met belangstelling en opwinding gadegeslagen door 
heel Europa, zoals de vele verwijzingen ernaar in Mersennes correspondentie 
bevestigen.5 Er is geen beginnen aan om alle publicaties die ermee samen-
hangen te noemen, laat staan uitvoerig te bespreken. Mersennes en Fludds 
talloze bijdragen aan het dispuut werden vermeerderd met die van anderen. 
Jacques Gaffarel, de kabbalist, deed mee aan de kant van Fludd, terwijl Pierre 
Gassendi, de wetenschapper, Mersenne hielp en verdedigde.

Mersenne had Gassendi om hulp gevraagd, want hij was het zat om Fludd 
zelf te antwoorden, en Gassendi volvoerde deze vriendendienst in 1630 in 
een publicatie die aantrekkelijk getiteld is Petri Gassendi theologi epistolica 

1 Zie hierboven, p. 391.
2 Mersenne, Quaest. in Gen., cols. 1704-5.
3 Summum bonum, p. 8.
4 Fludd, Medicina Catholica, Frankfurt, 1629, p. 36.
5 Zie M. Mersenne, Correspondance, ed. C. de Waard en R. Pintard, Parijs, 1932, indexen sub nomine; 

Lenoble, op. cit., pp. 27 e.v., enz.
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exercitatio, in qua Principia Philosophia Robert Fluddi Medici reteguntur; et ad 
recentes illius Libros, adversus R.P.F. Marinum Mersennum Ordinis Minimorum 
Sancti Francisci de Paula scriptos respondetur. Gassendi slaat een gematigder 
toon aan tegen Fludd dan Mersenne had gedaan, maar, zoals Lenoble gezegd 
heeft, ‘l’impartialité de Gassendi est parfois plus terrible pour Fludd que 
les emportements de Mersenne’,1 en hij is het in wezen volkomen eens met 
Mersenne. Hij zegt dat hij de voorkeur geeft aan het oude aristotelisme boven 
de mistige wetenschap van deze mensen (als Fludd) die totaal niets weten 
van wiskunde, die alles met hun leer van de wereldziel verwarren, die overal 
engelen en demonen neerzetten.

Gassendi’s zwaarwegende bijdrage aan de controverse werd voorafgegaan 
door een brief van de hand van Mersenne. Hierin staat een belangrijke passage 
die laat zien dat Mersenne het wapen heeft gevonden, en dit ook gebruikt, 
dat Casaubon heeft verschaft. Mersenne beschuldigt Fludd ervan (en de be-
schuldiging is juist) dat hij aan de geschriften van ‘pseudo-Trismegistus’ – 
let op dit ‘pseudo’ – evenveel gezag toekent als aan de Heilige Schrift; maar 
deze geschriften hebben nu geen gezag meer sinds wat Casaubon erover 
heeft geschreven.

Cum autem Fluddus plures alios authores enumeret, illos solum affero, 
quorum authoritate in suis libris nititur. Quos inter primum ordinem 
obtinet pseudo-Trismegistus, cujus Pymandrum et alios tractatus Scrip-
turae sacrae authoritati veritati pares efficere videtur, et de qourum 
aestimatione nonnihil, credo, remittet, si legat Casaubonum, prima 
ad apparatum Annalium Exercitatione.2

E. Garin heeft deze passage aangehaald als illustratie van hoe ‘la grande po-
lemica accesasi intorno al Fludd e ai Rosacroce … chiude … un periodo della 
fortuna dell’ermetismo rinascimentale …’.3

Toen Casaubon eenmaal in handen van zijn tegenstanders was, raakte 
Fludds positie enorm verzwakt, en, zoals E. Garin zegt, de hele traditie van 
het renaissancehermetisme kwam ten einde. Niet langer behoudt het her-
metisme de leidende positie in de kern van hoofdstromingen, die zij sinds 
Ficino had ingenomen, maar het zal ondergronds gaan werken in esoterische 
kanalen, zoals de ‘sogni ermetici dei Rosacroce’.4

De beroemdste en belangrijkste van de controverses die door Robert Fludd 
waren veroorzaakt is die tussen Fludd en Kepler.5 In een appendix bij zijn 

1 Lenoble, op. cit., p. 29.
2 De brief staat afgedrukt in Mersennes Correspondance, ed. cit., II, pp. 444-5.
3 E. Garin, ‘Nota sull’ermetismo’, Cultura, p. 144.
4 Ibid., p. 146. Aan de dromen van de rozenkruisers moeten de pseudo-Egyptische hermetische 

dromen van de jezuïet Kircher worden toegevoegd.
5 Het belang van de Fludd-Kepler-controverse wordt aangeraakt door E. Cassirer in zijn Das 
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grote werk, de Harmonia Mundi Libri V (1619) viel Kepler Fludd aan; de laatst-
genoemde antwoordde in een verhandeling die in het tweede deel (1621) van 
zijn Utriusque cosmi … historia werd ingevoegd. Kepler antwoordde met een 
Apologia (1622) waarop Fludd weer reageerde met zijn Monochordum Mundi 
(1622).

De machtige wiskundige die de elliptische banen van planeten had ontdekt 
was, in zijn algehele visie, in het geheel niet voortgekomen uit renaissance-
invloeden. Zijn heliocentriciteit had een mystieke achtergrond; zijn grote 
ontdekking over de planeetbanen werd met extase door hem verwelkomd 
als een bevestiging van de muziek der sferen; en er zitten overblijfselen van 
animisme in zijn theorieën.1 Niettemin had Kepler een absoluut heldere voor-
stelling van het fundamentele verschil tussen zuivere wiskunde, gebaseerd 
op kwantitatieve meting, en de ‘pythagorische’ of ‘hermetische’ mystieke 
benadering tot het getal. Hij zag uiterst duidelijk dat de oorsprong van het 
verschil tussen hemzelf en Fludd in hun verschillende houding ten opzichte 
van het getal lag, waarbij die van hemzelf mathematisch en kwantitatief was 
terwijl die van Fludd pythagorisch en hermetisch was. Keplers meesterlijke 
analyses van dit verschil in zijn antwoorden op Fludd brachten deze kwestie 
voor het eerst in de openbaarheid en bewezen een grote dienst aan de uit-
eindelijke bevrijding van de zuivere wiskunde van de eeuwenlange aanwas 
van de numerologie.

In zijn Harmonice Mundi heeft Kepler een lange passage over Hermes Tris-
megistus opgenomen. Het is duidelijk dat hij het Corpus Hermeticum zorg-
vuldig heeft bestudeerd, met name de verhandeling over de ‘ultores’. Hij 
brengt de hermetische leringen met die van Pythagoras in verband: ‘ofwel 
Pythogoras hermetiseert, ofwel Hermes pythagoriseert’. De passage is zo 
belangrijk dat zij volledig moet worden geciteerd. (De vermelding van Came-
rarius waarmee zij opent verwijst naar het resumé van het commentaar van 
Camerarius op de pythagorische zegswijzen2 die Kepler op de voorafgaande 
bladzijden heeft gegeven.)

Hactenus Camerarius ex veteribus: quibus pleraque consentientia in-
cu1cat Hermes Trismegistus (quisquis ille fuit) filio sua Tatio: cujus 
haec verba, Unitas secundum rationem Denarium complectitur, rursumque 
Denarius unitatem. Deinde concupiscibilem Animae facu1 tatem compo-
nit ex 12. ultoribus, seo vitiis Ethicis, ad numerum signorum Zodiaci, 
cui Corpus et hanc ad corpus vergentem Animae potentiam subjicit: 

Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Er bestaat een waardevol essay 
over door W. Pauli, ‘The Influence of Archetypal Ideas on the Scientific Theories of Kepler’ in C.G. 
Jung en W. Pauli, The Interpretation of Nature and the Psyche, Engelse vert., Londen, 1955, pp. 147 e.v. 
Lenoble houdt zich er sterk mee bezig in Mersenne ou la naissance du mécanisme; en zie Garins verhel-
derende opmerkingen in Cultura, pp. 143 e.v.

1 Zie Pauli’s essay, geciteerd in de voorafgaande noot.
2 J. Camerarius, Libellus Scolasticus, Bazel, 1551.
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Rationalem vera facultatem Animae ex Denario et ipse componit Vir-
tutum Ethicarum. Sic quod Pythagoraei cele brant Tetractyn fontem 
Animarum, et Camerarius plures ait fuisse Tetractyas, non illam solum, 
quae a quaternarij basi surgit ad sum mam 10. sed etiam aliam praeci-
puam, quae ab Ogdoadis basi ad verticem usque colligit summam 36: 
idem et Tatius hic ex doctrina patris Hermetis innuit, dum tempos ait 
fuisse, cum ipse ad huc esset in Ogdoade, Octonario: Filium vero Pater 
ad Pimandrum remittit, de Octonario canentem; in quo sane occurit Oc-
tonarius habituum Animae Ethicorum, septem quidem respondentium 
planetis septem, ut apparet, initia a Luna facto; octavi vera divinioris 
et quietioris, ad sphaerae puto fixarum ideam. Omnia etiam geruntur 
per Harmonias; plurima incu1catio Silentij, plurima Mentis, Veritatisque 
mentio; pro ponitur et Antrum, Fundus, Penetrale, Crater Animarum, 
et caetera multa: ut dubium nullum esse possit, quin aut Pythagoras 
Herme tiset, aut Hermes Pythagoriset. Accedit enim et hoc, quod Her-
mes Theologiam quandam tradit, cultumque divini numinis; saepe 
Mosis, saepe Evange1istae Joannis in suo sensu paraphrastes, praeser-
tim de Regeneratione, caeremoniasque discipulo certas inculcat; cum 
idem de Pythagoraeis affirment authores, partem eorum Theologiae 
varijsque caeremonijs et superstitionibus deditam fuisse; et Proclus 
Pythagoricus Theologiam in Numerorum contemplatione collocet.1

Wat ik over het algemeen hieruit begrijp is dat volgens Kepler, die goed op 
de hoogte is van het Corpus Hermeticum, de fundamentele leringen ervan 
in overeenstemming zijn met de pythagorische harmonie, de achtste sfeer 
waarnaar de ziel opstijgt (in C.H. XIII), met zijn 36 onderverdelingen, aan-
gezien deze verband houdt met de pythagorische vier als het getal van de 
ziel. Hij kent ook (en hiermee gaat een geheel nieuwe wereld van bronnen 
open voor Kepler) de christelijke hermetische traditie, waarin de Hermetica 
verbonden waren met Genesis en het Evangelie van Johannes. Kepler moet 
dus in het werk van Fludd de basis van diens gelijkstelling Genesis-Pimander 
volledig hebben herkend, en ook zijn voortdurende associatie van Hermes 
Trismegistus met de heilige Johannes.

Weet Kepler dat de parafrases van Mozes en Johannes door Hermes Tris-
megistus ‘wie hij ook geweest mag zijn’ van een postchristelijk tijdstip zijn? 
Dat wil zeggen, heeft Kepler Casaubon gelezen? Dit wordt niet duidelijk 

1 J. Kepler, Harmonice mundi, in Keplers Gesammelte Werke, ed. M. Caspar, München, 1940, Band VI, 
pp. 98-9. De noot bij de passage in deze editie (p. 534) suggereert dat Kepler de Latijnse vertaling van 
de Hermetica door Foix de Candale gebruikte (Bordeaux, 1574) en Patrizi’s Nova de universis philosophia 
(Ferrara, 1591). Maar deze zinsnede die Kepler letterlijk aanhaalt uit Corpus Hermeticum, XIII, stemt 
exact overeen met Ficino’s vertaling. Volgens Kepler zegt Trismegistus tegen zijn zoon Tat: ‘Unitas 
secundum rationem Denarium complecitur, rursumque Denarius unitatem.’ Vergelijk Ficino, ‘unitas 
secundum rationem denarium complecitur, rursusque denarius unitatem.’ (Ficino, pp. 1855-6). 

Voor Fludd over Corpus Hermeticum XIII en de ‘ultores’, met veel citaten in Ficino’s Latijn, zie zijn 
Utriusque cosmi … historia, II, pp. 129-31.
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aangegeven in de bovenstaande passage die volgens mij daarom nog steeds 
het religieuze hermetisme van voor Casaubon weerspiegelt. De opmerking 
‘aut Pythagoras Hermetiset, aut Hermes Pythagoriset’ laat de vraag open of 
Hermes de bron van Pythagoras is (en daarom heel vroeg zoals in de oude 
traditie).

Het was in ieder geval niet in onwetendheid van de mozaïsche en chris-
telijke of trinitarische associaties van Fludds hermetisme dat Kepler zijn 
zeer sterke bezwaar te berde bracht tegen Fludds onvermogen, in zijn werk 
over harmonie, onderscheid te maken tussen zuivere wiskunde en ‘meer 
hermetico’ behandeld getal . Deze bezwaren worden vele malen geuit. Hij, 
Kepler, gebruikt ‘wiskundige demonstraties’ in zijn eigen werk over har-
monie, terwijl in de ogen van Fludd ‘chemici (dat wil zeggen alchemisten), 
hermetici, paracelcisten’ de ware wiskundigen zijn.1 Hij wijst erop dat Fludds 
numerieke en geometrische argumenten op de analogie van macrokosmos-
microkosmos berust, terwijl hij (Kepler) de hemelen op zichzelf en geheel los 
van dergelijke analogieën bestudeert.2 Vandaar dat de illustraties in Fludds 
boeken ‘hiërogliefen’3 of ‘plaatjes’ zijn, terwijl Keplers illustraties wiskundige 
diagrammen zijn en hij als wiskundige argumenteert:

Tuis picturis mea comparavi diagrammata; fassus librum meum non
aeque atque tuum ornatum esse, nec futurum ad gustum lectoris
cuiuslibet: excusavi hunc defectum a professione, cum ego mathema-
ticum agam.4

Fludds wiskunde is in feite ‘mathesis’ en ‘vana geometria’ die hij helemaal 
verwart met ‘Chymia’ en met ‘Hermes’.5 Kepler houdt zich niet bezig met 
‘pythagorische intenties’ maar met de realiteit (res ipsa).6 Hij gebruikt de 
wiskunde als een wiskundige, terwijl Fludd haar ‘meer hermetico’ gebruikt.7 
Uit een vergelijking van zijn werken met die van Fludd over harmonie zal 
blijken dat hij elke lezer aantoont dat ‘rem mathematicam ego tradam Ma-
thematice, tu Hermetice’.8

De kern van de zaak is dat ‘mathesis’ of mathematica ‘meer hermetico’ zo-
als gebruikt door Fludd over harmonie slaat op die numerologische relaties, 
die uiteindelijk op astrologie zijn gebaseerd, die door de drie werelden, het 
Empyreum, de hemelse wereld en de elementaire wereld heenlopen en die 
de macrokosmos en de microkosmos samenbinden. Wiskunde volgens de 

1 Kepler, Harmonice mundi, Appendix, in Gesammelte Werke, ed. cit., VI, p. 374.
2 Kepler, Apologia, Gesammelte Werke, ed. cit., VI, p. 386.
3 ‘tu (tegen Fludd) rei figuram vel Hieroglyphicum effinxeris’, Ibid., loc. cit.
4 Ibid., p. 396.
5 Ibid., p. 399.
6 Ibid., p. 428.
7 Ibid., p. 432.
8 Ibid., loc. cit.
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opvatting van Kepler is kwantitatieve meting, en in zijn boek past hij haar 
empirisch toe en alleen in de hemelse wereld, en daar alleen maar op de 
beweging van de planeten.

Jam ut propius accedamus ad fundamenta, quibus Robertus de Flucti-
bus superstruit suam musicam Mundanam; primum ille totum mun-
dum, omnesque tres ejus partes, Empyream, Coelestem, Elementarem, 
occupat: ego solam coelestem; nec eam totam, sed solos planetarum 
motus quasi sub Zodiaco. Ille fisus veteribus, qui vim Harmoniarum 
ex numeris abstractis esse credebant, sat habet, si quas inter partes 
concordantiam esse demonstrabit, eas numeris quomo docunque com-
prehendat, nulla cura, cujusmodi unitates illo numero accumulentur: 
ego nuspiam doceo quaerere Harmonias, ubi res, inter quas sunt Har-
moniae, non possunt mensurari eadem quanti tatis mensura …1

Keplers vaste greep op het onderscheid, en de heldere verklaring ervan, is 
des te interessanter gezien het feit dat (zoals ons eerste citaat laat zien) hij 
de pythagorisch-hermetische theorie van de wereld en zielsharmonie zorg-
vuldig had bestudeerd in de Hermetica en hij de traditie van het religieuze 
hermetisme kende.

Denkt u zich eens in wat de positie van Bruno zou zijn geweest temidden van 
al deze controverses! Van Giordano Bruno, van wie een van die vier ‘gidsen’ 
van de ziel ‘mathesis’ was; die hermetische betekenissen in het copernicaanse 
diagram zag; voor wie een passer geen passer was maar een hiëroglief; die 
een boek ‘tegen wiskundigen’ schreef, geïllustreerd met uiterst mystieke dia-
grammen. Hij zou beslist heftige dialogen tegen Kepler hebben geschreven, 
de ‘schoolmeester’. Hij zou beslist de kant van de hermetici hebben gekozen, 
van Fludd (ofschoon hij niet voldoende ‘Egyptisch’ zou zijn geweest voor 
Bruno) en van de rozenkruisers.

En hoe zou Bruno gereageerd hebben op Mersennes Quastiones in Genesim, 
met zijn aanval op de magische kern van het ficiniaanse platonisme, die 
Bruno’s levensbloed was; zijn veroordeling van de wereldziel en het universele 
animisme in de levende natuur, Bruno’s eeuwige thema; zijn opzettelijke 
ondermijning van de positie van de renaissancemagiër, wat Bruno was? Hij 
zou beslist meteen in de aanval zijn gegaan, en nog heftiger ‘Schoolmeester! 
Schoolmeester!’ hebben geroepen.

De schaduw van Bruno was in feite aanwezig in de geest van Marin Mer-
senne. In de prologomena tot de Quaestiones in Genesim vermeldde hij hem op 
een lijst van auteurs van nieuwe filosofieën en van ‘atheïsten, magiërs, deïsten 
en dergelijke mensen’,2 maar zijn voornaamste aanvallen op Bruno staan 

1 Kepler, Harmonice mundi, Appendix, Werke, ed. cit., VI, p. 375.
2 Giulio Cesare Vanini (1585-1619) was, met Bruno, een van de voornaamste voorwerpen van 
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in L’Impiété des Déistes waarin hij hem beschrijft als ‘un des plus méchants 
hommes que la terre porta jamais’ en hem beschuldigt van ‘n’avoir inventé 
une novelle façon de philosopher qu’afin de combattre sourdement la reli-
gion chrétienne’.1 Mersenne had de ‘contracties’ gelezen en was met afschuw 
vervuld.2 Ofschoon de hele fundering van Bruno’s filosofie volkomen slecht 
was, vond Mersenne toch soms waarheden die naar voren gebracht werden 
op de slechte fundering. ‘Quant a Jordan, encore qu’il se serve de mauvais 
fondemens, neantmoins il est assés probable que le monde est infini, s’il le 
peut estre. Car pourqouy voulés-vous qu‘une cause infinie ait pas un effet 
infini?’3

Mersenne had de ‘missie’ achter Bruno’s filosofie begrepen, die hij als ‘com-
battre sourdement la religion chrétienne’ beschrijft en die hij beschouwt vol 
afschuw, en de auteur ervan als een van de slechtste mannen die ooit geleefd 
hebben. Deze magiër, animist, hermeticus was in feite vooral gevaarlijk ge-
weest omdat hij een religieuze missie had gehad. Mersenne heeft gelijk dat 
die missie antichristelijk was, in die zin dat Bruno’s universele hervorming 
als doel had terug te keren tot een vermeend pre-christelijk hermetisch egyp-
tianisme. Bruno zelf zou dit echter niet noodzakelijkerwijs als antichristelijk 
hebben beschouwd, aangezien hij, zoals we hebben gezien, de vreemde hoop 
koesterde dat de hervorming binnen een bestaand religieus raamwerk zou 
plaatsvinden. Als Mersenne dit wist zou hij zeker niet vermurwd zijn, maar 
bevestigd in zijn zienswijze van het gevaar van de renaissancemagie voor 
de orthodoxe christelijkheid. Zijn duidelijke zienswijze van dit gevaar was 
inderdaad het hoofdmotief achter zijn vastbesloten pogingen om haar uit 
te roeien.4

Achter de hele controverse die we hebben besproken bewegen zich de 
rozenkruisers. Fludds werken waren ter verdediging van de rozenkruisers en 
aanvallen op Fludd waren tegelijk aanvallen op hen. Mersenne sprak altijd 
over hen.5 Iedereen die deel had aan de Fludd-controverse noemt hen; ze ver-
schijnen zelfs in Keplers statige en abstracte wiskundige werken.6 En in 1623 

Mersennes afschuw. Vanini, een karmeliet, reisde in Duitsland, Bohemen, Holland, Zwitserland. 
Hij probeerde zich in Frankrijk te vestigen, maar slaagde er niet in en ging naar Engeland, waar hij 
goed ontvangen zou zijn door leden van de anglicaanse kerk, en geapostaseerd van het katholieke 
geloof in de Italiaanse protestantse kerk in Londen. Hij verloor echter de gunst van de anglicanen, 
werd een maand lang in de Tower opgesloten en keerde terug naar Zwitserland, waar hij spoedig 
daarna vertrok en naar Parijs ging en toen naar Toulouse, waar hij in 1619 werd verbrand. Hij is wel 
eens vergeleken met Bruno, wiens loopbaan beslist op die van hem lijkt daar hij in dezelfde landen 
reisde, ofschoon in een andere volgorde, en op de brandstapel eindigde. Vanini’s opvattingen lijken 
echter in mijn ogen helemaal niet op die van Bruno.

1 M. Mersenne, L’Impiété des Déistes, Parijs, 1624, I, pp. 229-30. Over Mersenne over Bruno, zie de 
voetnoten bij Mersennes Correspondance, ed. cit., I, pp. 137-8, 147.

2 L’Impiété des Déistes, I, p. 233.
3 Mersenne, Correspondance, III, p. 275; cf. ook ibid., p. 187.
4 Zie Lenoble, Mersenne etc., pp. 119 e.v., 157 e.v.
5 Zie ‘Rose-Croix’ in de indexen bij Mersennes Correspondance, ed. cit.
6 J. Kepler, Apologia in Gesammelte Werke, ed. cit., VI, p. 445.
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bezocht een afvaardiging rozenkruisers daadwerkelijk Parijs waar ze aanplak-
biljetten ophingen waarin ze zelf beschreven werden als ‘Onzichtbaren’ en ze 
aankondigden dat ze vele diepe geheime wijsheden bezaten die degenen die 
dat wilden van hen te weten konden komen.1 Hun bezoek botste met het tege-
lijkertijd verschijnen in Parijs van een al even vreemde en mysterieuze sekte 
uit Spanje die zichzelf ‘Illuminati’ noemde.2 Dat de Onzichtbaren naar Parijs 
kwamen op het hoogtepunt van de intellectuele strijd die door Mersenne en 
zijn vrienden werd gevoerd tegen alles waar ze voor stonden, verergert de 
dramatische kant van de situatie, en als, zoals aangevoerd is in dit boek, er 
wellicht invloed van Bruno een rol gespeeld heeft bij hun vorming, wordt het 
zelfs nog duidelijker aan welke kant van de controverse Bruno thuishoort. 
Het zou als een Onzichtbare geweest kunnen zijn dat Bruno teruggekeerd 
was naar Parijs als hij nog geleefd had in de zeventiende eeuw.

Richelieu ontving de rozenkruisers niet,3 maar toen Campanella elf jaar 
later naar Parijs kwam genoot hij de machtige steun van de kardinaal4 – een 
aanduiding van Campanella’s succes bij het ombuigen van zijn ideeën (die 
in een vroeger stadium de Duitse beweging hadden beïnvloed)5 in kanalen 
die voor de heersende machten aanvaardbaar waren. Zoals we hebben gezien 
was Mersenne verre van enthousiast over hem,6 en inderdaad zou Campa-
nella’s astrale magie en natuurlijke theologie even archaïsch en onwenselijk 
vanuit Mersennes gezichtspunt zijn geweest als de Magia en Cabala van de 
verafschuwde rozenkruisers.

Dus, in deze gedenkwaardige jaren waarin de renaissancewereld bezig 
is in te storten en de moderne wereld op zijn puinhopen verrijst, wervelen 
stromingen en tegenstromingen die nog steeds sterk vanuit het verleden 
voortkomen rond de voorvechters in de epische strijd, waarvan de omtrekken 
nog niet duidelijk zijn voor de toeschouwers. Mersenne7 en Descartes werden 
ervan verdacht rozenkruisers te zijn vanwege hun obscure interesses. Op 
dezelfde plaats en tijd dat het hermetisme zich terugtrekt onder de aanvallen 
van Mersenne, geholpen door Casaubons ontdekking, voorspelt Campanella 
aan het hof dat de peuter Lodewijk XIV de Egyptische Zonnestad zal bouwen.

De zeventiende eeuw is de creatieve periode van de moderne wetenschap, en 
de Fludd-controverses komen op het cruciale moment dat men de nieuwe 
richting begint in te slaan, als de mechanische natuurkunde de hypothese 
verschaft en de ontwikkeling van de wiskunde het instrument verschaft voor 

1 P. Arnold, Histoire des Rose-Croix, pp. 7 e.v. : Mersenne, Correspondance, ed. cit., I, pp. 154-5, voet-
noot; Lenoble, op. cit., pp. 30-1.

2 Lenoble, op. cit., p. 31, die Baillet citeert, La Vie de Monsieur Descartes, Parijs, 1691, I, p. 107.
3 Arnold, op. cit., p. 15.
4 Zie hierboven, p. 377.
5 Zie hierboven, p. 392.
6 Zie hierboven, p. 427-28.
7 Lenoble, op. cit., p. 31. Over Descartes en de Rozenkruizers, zie hieronder, pp. 452-3.
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de eerste beslissende overwinning van de mens op de natuur. Want ‘de hele 
wonderbaarlijke beweging van de moderne wetenschap is in wezen uit één 
stuk; de latere biologische en sociologische takken namen hun basishypo-
thesen over van de vroegere zegevierende mechanica’.1

Met de geschiedenis van de zuivere wetenschap die uiteindelijk resulteerde 
in Galileo’s mechanica heeft dit boek absoluut niets te maken. Dat verhaal 
hoort thuis in de geschiedenis van de eigenlijke wetenschap, in Duhems 
onderzoekingen die de vooruitgangen lieten zien die in de Middeleeuwen 
werden geboekt, en die verzameld en voortgezet werden in de aristotelische 
school van Padua, in de renaissancewederopbloei van de Griekse wiskunde 
en in de intensieve ontwikkeling van wiskundige studies waarop over het al-
gemeen enige neoplatoonse invloed wordt onderkend. Het fenomeen Galileo 
stamt af van de voortdurende ontwikkeling in Middeleeuwen en Renaissance 
van de rationele traditie van de Griekse wetenschap, en daar staat Mersenne 
voor als hij de vreselijke magiërs terugdrijft.

De geschiedenis van de wetenschap kan de verschillende stadia verklaren 
en volgen die leiden tot het verschijnen van de moderne wetenschap in de 
zeventiende eeuw, maar er wordt niet door verklaard waarom dit in die tijd 
gebeurde, waarom er zo’n sterke interesse bestond voor de wereld van de na-
tuur en zijn werkingen. Wetenschapsgeschiedkundigen beseffen dat er hier 
een leemte bestaat. ‘Want als er tenminste iets nu duidelijk is geworden, is 
het dat de opkomst van de moderne wetenschap een heel ingewikkelde zaak 
was, waar een grote verscheidenheid aan factoren een rol bij speelde.’2 ‘In 
haar beginstadia kwam de Wetenschappelijke Revolutie eerder tot stand via 
een systematische verandering in verstandelijke visie, dan via een toename 
aan technische outillage. Waarom een dergelijke revolutie in denkmethoden 
heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk.’3 Een schrijver heeft aangevoerd dat 
er ‘historische studies nodig zijn die als doel hebben de fundamentele mo-
tieven en andere menselijke factoren die een rol spelen uit te vissen’ achter 
de gemeenschappelijke beweging.4

Het is hiermee, als historische studie en met name als historische studie 
van motieven, dat het onderhavige boek een bijdrage kan leveren aan de op-
heldering van deze problemen. Het is een beweging van de wil die feitelijk de 
oorsprong vormt van een intellectuele beweging. Er ontstaat een nieuw mid-
delpunt van belangstelling, omgeven door emotionele opwinding; de geest 
gaat de kant op waarheen de wil hem gestuurd heeft, en er volgen nieuwe 
opvattingen, nieuwe ontdekkingen. Achter de opkomst van de moderne 
wetenschap bevond zich een nieuwe richting van de wil naar de wereld, zijn 
wonderen en mysterieuze werkingen, een nieuw verlangen en vastbesloten-
heid om deze werkingen te begrijpen en ermee te werken.

1 E.A. Burrt, The Metaphysical Foundations of Modern Science, Londen, 1932, pp. 16-17.
2 J.H. Randall, The School of Padua and the Emergence of Modern Science, Padua, 1961, p. 118.
3 A.C. Crombie, Augustine to Galileo, Londen, 1961 (tweede editie), II, p. 122.
4 Burtt, op. cit., p. 305.
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Waaruit en hoe was deze nieuwe richting ontstaan? Een antwoord op die 
vraag die in dit boek naar voren wordt gebracht is ‘Hermes Trismegistus’. 
En onder die naam neem ik de hermetische kern van het ficiniaanse plato-
nisme op; Pico’s uiterst belangrijke associatie van het hermetisme met het 
kabbalisme; het richten van de aandacht op de zon als bron van mystiek-
magische kracht; de magische bezieling door de hele natuur waaruit de ma-
giër probeert te putten en waarmee hij probeert te werken; de gerichtheid 
op het getal als weg tot de geheimen van de natuur; de filosofie, aanwezig in 
zowel een magisch studieboek als Picatrix als in de filosofische hermetische 
geschriften, dat Alles Een is, en dat de magiër op de universele geldigheid 
van de procedures die hij volgt kan vertrouwen; en tot slot, en dit is in be-
paalde opzichten het meest interessante punt, die merkwaardige historische 
vergissingen waardoor ‘Hermes Trismegistus’ verchristelijkt werd, zodat 
een religieus hermeticus gerechtigd was om over de wereld na te denken in 
zijn gezelschap, om de geheimen van de schepping te bestuderen met zijn 
hulp, en zelfs (ofschoon niet iedereen bereid was zo ver te gaan) om met de 
wereldkrachten in magie te werken.

De regeerperiode van ‘Hermes Trismegistus’ kan exact worden vastge-
steld. Zij begint in de late vijftiende eeuw als Ficino het pas ontdekte Corpus 
Hermeticum vertaalt. Zij eindigt in de vroege zeventiende eeuw als Casaubon 
hem ontmaskert. Binnen zijn regeringsperiode verschenen de nieuwe we-
reldvisies, de nieuwe opvattingen en de nieuwe motieven die tot de opkomst 
van de moderne wetenschap zouden leiden.

De procedures waarmee de magiër trachtte te werken hebben niets te 
maken met zuivere wetenschap. De vraag is of ze de wil stimuleerden in 
de richting van zuivere wetenschap en de werkingen ervan. In een eerder 
hoofdstuk in dit boek heb ik aangevoerd dat dit inderdaad het geval was, 
waarbij ik John Dee als voorbeeld gaf, die op één niveau van zijn denken 
een zuiver wiskundige is, in de lijn die resulteerde in de wetenschappelijke 
ontwikkelingen, en op een ander niveau probeerde engelen aan te roepen 
met praktische kabbala. Er is een veel uitvoeriger ‘uitvissen’ van de motieven 
achter het werk van renaissancewetenschappers nodig alvorens er stelligere 
beweringen gedaan kunnen worden wat betreft de invloed op hen van de 
overheersende hermetisch-kabbalistische traditie. In zijn nieuwe onderzoek 
van de bronnen van Leonardo da Vinci heeft E. Garin de aandacht gevestigd 
op Leonardo’s vermelding van ‘Ermete Filosofo’ en op de overeenkomst van 
enkele doctrines van Leonardo met het ficiniaanse hermetisme.1 Zou het 
niet binnen de zienswijze van een magiër geweest kunnen zijn dat een per-
soonlijkheid als Leonardo zijn wiskundige en mechanische studies wist te 
coördineren met zijn werk als kunstenaar?

Als we ver terug in de tijd kijken komt een prachtige en coherente ontwik-
kelingslijn als vanzelf op – wellicht te mooi en coherent om waar te zijn. De 

1 Garin, Cultura, pp. 397 e.v.
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late antieke wereld, niet in staat de Griekse wetenschap naar een hoger niveau 
te brengen, wendde zich tot de religieuze wereldverering en de bijbehorende 
soorten occultisme en magie waarvan de geschriften van ‘Hermes Trismegis-
tus’ een uiting vormen. Het verschijnen van de Magiër als een ideaal in deze 
tijd betekende, zoals Festugière heeft gezegd, een terugtrekking vanuit de 
rede naar het occulte.1 Dezelfde schrijver vergelijkt het verschijnen van het 
Magiër-ideaal in de Renaissance als een soortgelijke terugtrekking vanuit 
het sterke rationalisme van de middeleeuwse scholastiek.2 In de lange mid-
deleeuwse eeuwen hadden zowel in het Westen als de in de Arabische wereld 
de tradities van de rationele Griekse wetenschap opgang gemaakt. Vandaar, 
wordt nu aangevoerd, dat als ‘Hermes Trismegistus’ en alles waarvoor hij 
stond wordt herontdekt in de Renaissance, de terugkeer tot het occulte dit 
keer de zuivere wetenschap stimuleert.

De opkomende moderne wetenschap is nog steeds gehuld in wat om-
schreven zou kunnen worden als een hermetische sfeer. Francis Bacons New 
Atlantis is misschien geen erg goed voorbeeld aangezien Bacons vroegere 
positie als vader van de experimentele wetenschap nu verzwakt is. Niettemin 
is New Atlantis een paradijs voor wetenschappers waar elke ontdekking en 
uitvinding in dienst wordt gesteld van gelukkige mensen. Het land wordt 
geregeerd door een orde of genootschap genaamd ‘Salomo’s Huis’ die gewijd 
is aan de studie van de Werken en Schepselen van God. De Vader van Salomo’s 
Huis rijdt in de grote optocht op een zegewagen waarop zich ‘een gouden 
zon, stralend bovenaan, in het midden’ bevindt.3 Of er al of niet een echt 
verband is tussen New Atlantis en de Zonnestad, deze twee Utopia’s komen 
voort uit dezelfde stroming, en die stroming is hermetisch of hermetisch-
kabbalistisch.

De hermetische impuls als drijvende kracht achter de verbeeldingsvolle for-
mulering van een nieuwe kosmologie wordt geïllustreerd door Giordano 
Bruno. Vanuit de nieuwe benadering van hem die in dit boek naar voren is 
gebracht, komt Bruno weer op zijn plaats terecht als belangrijke mijlpaal in 
de geschiedenis van het denken, niet vanwege de oude verkeerde redenen, 
maar vanwege de nieuwe juiste.

Vanaf het moment dat Domenico Berti4 hem nieuw leven inblies als de 
held die stierf, in plaats van zijn wetenschappelijke overtuiging van de waar-
heid van de copernicaanse theorie te verwerpen, heeft Bruno, de martelaar 
van de moderne wetenschap, de filosoof die met het middeleeuwse aristo-
telisme brak en de moderne wereld inluidde, een foute positie ingenomen. 
De gangbare zienswijze op Bruno is nog steeds ongeveer zoals net is gesteld. 

1 Festugière, I, p. 63.
2 Ibid., p. 64.
3 F. Bacon, Works, ed. Spedding, Ellis, and Heath, Londen, 1857, III, p. 155. Over de magische 

achtergrond van Bacons gedachte, zie P. Rossi, Francesco Bacone: dalla Magia alla Scienza, Bari, 1957.
4 Domenico Berti, La Vita di Giordano Bruno da Nola, eerste editie, Florence, 1867.
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Als ik nu niet eindelijk de onwaarheid ervan heb bewezen, heb ik dit boek 
tevergeefs geschreven.

Want wat is de waarheid? Bruno was door en door magiër, een ‘Egyptenaar’ 
en hermeticus van de sterkste soort, in wiens ogen de copernicaanse helio-
centriciteit de terugkeer van de magische religie aankondigde, die in zijn 
dispuut met de Oxfordse doctoren het copernicanisme in verband bracht met 
de magie van Ficino’s De vita coelitus comparanda, voor wie het copernicaanse 
diagram een hiëroglief van het goddelijke was, die het bewegen van de aarde 
verdedigde met hermetische argumenten aangaande het magische leven in de 
hele natuur, wiens doel het was hermetische gnosis te ontvangen, de wereld 
in de mens te overdenken met magische middelen, waaronder het inprenten 
van magische beelden van de sterren in het geheugen, enzovoorts, en zo een 
Groot Magiër te worden en een wonderen verrichtend religieus leider. De 
theologische superstructuur die de christelijke hermetici hadden ontwikkeld 
wegvagend, en Cabala alleen gebruikend als ondergeschikt aan Magia, is 
Bruno een pure naturalist wiens religie de natuurlijke religie van de pseudo-
Egyptische hermetische Asclepius is. Bruno’s wereldvisie laat zien wat er kon 
ontstaan uit een uitbreiding en intensivering van de hermetische impuls 
naar de wereld. Via een hermetische uitleg van Copernicus en Lucretius komt 
Bruno uit bij zijn verbazingwekkende visioen van een oneindige uitbreiding 
van het goddelijke als weerspiegeld in de natuur. De aarde beweegt omdat 
zij leeft rond een zon van Egyptische magie; de planeten als levende sterren 
voltooien hun omlopen met haar; ontelbare andere werelden, bewegend en 
levend als grote dieren, bevolken een oneindig universum.

Verstoken van animisme, met de wetten van de traagheid en zwaartekracht 
in de plaats gesteld van het psychische leven van de natuur als het principe van 
beweging, objectief opgevat in plaats van subjectief, verandert Bruno’s univer-
sum in iets als het mechanische universum van Isaac Newton, wonderbaarlijk 
voor eeuwig bewegend onder zijn eigen wetten, erin geplaatst door een God die 
geen magiër is maar een technicus en wiskundige. Het feit alleen dat Bruno’s 
hermetische en magische wereld zo lang verkeerd is opgevat als de wereld 
van een hoogontwikkeld denker, die de nieuwe kosmologie aankondigde die 
het resultaat zou zijn van de wetenschappelijke revolutie, is al bewijs van de 
stellingname dat ‘Hermes Trismegistus’ een rol speelde in de voorbereiding 
tot die revolutie. De filosofie van Giordano Bruno kan nu, in plaats van on-
afhankelijk van zijn ware historische context bestudeerd te worden zoals in 
het verleden gebeurde,1 door historici van het denken worden onderzocht als 
een opmerkelijk volledig voorbeeld van een hermetische wereldvisie in de tijd 
onmiddellijk voorafgaand aan het wetenschappelijke tijdperk.

‘Hermes Trismegistus’ moest worden afgeworpen om de zeventiende eeuw 
te bevrijden voor zijn vooruitgang, en zijn datering door Casaubon kwam 

1 De geschiedenis van verschillende houdingen tegenover Bruno zou een fascinerende studie 
zijn, waarvoor het materiaal reeds beschikbaar is in de monumentale Bibliografia.
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op het juiste ogenblik toen zijn werk voltooid was. Niettemin is de geschie-
denis van de opkomst van de moderne wetenschap onvolledig zonder de 
geschiedenis van waaruit zij voortkwam; Mersennes reactie kan niet worden 
begrepen zonder te begrijpen van waaruit hij reageerde; de beweging van de 
slinger terug naar het rationalisme dient gezien te worden in de context van 
de wederopbloei van het occulte in de Renaissance.

Bovendien is de mechanistische wereldvisie die door de zeventiende-eeuwse 
revolutie ingeburgerd was geraakt op haar beurt verdrongen door de ver-
bazingwekkende nieuwste ontwikkelingen in wetenschappelijke kennis. 
Het kan verhelderend zijn om de wetenschappelijke revolutie in twee fases 
te zien, waarbij de eerste fase bestaat uit een animistisch universum dat op 
magie werkt, en de tweede fase uit een wiskundig universum dat op tech-
niek werkt. Een onderzoek in beide fases en hun interacties kan een vrucht-
baardere historische benaderingswijze zijn van de problemen die door de 
huidige wetenschap1 zijn veroorzaakt dan de wijze die alleen gericht is op de 
zeventiende-eeuwse triomf. Is niet alle wetenschap een gnosis, een inzicht in 
het karakter van het Al, dat zich voltrekt via opeenvolgende onthullingen?

In dat interessante menselijke document, Baillets biografie van Descartes, 
lezen we hoe de jonge filosoof, vurig op zoek naar waarheid, door een soort 
geestdrift werd overvallen ‘qui disposa de telle manière son esprit … qu’il le 
mit en état de reçevoir les impressions des songes et des visions’. Het was 10 
november 1619 en hij ging liggen om uit te rusten ‘tout rempli de son enthou-
siasme, & tout occupé de la pensée d’avoir trouvé ce jour-la les fondements 
de la science admirable’.2 Die nacht kreeg hij drie achtereenvolgende dromen 
die naar zijn idee van heel hoog waren gekomen. We bevinden ons helemaal in 
de sfeer van de hermetische trance, van die slaap der zintuigen waarin waar-
heid wordt onthuld. De sfeer wordt volgehouden op de volgende bladzijden 
waarin wordt verteld hoe Descartes hoorde van de ‘Frères de la Rose Croix’ die 
een ‘véritable science’ zouden bezitten.3 Hij probeerde meer over hen en hun 
geheim te weten te komen, maar kon niets over hen ontdekken, ofschoon hij 
bij zijn terugkeer naar Parijs vanuit Duitsland in 1623 ervan werd verdacht 
lid te zijn geworden van de broederschap van de rozenkruisers.4 Dit was niet 
waar, maar het werd duidelijk dat zo’n broederschap niet geheel denkbeel-
dig was omdat ‘verscheidende Duitsers en ook de Engelsman Robert Fludd 
zich goedkeurend over hen hadden uitgelaten’.5 De sfeer waarin Descartes 

1 Voor een bespreking van Bruno’s atoomtheorie, dat materie bestaat uit innerlijk bezielde atomen, 
zie P.-H. Michel, La cosmologie de Giordano Bruno, Parijs, 1962, pp. 66 e.v. Bruno kwam waarschijnlijk 
hierop door de invoering van het magisch animisme in de lucretiaanse kosmologie (zie hierboven, 
pp. 241-43, 259, noot 3).

2 Baillet, Vie de Descartes, I, p. 81.
3 Ibid., p. 87.
4 Ibid., pp. 90-1.
5 Ibid., p. 108.
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naarstig op zoek is naar waarheid is de sfeer van de grote controverse rond 
Fludd en de rozenkruisers.

Rond deze tijd, zegt Baillet, had Descartes bijna zijn lievelingsstudie van de 
wiskunde en meetkunde opgegeven die in zijn ogen geen zekerheid bevatte.

Il ne trouvoit rien effectivement qui lui parut moins solide que de 
s’occuper de nombres tout simples, & de figures imaginaires … sans 
porter sa vue au delà. Il y voioit même quelque chose de plus qu’inutile; 
& il croyoit qu’il étoit dangereux de s’appliquer trop sérieusement a ces 
démonstrations superficielles, que l’industrie & l’expérience fournis-
sent moins souvent que le hazard: & qui sont plutôt du ressort des yeux 
& de l’imagination que de celui de l’entendement.1

Dit zou heel goed een beschrijving van het hermetische diagram van het type 
van Fludd kunnen zijn. Het is niet voldoende voor Descartes, die op zoek was 
naar een ‘Science générale’ die genoemd zou kunnen worden ‘Mathesis, ou 
Mathématique universelle’.2 Zijn visioen bevestigde hem in de overtuiging 
dat de wiskunde de enige sleutel tot de geheimen der natuur was, en kort 
daarna vond hij ‘een nieuw en zeer vruchtbaar instrument, de analytische 
meetkunde’ uit.3

De cartesiaanse mathesis was een zienswijze van de zuivere wiskunde 
als de sleutel tot het universum en leidde tot de ontdekking van een zuiver 
wetenschappelijk onderzoeksinstrument. Er is een overgang tot stand ge-
komen naar een tijdperk waarin wat nog steeds een hermetische, bijna een 
‘rozenkruisers-’impuls naar de wereld toe is, resulteert in geldige weten-
schappelijke ingevingen. Maar heeft de intensieve hermetische training van 
de op de wereld gerichte verbeelding de weg niet gebaand voor Descartes, 
waardoor hij die innerlijke grens kon oversteken?

In zijn gretigheid om een zuiver objectieve visie op de natuur als een me-
chanisme in te stellen, in zijn enthousiasme voor zuivere wiskunde als het 
enige veilige instrument voor objectief onderzoek, zat Descartes nogal pijnlijk 
opgescheept met het probleem van de geest. Hij loste het probleem voorlo-
pig op een heel grove manier op, met zijn zogeheten dualisme: ‘Een wereld 
bestaande uit een enorme wiskundige machine strekte zich uit in de ruimte; 
en een andere wereld bestaande uit niet uitgestrekte denkende geesten. En 
alles wat niet wiskundig is of maar enigszins afhankelijk is van de activiteit 
van denkende substantie … hoort thuis bij het laatstgenoemde.’4 Descartes 
kent zelfs een feitelijke plek in het lichaam, een deel van de hersenen, toe aan 
deze ‘denkende substantie’ die zich bezig moet houden met alles wat geen deel 

1 Ibid., p. 112.
2 Ibid., pp. 114-15.
3 Burtt, op. cit., p. 97.
4 Ibid., p. 113.
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uitmaakt van de enorme externe machine.1 Deze merkwaardig ontoereikende 
manier om met de geest om te gaan bleef niet lang onbetwist en sinds de tijd 
van Descartes hebben vele filosofen en denkers met het probleem van ken-
nis, van epistemologie, van de relatie tussen geest en materie, geworsteld. 
Niettemin is deze slechte start van het probleem van kennis nooit geheel 
goed gemaakt. Over de buitenwereld heeft de mens steeds meer ontdekt. 
Wat betreft zijn eigen geest, waarom hij ermee over de natuur kan nadenken 
en zich met de natuur kan bezighouden op deze verbazingwekkende wijze, 
heeft hij veel minder vooruitgang geboekt.

Waarom stond Descartes zo minachtend tegenover, waarom was hij zo 
bang voor de mens dat hij hem in een afzonderlijk hoekje wilde plaatsen, 
weg van het mechanische universum en de wiskunde? Zou de reden niet 
kunnen zijn dat zijn wereld worstelde om ‘Hermes Trismegistus’ (ik gebruik 
de naam weer in de ruimste zin) te boven te komen en alles waarvoor hij 
stond? Het wezenlijke verschil tussen de houding van de magiër tegenover 
de wereld en de houding van de wetenschapper tegenover de wereld is dat de 
eerstgenoemde de wereld in zichzelf wil trekken, terwijl de wetenschapper 
precies het tegenovergestelde doet: hij rationaliseert en veronpersoonlijkt de 
wereld door een wilsbeweging in een volkomen tegengestelde richting ten 
opzichte van degene die in de hermetische geschriften wordt beschreven, 
waarin de hele nadruk juist op de overpeinzing van de wereld in de mens ligt. 
Als religieuze ervaring of als magie, de hermetische houding tegenover de 
wereld bezit deze innerlijke kwaliteit.

Kan daarom niet worden verondersteld dat toen technici en mathematici 
het overnamen van het animisme en de magie, dat deze internalisering, 
deze intieme verbinding van de mens met de wereld, koste wat kost verme-
den diende te worden? En daarom kan worden aangevoerd dat vanwege de 
noodzaak van deze sterke reactie de vergissing ontstond dat het probleem 
van geest de kans kreeg zo totaal uit de pas te raken en zo ver achter te raken 
op het probleem van materie in de buitenwereld en hoe zij werkt. En dus, 
vanuit het gezichtspunt van de geschiedenis van het probleem van geest en 
van waarom het zo’n probleem is geworden door de verwaarlozing ervan 
aan het begin van de moderne periode, is ‘Hermes Trismegistus’ en zijn ge-
schiedenis belangrijk. De Fludd-controverse kan niet lichtvaardig worden 
afgedaan door de makkelijke aanname dat degenen van die nieuwe tijd geen 
fouten hebben gemaakt. Ze hebben wellicht opvattingen over geest en mate-
rie afgedankt die, hoe vreemd geformuleerd ook, in essentie minder ver dan 
hun eigen denkbeelden afstonden van het gedachtegoed van tegenwoordig. 
In ieder geval dienen we de geschiedenis van wat zij afdankten te kennen, 
al is het alleen maar om de motieven te begrijpen die achter de triomf van 

1 Ibid., pp. 114-15. Hij bepaalt dit echter verder door te stellen dat we in feite geen plaats in het 
lichaam aan de geest kunnen geven, maar dat deze zijn functies uitoefent met name in de pijnap-
pelklier van waaruit hij uitstraalt via de rest van het lichaam.
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de techniek lagen. En die geschiedenis legt de wortels van de verandering 
bloot die de mens overkwam toen zijn geest niet langer geïntegreerd werd 
in het goddelijke leven van het universum. In het gezelschap van ‘Hermes 
Trismegistus’ betreedt men de grensgebieden tussen magie en religie, magie 
en wetenschap, magie en kunst of poëzie of muziek. Het was in die onvatbare 
rijken dat de renaissancemens verbleef, en de zeventiende eeuw raakte een 
stuk besef van de persoonlijkheid van dat magnum miraculum kwijt.

Het is als historische studie dat ik dit boek bij de lezer wil achterlaten. Ik heb 
de belangrijkste historische omtrekken van de periode voor ogen proberen te 
houden en daarbinnen het rondgaan te traceren van krachten, zowel religi-
eus als cultureel, die uiteindelijk afkomstig zijn van de invloed van ‘Hermes 
Trismegistus’ (weer gebruik ik de naam om de hele beweging die in dit boek 
is bestudeerd te omvatten) op de Italiaanse Renaissance. Deze invloed was ten 
dele een verborgen invloed, en door haar aan de oppervlakte te brengen en 
haar te onderwerpen aan historisch onderzoek, zijn nieuwe gezichtspunten 
van waaruit bekende verschijnselen worden bekeken, ontstaan. Mijn voor-
naamste doel was Giordano Bruno binnen zo’n perspectief te plaatsen, en ik 
hoop dat dit vanzelf een weg zal vrijmaken langs welke anderen zich zullen 
begeven naar nieuwe oplossingen van oude problemen.
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62-7, 73-4, 81-2, 87-90, 94, 105, 109, 
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Newton, Isaac 426
Noach 57, 63
Noroff-manuscript (Moskou) 254, 

257n, 260n, 265n, 300-1, 309, 328
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Orsini, Lelio 349
Osiris 117, 208, 353, 394, 396-7
Oxford 151, 161-2, 170, 194-6, 199-201, 
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