‘K L E E R M A K E R VA N G Ö R L I T Z ’ :
I N D E SP O R E N VA N T H E O S O O F

GÖRLITZ & JACOB BÖHME
Inspiratiebron en ‘licht’
voor velen
De in 1575 bij Görlitz geboren Jacob Böhme was een bijzondere
man. Hij kreeg bijnamen als ‘Schoenmaker van Görlitz’ en
‘Duitse filosoof ’. Böhme begon als schoenmaker, maar hij
bracht veel tijd door met wetenschappers en vrijdenkers.
Na de Reformatie door Luther was het protestantisme in
een intellectueel duel verdergegaan. Aan deze theologische
haarkloverij stoorde Böhme zich, omdat het te ver afstond
van de ‘gewone’ kerkganger. Hij wilde het protestantisme weer
dichtbij de mensen brengen. Op 25-jarige leeftijd zag hij zijn
eerste ‘verlichting’ en het boek ‘Aurora’ was de start van vele
geschriften. Kenmerkend is ook het vinden van verklaringen
uit de alchemie en sterrenkunde.
Meer info: jacob-boehme-goerlitz.com
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SPOREN IN GÖRLITZ
Als filosoof en denker inspireerde
Böhme met zijn wijsheiden
geleerden, kunstenaars en anderen.
Ook in de Republiek der Nederlanden werd Böhme graag gelezen en
diverse geschriften werden in de 17e eeuw uitgebracht in Amsterdam.
Rembrandt was aangetrokken tot zijn werk en bracht het thema ‘hel en
donker’ in beeld met zijn penseel. Böhme probeerde duidelijk te maken
dat iedereen in zijn diepste zijn één is in Christus. Ruim 30 jaar werkte
hij in Görlitz en hij overleed er in 1624. De stad aan de Neisse eert de
grote theosoof met een route in zijn voetsporen.
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PLEKKEN UIT ZIJN LEVEN
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Ambachtelijke en
geestelijke scheppingen
1 Zijn eerste huis in Neisse-voorstad. Gekocht op 21
augustus 1599. Na grote schade herbouwd in 1870-1871.
Het huisvest nu een grote tentoonstelling over het leven
van Jacob Böhme.
2 Zijn tweede huis. Ook gelegen op de oostelijke oever
van de rivier de Neisse werd gekocht op 22 juni 1610. Dit
huis moest in 1905 wijken voor de bouw van de nieuwe
stadsbrug over de Neisse.
3 Schoenenbank aan de ‘Untermarkt’. Vanuit dit pand
verkocht Böhme 13 jaar zijn ambachtelijke schoenen. In
1613 verkocht hij dit bedrijf en voorzag daarna in zijn
levensonderhoud met handel.

CONTROVERSIËLE LOCATIES
Mededingingsrecht en strijd
voor vrije meningsuiting
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Het historische stadhuis met zijn beroemde
Renaissance-trap. Hier moest Böhme diverse keren
verschijnen op hoorzittingen of voor dagvaardingen. Zowel
voor zijn handelstwisten met de leerlooiers als voor zijn
door de kerk aangevallen geschriften.
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Het gerechtshof in het stadhuis: hier werd Jacob Böhme
gearresteerd op 26 juli 1613 wegens beklag door geestelijke
Gregor Richter over het manuscript ‘Aurora’. In 1624 stond
hij opnieuw voor het gerecht, omdat hij met de publicatie
‘De weg naar Christus’ een eerder opgelegd schrijfverbod
zou hebben overtreden.

IN ZIJN WERELD VAN IDEËEN
Tussen hemel en aarde,
geloof en wetenschap
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5 De Sint Peter en Pauluskerk. In deze Gothische kerk,
de grootste in zijn soort in Saksen, trouwde Jacob Böhme
op 10 mei 1599. Zijn vier zonen werden hier gedoopt. Maar
deze plek werd de bron voor zijn latere conflicten met de
kerk. Van hieruit streed de Lutherse geestelijke Gregor
Richter tegen het theosofische gedachtengoed van Böhme.
6 Peterstrasse 4. Op dit adres woonde Bartholomew
Scultetus. Als burgemeester speelde hij een bemiddelende
rol in het conflict van Böhme met de kerk. Scultetus was
ook sterrenkundige en kalendermaker. De twee mannen
waren geestverwanten en stimuleerden elkaars creatieve
denkprocessen. Het woonhuis van Scultetus heeft één
van de mooiste binnenplaatsen van Görlitz.

PLAATSEN VAN HERINNERING
Een tijdreis door Görlitz
Wetenschappelijke bibliotheek van Oberlausitz in Görlitz.
Dit heeft, in samenwerking met de internationale Jacob Böhme
Vereniging, een uniek onderzoekscentrum.
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8 Graf op de Nikolai-begraafplaats. Diverse grafstenen en
plaquettes zijn geschonken door de wetenschappelijke Oberlausitz
vereniging en Amerikaanse vrienden van Böhme.
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Restaurant ‘Vino e Cultura’. Gevestigd in één van de mooiste
hallenhuizen in het historische stadscentrum. Aan de muren
hangen geschriften van Böhme.
Monument Jacob Böhme. Dit monument in het ‘Park des
Friedens’ is één van de vele interpretaties van zijn uiterlijk als
beschreven in de eerste Böhme biografie.
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