
De goddelijke komedie1 
 
Op de grens van de roerige late Middeleeuwen en de vroege Italiaanse renaissance 
verschijnt een geschrift dat nu, zeven eeuwen later, nog steeds diepe indruk maakt en 
veelvuldig wordt aangehaald. Een geschrift over een reis naar het Paradijs. Om bij het licht te 
komen is kennis van de duisternis noodzakelijk leerden oude gnostici, gevolgd door moderne 
psychotherapeuten. De dichter neemt ons mee op een reis die aanvangt in het inferno, om 
vervolgens via het louteringsvuur het paradijs te bereiken. De auteur van dit meesterwerk is 
een Florentijn, Durante degli Alighieri, beter bekend als Dante (1265 - 1321). 
Dante Alighieri wordt als telg van een invloedrijke Florentijnse familie in het woelige Italië 
van het duecento in 1265 geboren. Om iets van de achtergronden van zijn voornaamste 
werk, La divina commedia (De goddelijke komedie) te begrijpen, is een korte impressie van 
de politieke, sociale en culturele situatie in dat tijdvak onontbeerlijk. 
Italië is in die dagen allesbehalve een eenheid, maar een lappendeken van zelfstandige 
(stad)staatjes die elkaar beconcurreren, bestrijden en met en tegen elkaar allianties sluiten. 
Maar de staatjes zijn onderling ook weer verdeeld. De belangrijkste twee stromingen in die 
tijd zijn de Ghibellijnen en de Welfen (Guelfen). De Welfen zijn tegen keizerlijke inmenging in 
stadsaangelegenheden en aanhangers van het pauselijk gezag. De Ghibellijnen daarentegen 
zijn aanhangers van de keizers van Duitsland en tegenstanders van de wereldlijke macht van 
de paus. De oorsprong van deze tegenstelling ligt eeuwen eerder in de zogenaamde 
investituurstrijd.2 De bestuurders van Florence en Lucca kozen voor de kant van de Welfen, 
andere steden als Siena en Pisa kozen voor de Ghibbelijnen. Maar binnen de steden vochten 
de partijen hun twisten ook op locaal vlak veld verder uit. En om de zaak nog ingewikkelder 
te maken ontstond er in Florence een scheuring tussen de Welfen onderling, die zich 
vervolgens ‘de witten’ en ‘de zwarten’ noemden. De witten zijn voor een autonome staat die 
onder het gezag van de keizer zou vallen (maar wel liefst zonder diens bemoeienis), terwijl 
de zwarten voor het diapositief zijn: een autonome staat die onder het gezag van de paus 
zou vallen (maar wel liefst zonder diens bemoeienis). In dit alles speelt ook de wereldlijke 
macht van de kerk een rol. Pausen beriepen zich daarbij op de Donatio Constantini.3 De 
Partij van de Welfen had in 1250 in Florence de macht overgenomen van de Ghibellijnen, 
wiens bezittingen verbeurd worden verklaard.  
Vijftien jaar later wordt Dante geboren. Zijn moeder overlijdt als hij vijf of zes jaar is en zijn 
vader als hij twaalf is. Hij geniet een goede opleiding, retorica in Bologna en theologie in 
kloosterscholen van dominicanen en augustijnen. Zijn interesse gaat vooral uit naar de 
filosofie van Boëthius, maar ook van de Aristoteles-commentaren en het mystieke 
(neo)platonisme. Na zijn opleiding ambieert hij een functie in het staatsbestel van de 
republiek Florence. Door nieuwe verordeningen in 1295 wordt de oude adel uitgesloten van 
politieke ambten. Middenklassen krijgen zo de mogelijkheid deel te nemen aan het 
stadsbestuur, als ze tenminste bij een gilde waren ingeschreven. Dante kiest het gilde van de 
artsen en apothekers (Arte dei Medici e Speziali) en maakt snel promotie. Van november 
1295 tot 30 april 1296 zit hij in de Consiglio del Capitano del Popolo (Volksraad) en daarna in 
andere politieke en bestuursfuncties. In 1300 bereikt hij de hoogste post als Prior in het 
stadscollege. Om onlusten tussen de witte en de zwarte facties van de Welfen te 
deëscaleren verbant de raad de leiders van beide groepen voor enige tijd uit de stad. Dat 
helpt niet echt. De ene groepering zoekt steun bij de paus (Bonifatius VIII), de andere partij 
roept de hulp in van een broer van de Franse koning, Karel de Valois, die aanspraak maakt 
op de troon van het koninkrijk der beide Siciliën in Zuid-Italië. In 1301 bezoekt Dante in 



Rome paus Bonifatius om de zaak van de Witten te bepleiten. Tijdens zijn afwezigheid weten 
de Zwarten met behulp van Karel de Valois de macht te grijpen en wordt Dante verbannen 
en zijn bezit verbeurd verklaard. Hij is dan 36 jaar en zal nooit meer naar de stad terugkeren. 
Dat is hem zeer zwaar gevallen, zoals uit bepaalde bittere passages in de Goddelijke 
Komedie blijkt. 
Dante zwerft van de ene Italiaanse stad naar de andere. Hij blijft strijden voor een verenigd 
Italië, het Heilige Roomse Rijk, dat een wedergeboorte moet zijn van het Romeinse Rijk in de 
oudheid. Alleen met dien verstande dat de wereldlijke macht bij de Duitse keizer komt te 
liggen en de geestelijke macht bij de paus. Die zaken moeten scherp gescheiden blijven. Zijn 
ideeën daarover heeft in de jaren 1310 - 1313 neergelegd in zijn in het Latijn geschreven De 
Monarchia, waarin hij betoogt dat alleen eenhoofdig gezag onderdanen vrijheid en recht kan 
verschaffen. 
 
Als jongetje van negen jaar ontmoet Dante een leeftijdsgenootje, Beatrice Portinari. Hij blijft 
zijn hele leven verliefd op haar. Zij is voor hem de ideale vrouwenfiguur die hij in de traditie 
van de Provençaalse hoofse liefde vereert en bezingt.4 Later zal hij haar, als verheven 
zinnebeeld van liefde en wijsheid, in de Divina Commedia tot zijn begeleidster in het Paradijs 
maken. Beatrice is dan al lang gestorven, in 1290, nadat ze drie jaar daarvoor gehuwd was 
met Simone de’ Bardi. Enige jaren later trouwt Dante zelf ook, met Gemma Donati, die 
afkomstig is uit een familie van de leiders van de Zwarten. Over en weer waren er overigens 
goede persoonlijke betrekkingen ondanks de op de spits gedreven politieke tegenstellingen. 
 
Aanvang van de reis 
 
De Goddelijke Komedie is een denkbeeldige reis door hel, vagevuur en hemel. Hoewel Dante 
dit meesterwerk omstreeks 1311 begint, laat hij de reis elf jaar eerder afspelen, van de 
avond van Witte Donderdag, 7 april tot 14 april 1300, de morgen van de donderdag na 
Pasen. In de beschrijving van zijn wederwaardigheden in de drie rijken besteedt hij één dag 
voor de reis door de hel, vier dagen voor de tocht door het vagevuur en één dag in de hemel. 
Daar komt dan nog een dag reistijd bij voor de overstap van hel naar vagevuur en vandaar 
naar de hemel. De ante-datering van 1300 maakt het hem mogelijk al reeds lang gebeurde 
toestanden nu te laten voorschouwen. 
Dante kiest als metgezel voor zijn reis door de drie werelden Vergilius, de Romeinse dichter 
van het heldenepos Aeneis over de stichting van de stad Rome. Dante bewonderde Vergilius, 
zijn grote poëtische voorbeeld. Overigens werd Vergilius in de late Middeleeuwen ook als 
Christusboodschapper gezien. In zijn vierde ecloge zou hij de komst van Christus en een 
nieuwe wereld hebben voorspeld.5 
Dante schrijft dit meesterwerk niet in het Latijn, maar in zijn moedertaal. In zijn beschrijving 
van de reis door de drie rijken gebruikt hij voor iedere toestand drieëndertig zangen (canti). 
Met de inleiding tot het eerste deel maakt dat precies honderd, het symbool van de 
volmaaktheid. Op zijn tocht door de drie na-doodse rijken ontmoet de dichter talloze 
gestorvenen. Niet alleen mensen die al lang geleden de aarde hebben verlaten, maar ook 
een aantal die hij in zijn persoonlijk leven ontmoet heeft. Met veel van hen voert Dante 
gesprekken; over de actuele politiek, over kunst en wetenschap, over filosofie, theologie en 
metafysica. 
 
Wanneer Dante verdwaald is in een duister woud ziet hij plots een heuvel voor zich.  



 Juist midden op de reistocht van ons leven 
 zag ik mij in een donker woud verloren, 
 daar ik van ‘t goede pad was afgeweken.6 
 
De weg wordt Dante versperd door drie dieren, een panter, een leeuw en een wolf. Hij is ten 
einde raad en dan verschijnt hem de schim van Vergilius die hem aanbiedt zijn gids te zijn en 
hem een andere weg te wijzen. Dante aanvaardt in dankbaarheid zijn aanbod, maar dan 
begint hij te twijfelen of hij de reis wel aan zal kunnen: 
 ‘O dichter’, hief ik aan, ‘die mij wilt leiden, 
 zie, of mijn kracht wel groot genoeg zal wezen, 
 voordat ge mij de grote stap laat zetten.7 
 
Vergilius spreekt hem dan vermanend en ook opbeurend toe: 
 ‘Wanneer ik uw woorden heb begrepen’, 
 hernam de schim van die verheven dichter, 
 ‘dan heeft kleinmoedigheid uw ziel besprongen. 
 Hoe menigmaal maakt zij de mens een talmer, 
 zodat hij afziet van een eervol pogen...’ 
 Maar om u van u van uw angsten te verlossen, 
 zeg ‘k thans, waarom ik kwam en wat ik hoorde... 
 toen mij een vrouw riep, zo schoon en heilig... 
 Haar ogen straalden heller dan het zonlicht 
 en zacht en zoet begon ze mij te zeggen 
 met woorden die mij als een engelenzang klonken: 
 ... mijn vriend, maar niet de vriend van aardse voorspoed, 
 werd op de doodse helling zo belemmerd 
 om voort te gaan, dat de angst hem om deed keren. 
 En ‘k ben beducht, dat hij te ver reeds doolde 
 en ik laat oprees tot zijn bevrijding 
 na al wat ‘k in de hemel van hem hoorde. 
 Maar spoed u thans! En met uw gulden woorden 
 en al wat nodig is om hem te redden 
 breng hem die hulp, die ook mijn hart kan troosten. 
 Ik, die u heet te gaan, ben Beatrice.8 
 
Inferno 
 
De afdaling naar de hel begint. Het inferno wordt voorgesteld als een systeem van 
concentrische, zich steeds verder vernauwende kringen, als een spiraalachtige trechter die in 
het middelpunt van de aarde haar einde vindt. Ze is ingedeeld in negen kringen. In de 
buitenste daarvan worden gestorvenen gevangen van de mensen die in hun aardse leven 
leden aan incontinetia, het onvermogen of de onwil tot het bedwingen van driften en lusten. 
In de diepste krocht van het inferno zit Lucifer, zoals we straks zullen zien. 
Smartelijk is het opschrift boven de hellepoort: 
 Door mij gaat ge in de droeve stad der smarten. 
 Door mij gaat ge in het lijden zonder einde. 
 Door mij gaat ge in de wereld der verdoemden... 



 Vóór mij bestond al wat werd geschapen 
 Alleen wat eeuwig is; ook ik duur eeuwig. 
 Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt.9 
 
Om in het eigenlijke inferno te komen moet een van de hellerivieren, de Acheron 
overgestoken worden. De veerman Charon heeft er een dagtaak aan: 
 Zo gaan ze dan het donkere water over; 
 en eer ze nog daarginds zijn uitgestegen, 
 verdringen zich hier weder nieuwe scharen.10 
 
In de eerste hellekring aangekomen verwondert Dante zich over de vredige rust. Het blijkt 
het Limbo, het voorgeborchte te zijn, de woonstee van wijze mannen en vrouwen uit de 
oudheid11 die geen toegang tot de hemel hebben omdat ze niet het doopsel van de kerk 
hebben ontvangen, of zoals Dante de romeinse dichter Vergilius, een van de bewoners van 
deze sfeer, laat declameren: 
 En zo zij vóór het Christendom al leefden, 
 aanbaden zij toch God niet als ’t betaamde; 
 en ook ik zelf ben één van deze geesten.12 
 
Het gezelschap schrijdt door zeven poorten tot aan een frisgroene weide waar ze zich 
neervlijen. Het lijkt een beetje op een mini-paradijsje in het domein van het inferno. Want 
direct daaropvolgend, in de tweede hellecirkel, spat de treurnis de reizigers tegemoet. De 
wachter van deze hellesfeer is het monster Minos die de zielen, naar rato van hun zonden, 
de plaats wijst waarnaar ze moeten afdalen. De tweede hellesfeer is er nog een van de lichte 
gevallen: mannen en vooral veel vrouwen13 wiens hartstochten sterker waren dan hun 
verstand, wat leidde tot de dood, voltrokken door anderen of door henzelf. 
In de derde sfeer, die van de vraatzuchtigen, is het zeker niet vrolijker: 
 ... een regen, koud en zwaar, vervloekt en eeuwig, 
 en nooit veranderend van aard en wezen. 
 Sneeuw, plompe hagelstenen, drassig water 
 stort stromend neer vanuit de zwarte hemel; 
 afschuwelijk stinkt de bodem, die dat opzuigt. 
 En Cerberus, een wreed wanstaltig monster, 
 bast met drie kelen, zoals honden bassen, 
 de schimmen aan, daar in het slijk gedompeld.14 
 
Weer komen de reizigers bij een rivier, de Styx. In een bootje worden ze overgezet. Hier 
ontmoet Dante de protserige Filippo Argenti van de Zwarten, zijn fanatieke tegenstander in 
de politiek. Dan ontwaren ze een onderaardse stad, Dis15. De stad wordt bewaakt door de 
furiën die Medusa te hulp roepen om te verstenen, maar Vergilius dekt Dante de ogen af. 
Dan komt een hemelse bode die met zijn staf de poorten van de stad beroert die 
openspringen.16 In de verdoemde stad komt Dante vele bekenden tegen, vooral uit de 
politiek van Florence. Uit Dantes beschrijving blijkt wel hoe diep hij gekwetst is geweest door 
zijn levenslange verbanning. Buiten de politici huist de stad een leger aan moordenaars, 
intriganten, godslasteraars en woekeraars. Soms wordt de reizigers de weg versperd, onder 
meer door de minotaurus. Aangekomen in het woud der zelfmoordenaars - niet alleen 
fysiek, maar ook overdrachtelijk door de verkwisting van de geschonken talenten - stroomt 



de derde onderaardse rivier, de Phlegeton.17 Er gaapt een diepe kloof en op de rug van een 
draak, Geryon, vliegen de twee reizigers de diepte in. De achtste hellesfeer die zo bereikt 
wordt heeft de naam Malebolgia (groeve van het kwaad) gekregen. Hier treffen de twee 
reizigers de verdoemde simonisten aan18, Simon de Tovernaar voorop, maar ook paus 
Nicolaas III die met zijn hoofd vastzit in de grond waaronder vele zondige pausen begraven 
liggen. Alleen zijn brandende voeten zijn zichtbaar. Hij vraagt aan de voor hem onzichtbare 
‘toeristen’ of zijn opvolger, paus Bonifatius VIII, de aartsvijand van Dante, al gekomen is om 
hem af te lossen. In het Malebolgio zijn legers andere gestraften. Van een van dient het 
afgehouwen hoofd als lantaarn in zijn hand, waarmee hij het pad beschijnt. 
Uiteindelijk komen de twee reizigers bij het diepste punt van de hel. Met zijn onderlichaam 
in het ijs zit daar Lucifer met tussen zijn kaken de moordenaars van Caesar, Cassius en Brutus 
en Judas van Iskariot. Dit is het middelpunt van de aarde, zoals Vergilius aan Dante onthult: 
 ‘En thans zijt ge onder ‘t halfrond aangekomen 
 recht over dat van ‘t vasteland welks zenith 
 de Mens gestorven zag, die zonder zonde 
 geboren werd en zonder zonde leefde... 
 Als hier de morgen rijst, daalt ginder de avond. 
 En hij wiens huid ons tot een ladder strekte, 
 zit nog in ’t ijs geklemd zoals te voren. 
 Langs deze zijde viel hij uit de hemel. 
 En wat zich vroeger hier aan land vertoonde, 
 greep naar de zee als sluier en ontvluchtte 
 naar onze hemisfeer...’19 
 
Dante verhaalt de opgang terug: 
 Beneden is een oord, zo ver gelegen 
 van Beëlzebub als diep zijn grafstee duistert. 
 Het oor en niet het oog leert ons de omgeving 
 door ‘t ruisen van een beekje, dat al kronklend 
 en langzaam hellend neerglijdt als een bedding, 
 door eigen kracht in rotssteen uitgedolven. 
 ‘k Ging, na mijn gids, dit duister pad nu binnen, 
 om weer te keren naar het licht der wereld. 
 We gaven ons geen tijd meer om te rusten, 
 doch klommen staag, hij de eerste en ik de tweede, 
 totdat ik van der heemlen pronk en luister 
 een schijnsel opving, door een open ronding. 
 Daar gingen we uit en zagen weer de sterren.20 
 
Purgatorio 
 

Nu ik met het schip van mijn geest een zo wrede zee achter mij heb gelaten, hijs ik de 
zeilen om koers te zetten over beter water. En ik zal zingen van het tweede rijk, waar de 
menselijke ziel zich loutert en waardig wordt bevonden om ten hemel stijgen. Laat de 
dode poëzie hier weer tot leven komen, o heilige Muzen, want u behoor ik toe. En laat 
Calliope hiet hoger rijzen en mijn gezang begeleiden met de tonen die de ongelukkige 
Eksters eens zo overweldigden dat ze geen hoop meer hadden op vergeving. 



De heerlijke geur van oosters saffier, die in de klare helderheid van de lucht tot aan de 
verste horizon lag uitgespreid, maakte dat mijn ogen weer blij begonnen te schitteren 
zodra ik uit het donkere dodenrijk, dat mijn blikken en gedachten zozeer van droefheid 
had vervuld, naar buiten kwam. Venus, de schone planeet die kracht geeft om lief te 
hebben, deed heel het oosten stralen en verduisterde het licht van de Vissen, die zich in 
haar gezelschap bevonden.21 

 
Zo begint Dante de eerste zang die gewijd is aan de louteringsberg, het purgatorio.22 
Bovengekomen uit het inferno bevinden Vergilius en Dante zich op een eilandje met een 
grote heuvel, de louteringsberg. Deze heuvel is als het ware het tegenbeeld van de hel, een 
soort omgekeerde trechter met steeds nauwer wordende richels. Ze is verdeeld in drie 
afdelingen: 
 1. het voor-vagevuur met twee omgangen; 

2. het eigenlijke vagevuur met zeven omgangen waar de zielen gezuiverd worden van 
de gevolgen van de zeven hoofdzonden; 

 3. het aardse paradijs, dat op de top van de berg ligt. 
Ook hier speelt de getallensymboliek een rol: de twee omgangen van het voor-vagevuur 
maakt samen met de zeven van het eigenlijke purgatorium negen. Het is als het ware het 
diapositief van de negen hellekringen. Het tweede negental wordt echter bekroond met het 
paradijs, het tiende, symbool van de volmaaktheid. 
In het voor-vagevuur ontmoeten Dante en Vergilius de wijze Cato. Die verleent ze 
toestemming de berg te beklimmen, maar eerst moet Dante zich op het strand reinigen van 
alles wat nog aan hem kleeft van het inferno.23 Als ze op het strand zijn, zien ze met grote 
snelheid een boot naderen met een honderdtal zielen op weg naar de louteringsberg. Het 
scheepje wordt bestuurd door een engel. Samen met deze schimmen, waaronder bekenden 
van Dante, zoeken ze naar de ingang van het purgatorium. Dat blijken drie treden te zijn 
naar een poort die door een wachter wordt bewaakt: 
 Wij kwamen dan; en de eerste tree was van marmer, 
 zo helder wit en met zo’n kunst geslepen, 
 dat ik volmaakt weerspiegeld zag mijn beeltnis. 
 De tweede, donkerder dan ‘t diepste purper, 
 was ruige en ruwe steen, in ‘t vuur geblakerd, 
 gebersten over heel zijn lengte en breedte. 
 De derde, die op de andre lag gestapeld, 
 scheen mij porfier te zijn, zo rood en gloeiend, 
 als bloed dat opspuit uit een open ader.24 
 En op de laatste hield de beide voeten 
 die engel Gods, gezeten op de drempel, 
 die, naar mij leek, van diamant moest wezen... 
 Deemoedig knielde ik aan de heilige voeten 
 en smeekte als gunst, voor mij de poort te ontsluiten... 
 Met de spits van het zwaard schreef toen die engel 
 mij zeven P’s op ‘t voorhoofd en hij zeide: 
 ‘Zorg dat in ‘t vagevuur uw wonden helen!’25 
 
De engel ontsluit dan de poort met de woorden: ‘Gaat in, doch blijf gedachtig, dat alwie 
omziet, ook terug moet keren.’ 



De ingekerfde P’s staan voor de zeven hoofdzonden (peccata) die door loutering in deze 
toestand dienen worden opgelost. Deze hoofdzonden zijn achtereenvolgens: 
 hoogmoed; 
 afgunst; 
 toorn; 
 traagheid van geest; 
 gierigheid en spilzucht; 
 vraatzucht; 
 wellust; 
even zo vele sferen in het purgatorium, die hier als richels (spiraalvormige omwentelingen 
van de louteringsberg) worden weergegeven. Op iedere richel wordt een van de zeven 
zonden door de daar aanwezige zielen uitgewerkt. Dante verklaart: 
 Ik wil niet lezer, dat ge u af laat houden 
 van uw bekering, als ge hier zult horen, 
 hoe God verlangt, dat we onze schuld betalen.  
 Let niet zozeer op de aard der martelingen 
 als op wat volgt; bedenk dat zij ten hoogste 
 maar duren tot de dag van ‘t grote vonnis.26 
 
De last die de zielen hier torsen zijn zware stenen waar ze onder gebukt gaan: 
 En ongelijk belast, doch  allen hijgend, 
 doorloopt geheel de schaar de eerste cirkel, 
 om van der wereld smetten zich te zuiveren.27 
 
Wanneer Dante de zware last van de hoogmoed in de eerste kring heeft afgelegd, wacht 
hem in de tweede een nieuwe beproeving. In deze cirkel van de reiniging der afgunst zitten 
zielen in grofharige pijen gehuld met dichtgenaaide ogen voor zich uit te staren. Ze horen 
stemmen die oproepen tot naastenliefde. Dan zullen de grove pijen veranderen in mantels 
der liefde. 
In de derde cirkel reinigen de zielen zich van de toorn. Ook in het inferno is sprake van 
dezelfde zonde der woede. Daar is geen uitkomst en blijven de getergde zielen zich eeuwig 
in de woede rondwentelen, in het vagevuur kan de ziel ervan losmaken door zich ervan 
bewust te worden. 

Deemoed, mededogen en zachtmoedigheid zijn de krachten die de ziel zich gaandeweg 
eigen moet maken om zich te bevrijden van de hoogmoed, de afgunst en de toorn. Wat 
deze drie deugden verenigt is de eeuwige liefde waarvan de hemelse wachter op deze 
richel rept. Het is de liefde die ons bevrijdt van angst, een hogere liefde waarvan de ziel 
zich nu bewust moet worden.28 

 
Op de volgende richel worden de zielen uit berouw door een innerlijke haast voortgedreven. 
In het aardse leven waren ze log en traag in hun geestelijke voortgang. Ze willen de 
opgelopen achterstand hier inhalen. 
De vijfde richel staat in het teken van de reiniging der hebzucht. Schimmen liggen schreiend 
languit op de bodem onder het uitroepen van ‘Adhaesit pavimento anima mea’ (mijn ziel is 
vastgekleefd aan de bodem). De berg beeft. Een van de zielen heeft zich losgemaakt uit zijn 
(aardse) gebondenheid. Het is de ziel van de Romeinse dichter Statius.29 Hij zal de reis samen 
met Dante en Vergilius voortzetten. 



In de zesde omgang ontmoeten de drie reizigers ‘levende’ geraamten, letterlijk vel over 
been. Zij zijn onderhevig aan Tantaluskwellingen; in hen leeft nog de begeerte naar 
overdadige spijs en drank. Dan worden ze aangesproken door een cherubijn: 
 ‘Hoe gaat gij drieën daar alleen zo peinzend?’ 
 Riep onverwachts een stem, zodat ik beefde 
 als dieren door de schrik plots schuw en schichtig. 
 Ik wendde ‘ hoofd om, daar ik weten wilde, 
 wie ‘t was, die sprak; en nooit werd in een oven 
 metaal of glas gezien zo rood en gloeiend 
 als ik een engel zag, die tot ons zeide: 
 ‘Wilt gij omhoog, dan hier de bocht genomen. 
 Hierlangs gaan allen, die de vrede zoeken.’30 
 
Dante wordt in deze sfeer door Statius ingewijd in het geheim van leven en dood. Statius 
onthult hoe het ‘volkomen bloed’ in de coïtus de vereniging van het mannelijke zaad en het 
vrouwelijke vocht de bouwstoffen in zich dragen voor het embryo, zowel in natuurlijke als in 
geestelijke zin. Als de hersenvorming compleet is verbindt de Geest zich met de rijpende 
vrucht zoals het druivensap in wijn verandert. De mens krijgt dan ook het vermogen in 
zichzelf te schouwen. Van de keuzes die hij in het leven maakt hangt af in welke sfeer hij na 
de aardse dood terechtkomt: 
 ... dan scheidt de ziel van ‘t stof en in beginsel 
 draagt zij én God én mens nog steeds mede. 
 Wel blijven dan de mindere krachten zwijgen, 
 doch haar verstand, haar wil en haar geheugen 
 zijn in hun werking sterker dan te voren.31 
 
In hel of vagevuur, afhankelijk van haar ziele-ontwikkeling tijdens het aardse bestaan, wordt 
de vormkracht die het aardse lichaam heeft voortgebracht nu gebruikt om een schimlichaam 
op te bouwen. 
 De ziel die weder zichtbaar is geworden, 
 wordt schim genoemd, en vormt zich dan de organen 
 voor ieder zintuig, de ogen ingesloten. 
 Vandaar ons spreken en vandaar ons lachen; 
 vandaar ons schreien en vandaar ons zuchten,  
 zoals de berg u meer dan eens kon leren. 
 Al naar begeerten dus of andre driften 
 ons prikklen, ziet ge hier de schim verandren.32 
 
In de zevende cirkel van het purgatorium wacht de reizigers een reële vuurproef. Om verder 
te komen zal Dante letterlijk door het vuur moeten gaan. Hij heeft schrik. Vergilius spreekt 
hem moed in: 
 ‘Schud af, schud af wat uw ziel beangstigt. 

Kom nader en treed onverschrokken binnen.’ 
 
Dante blijft bevreesd en Vergilius moet met sterkere argumenten komen: 
 ‘Zoon, wees indachtig, dat deze (vuur)muur u scheidt van Beatrice.’ 
 



Dat helpt Dante over de drempel: 
 Eens in de vlam, had ik mij graag geworpen 
 in smeltend glas om even af te koelen: 
 zo mateloos was van dat vuur de hitte.33 
 
Zo komen Dante en zijn beide helpers aan in de ‘tuin van Eden’. Daar ontmoeten ze een 
mooie vrouw in een bloemenweide, die met hen oploopt aan de overzijde van een stroom 
die hen scheidt. Dante associeert de schone gestalte met Proserpina34, maar het lieflijke 
wezen blijkt Matelda te heten. Het water dat hen scheidt is de rivier der vergetelheid, de 
Lethe. Matelda openbaart de werking van deze stroom: 
 Hier stroomt het afwaarts met een kracht begiftigd, 
 die ‘t beeld der zonden wegwist uit ‘t geheugen, 
 ginds brengt het alle deugden weer tot leven.35 
 
De drie reizigers zetten hun tocht voort en vallen de ene schone verbazing in de andere. 
Alles is lieflijk en bloeit en zingende koren harmoniëren met het geheel. Dan verschijnt er 
een wagen, voortgetrokken door een griffioen, omgeven door vier gevleugelde dieren36. Op 
die zegenkar, gesluierd in een stralend wit gewaad, omgeven door engelen, staat Beatrice. 
Ze spreekt Dante hard aan over zijn ‘ontrouw’ aan haar, door zich na haar lichamelijke dood 
over te leveren aan aardse genoegens en te huwen. Het valt Dante zwaar te moede. Hij 
zoekt met zijn ogen Vergilius, maar die is verdwenen. Dan neemt Matelda hem mee in de 
Lethe en dompelt hem onder. In een droomslaap ziet hij de zegenkar verdwijnen en er 
verschijnen allemaal monsters en een uitdagende hoer die haar begerige ogen op Dante 
richt en daarom door een reus naast haar wordt afgeranseld. Dan verdwijnt alles het woud 
in. 
Als hij weer bijgekomen is blijkt de toon van Beatrice, nu omgeven door drie vrouwen die de 
deugden representeren, veel milder. Zij ontdoet zich van haar sluier en ze legt Dante uit dat 
het tafereel dat zich voor zijn geestesoog afspeelde de toestand in de kerk voorstelt.37 Ze 
draagt hem op, als hij weer terug op aarde is, te getuigen dat er een verlosser op komt is die 
de hoer en de reus zal doden. 
Matelda voert Dante mee naar de bron waar de Lethe en de Eunoë aan ontspringen. Als hij 
van het water van de Eunoë heeft gedronken, voelt hij zich als herboren. Hij is een 
gezuiverde ‘nieuwe mens’ geworden, klaargemaakt om het laatste deel van de reis te 
ondernemen. 
 
Paradiso 
 
Het lijkt wat verwarrend; op de top van de louteringsberg is het aardse paradijs. Daar wordt 
Dante opgevangen door Beatrice. Maar er is nog een toestand die dat aardse paradijs te 
boven gaat: de heerlijkheid van het hemelse paradijs. Dante stijgt, aan de hand van Beatrice, 
omhoog door de harmonie der sferen. Daarbij volgt de schrijver het klassieke beeld van de 
zeven hemelsferen - achtereenvolgens: Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en 
Saturnus - met daarboven de achtste sfeer van de vaste sterren - de grens van het zichtbare 
firmament -, de negende hemelsfeer, de zogenoemde ‘kristallen hemel’, om te eindigen bij 
de hoogste hemel, het  empyreum, de rustplaats van de zaligen die bestraald worden met 
het licht van God.38 
 



De glorie van Hem die alles beweegt doordringt het hele heelal, hoewel zij op de ene 
plaats meer schittert dan op de andere. Ik was in de hemel die het meest vervuld is van 
zijn licht, en ik zag er dingen die geen mens die vandaar terugkeert kan navertellen. 
Want wanneer wij het object van ons verlangen nabij komen, dringt ons verstand er zo 
diep in door dat ons geheugen er later niet meer naar kan terugkeren. Maar alle 
schatten die mijn geest daar in het heilige rijk wist te vergaren, zullen nu de stof 
vormen van mijn gedicht. 

 
Zo begint Dante met zijn beschrijving van het hemelse paradijs.39 In de sfeer van de Maan 
treft Dante zielen van mensen aan die ten gevolge van tegen hen gebruikt geweld in de 
vervulling hun geloften niet allemaal konden verwezenlijken, in de Mercuriussfeer ontmoet 
hij zielen die op aarde goede werken hebben verricht, in de Venussfeer zetelen de zielen die 
door liefde zijn vervuld en in de Marssfeer de zielen van de strijdbaren. De sferen van Jupiter 
en Saturnus worden bewoond door de rechtvaardige en beschouwende zielen. 
Dante begint zijn zware reis door de sferen met het oproepen van Apollo, de god van het 
Licht, om hem behulpzaam te zijn. Door de ogen van Beatrice wordt hij nu pijlsnel 
omhooggetrokken naar de sfeer van het vuur. Beatrijs legt hem uit hoe hij zo snel door de 
ruimte kan reizen en openbaart hem dat alles vanuit het centrale punt van God uitgaat en 
ook weer naar Hem terugkeert: 
 En zij hief aan: ‘Er leeft in alle wezens 
 een onderling verband; en ‘t is deze orde, 
 die gans ‘t heelal tot beeld maakt van de Schepper. 
 Voor ‘t oog der hoogre schepsels is dit alles 
 een voetspoor van het eeuwig alvermogen, 
 waarvoor alleen deze orde eens is geschapen. 
 In deze weidse harmonie der dingen 
 buigt ieder wezen, volgens aard en krachten, 
 zich naar zijn oorsprong heen, ‘t zij meer ‘t zij minder... 
 De (ingeschapen) drang drijft alle vuur op naar de maansfeer, 
 hij is het die beweegt het hart der mensen, 
 hij ook, die de aarde bindt en vast vereend houdt. 
 Gods wijsheid, die de dingen aldus ordent, 
 houdt door haar licht in rust der heemlen hemel, 
 waarbinnen zich beweegt de snelste ronde. 
 En naar die hemel nu voor ons geschapen, 
 stuwt ons de kracht omhoog dier felle boogpees 
 die iedre pijl naar ‘t blijde doel doet jagen. 
 ‘t Is waar : zoals vaak ‘t kunstwerk in zijn vormen 
 niet overeenkomt met der kunst bedoeling, 
 omdat de stof dan doof is en niet antwoordt, 
 zo keert de mens, al wordt hij nog zó gedreven, 
 zich vaak van ‘s hemels weg, vrij in zijn keuze, 
 en gaat dan steeds meer voort op andre paden.40 
 
In de Maansfeer ervaart de ziel der harmonie van de gehoorzaamheid aan de kosmisch 
geestelijke wet(matigheid), in de Mercuriussfeer openbaart deze zich als helende 
gerechtigheid en in de Venussfeer vloeien de liefde voor God en de naasten samen tot een 



sterke geestelijke stroom. Dan wacht de hemelse glans van de geestelijke Zon, wiens 
lichtkracht zo immens verblindend is dat zij, schrijft Dante, op geen enkele wijze te 
vergelijken is met de fysieke zon. Het lijkt dan ook niet toevallig dat Dante in de beschrijving 
van deze hemelsfeer uitgebreid eer betoont aan Franciscus van Assisi, de dichter van het 
Zonnelied.41 De geestelijke zon wordt in de Divina Commedia geassocieerd met Gods 
vaderschap; de daaropvolgende Marssfeer vertegenwoordigt de zich offerende Zoon. Als 
Dante in deze sfeer een voorvader van zijn adellijk geslacht ontmoet die ‘profeteert’ over 
zijn verbanning uit Florence - ‘alwat ge liefhebt, moet ge eens achterlaten’42 - ligt daar 
wellicht een (bewuste?) parallel: ook zijn (voor)vader rept van de boodschap die hij de 
mensheid zal brengen: het schrijven van de Divina Commedia. 
 
 Vóór mij verscheen met uitgespreide vleugels 
 het schone beeld, dat zijn vereende zielen 
 verblijdde door de zoetste hemelvreugde. 
 
Zo begint 19e zang bij de intrede in de zesde hemelsfeer, die van Jupiter. Jupiter staat onder 
meer voor gerechtigheid. Dante wordt aangesproken door een hemelse adelaar43, de spiegel 
van de zielen der rechtvaardigen. Deze leert Dante dat het geestelijk schouwen niet met de 
stoffelijke zintuigen mogelijk is: 
 ... daarom kan ons verstand uit eigen krachten 
 zijn eerst begin van verre alleen aanschouwen, 
 en ziet het nooit in heel zijn volheid pralen. 
 De blik dus die uw wereld werd geschonken, 
 dringt in ‘t oneindig recht niet verder binnen 
 dan gij de zee kunt peilen met uw ogen: 
 want ziet gij van het strand de bodem even, 
 in volle zee omsluiert het de diepte, 
 als is daar zijn bestaan niet minder zeker.44 
 
Vervolgens onthult de adelaar: 
 ... naar deze schone wereld  
 steeg nooit een mens, die n iet geloofde in Christus, 
 ‘t zij vóór, ‘t zij nà diens kruisiging en sterven. 
 Maar hoor, hoevelen roepen: ‘Christus, Christus!’ 
 Die in het oordeel verder van Hem blijven 
 dan zij die nimmer iets van Christus hoorden.45 
 
Dante schetst hier een typisch christelijk middeleeuws beeld, dat alleen de in Christus 
gedoopte mens - mits hij onberispelijk leeft - de hemel kan beërven. Grote geesten uit de 
‘heidense’ wereld vinden we, weliswaar in comfortabele omstandigheden, of in de limbus 
(het voorgeborchte), of in het purgatorium. Toch maakt Dante een uitzondering. In de 
Jupitersfeer vormen vijf zaligen de wenkbrauw van de adelaar. De eerste is Trajanus, de 
Romeinse keizer, die volgens de Legenda Aurea van paus Gregorius een tweede christelijk 
leven kreeg, een andere voorchristelijke gestalte is Riphaeus, een Trojaan. Aan beiden 
worden een aantal lovende strofen in de twintigste zang gewijd. 
In de Saturnussfeer worden de misstanden in de kerk en vooral de kloosters aan de kaak 
gesteld. Dante blikt nu, op aangeven van Beatrice, terug: 



 Ik blikte omlaag door alle zeven sferen, 
 en toen ik de aardbol zag heel in diepte, 
 zo klein en zo gering, glimlachte ik even. 
 En loof ik hem, die al het goed der wereld 
 als niets beschouwt, een wijze is in mijn ogen 
 hij die met ziel en zinnen streeft naar de hemel.46 
 
In de sfeer van de vaste sterren ontmoet Dante de apostelen Petrus en Jacobus. Plots wordt 
hij verblind door een fel licht. Hij verliest het gezichtsvermogen. Het is de apostel Johannes 
die hem onderzoekt op zijn zuiverheid: 
 De stem nu zeide: ‘Tot u het licht der ogen, 
 die in mijn gloed verging, wordt weergegeven, 
 zal t’ dienstig zijn, dat spreken ‘t zien vergoede. 
 O zeg me dan: Waarop richt zich uw liefde? 
 En blijf verzekerd, dat ‘t gezichtsvermogen 
 in u gedoofd, maar geenszins werd vernietigd...’ 
 En ik: ... ‘Het goed dat dit paleis vervult van vrede, 
 is alpha en omega aller schriften, 
 die luide of zacht mij van de liefde spreken.’ 
 Dezelfde stem... sprak: ‘Nog door een fijner zeef, voorzeker, 
 moet uw verklaring gaan; dus wil ik horen 
 wie u de boog op zulk een doel deed richten.’47 
 
Dante doorstaat het ‘kruisverhoor’ goed en krijgt door Beatrice zijn gezichtsvermogen weer 
terug. Hij staat dan oog in oog met Adam die hem vertelt dat het eten van de appel niet de 
reden van zijn verbanning was, maar zijn verachting van Gods wil. 
 
De kristallen hemel 
 
De negende sfeer, de kristallen hemel, bevat de totale Godsordening. Verborgen in het 
middelpunt is een uitvliedende kracht in negen concentrische cirkels. In het centrum van het 
krachtenveld is volkomen rust. In de van haar uitgaande lichtende krachten is beweging; het 
actiefst bij de kern en afnemend naar de buitenste lagen toe. De negen sferen bevatten de 
hemelse hiërarchie, zoals in de vijfde eeuw vastgelegd door pseudo-Dionysius de Areopagiet. 
Beatrice legt Dante uit dat de sferen die het dichtst bij de kern cirkelen de Serafijnen en de 
Cherubijnen genoemd worden: 
 Zo haastig lopen ze in ‘t gareel der liefde 
 om hun gelijkheid met het punt te tonen, 
 al naar de beschouwing hoger is in luister. 
 De naam der andren die om hen weer kreitsen, 
 luidt: tronen voor het aangezicht des Heren. 
 Zij zijn ‘t, waarmee het eerste drietal eindigt.48 
 
Na de eerste drie volgt een tweede drietal, de Heerschappijen, de Krachten en de Machten. 
 De Vorstendommen en de aartsengelen zweven 
 al zingend in de twee voorlaatste koren. 
 En ‘t laatste omvat de spelemeiende englen. 



 En al die koren, ‘t oog naar boven richtend, 
 hun kracht naar onder, trekken, zelf getrokken 
 door God, naar God weer óp de ganse wereld.49 
 
Tenslotte neemt Beatrice Dante mee naar de hoogste hemel, het Empyreum. Dante 
aanschouwt een sneeuwwitte roos die wordt gevormd door duizenden gelukzaligen die in 
afdalende rijen om het middelpunt zijn geschaard. Engelen vliegen af en aan tussen God en 
de zielen. Dante, overweldigd door dat heerlijke schouwspel, vindt naast zich Bernardus van 
Clairvaux. Beatrice lijkt verdwenen, maar Bernardus wijst haar aan; zij heeft haar vroegere 
plaats in de hemelse scharen weer ingenomen. Bernardus geeft Dante inzicht in de 
samenstelling van de zetels in de witte roos en spoort hem dan aan om met hem tot het 
voorwerp van zijn devotie, de maagd Maria, te bidden. 
In het vurige gebed vraagt Bernardus aan Maria of zij Dante, wiens tocht bijna ten einde is, 
wil helpen. Als Dante dan zijn ogen opricht op het eeuwige licht van God aanschouwt hij in 
een drievoudige cirkel het mysterie van de Heilige Drieëenheid: 

En ik, die de voleinding van mijn verlangen naderde, voelde noodzakelijkerwijze het 
vuur van mijn begeerte in mij wegsterven. Bernardus gaf mij door een glimlach te 
kennen dat ik mijn ogen naar boven moest opslaan, maar ik had uit eigen beweging al 
gedaan wat hij wilde. Want mijn blik, die zich steeds meer verhelderde, drong dieper en 
dieper door in de straling van het hoogste Licht, wat waar is uit zichzelf. Vanaf dat 
ogenblik was mijn vermogen om te zien groter dan dat om te spreken: onze menselijke 
taal moet voor zulk een aanschouwing wijken, en het geheugen moet het tegen zo’n 
grote overmacht afleggen. 
Zoals hij die een of andere droom heeft gehad, na het ontwaken nog de indruk van de 
ondergane emotie voelt, terwijl hij het beeld zelf niet meer kan oproepen, zo voel ik me 
op dit moment. Want het visioen dat ik toen had, is voor mij bijna geheel verdwenen, 
maar nog steeds stroomt de zoetheid die eruit voortkwam neer in mijn hart...50 

 
Dante aanschouwt in het onbeschrijfelijke Licht drie cirkels, verschillend van kleur, maar 
gelijk in omtrek. De eerste leek zich in de tweede te weerkaatsen, zoals soms bij 
regenbogen, en de derde leek op het vuur dat de andere twee uitademden. 
 O eeuwig licht, dat rust in eigen diepte, 
 u zelf slechts kent en zó, gekend en kennend, 
 u zelf bemint en toelacht in uw liefde, 
 de cirkel, die ‘k in u te aanschouwen meende 
 als licht, weerkaatst door licht, en waar mijn blikken 
 liefkozend even eerst om henen gleden, 
 hij scheen mij toe van binnen als geschilderd 
 in de eigen kleur ons menslijk beeld te dragen. 
 En roerloos staarde ik op naar beeld en cirkel. 
 Gelijk het hem vergaat, die moeizaam peinzend 
 de cirkel-kwadratuur tracht op te lossen, 
 maar nooit de weg vindt naar ‘t vereist beginsel, 
 zo ging ‘t ook mij nu bij dit laatste wonder: 
 zien wilde ik, hoe het beeld zich met de cirkel 
 verbonden had en hoe het daarin troonde. 
 Op eigen vlucht kon ik zo hoog niet stijgen, 



 had niet mijn geest een bliksemlicht doorsidderd, 
 waarin hem gans gewerd wat hij verlangde. 
 Hier ging de fantasie voorgoed ten onder. 
 Maar reeds bewoog mijn wensen en mijn willen, 
 gelijk een wiel in vaste gang bewogen, 
 de liefde, die beweegt en zon en sterren.51 
 
De Liefde als de beweger van het Al..., de laatste strofen uit de Divina Commedia. De taal 
van dit bijzondere geschrift verraadt een buitenzintuiglijk schouwen, zoals we dat ook 
tegenkomen in de mystiek. Dat wil geenszins zeggen dat dit buitengewone werk Dante in 
een droom of visioen in haar geheel is geopenbaard. Dante was een scherp denker en 
bovendien een kind van zijn tijd. Op slechts enkele voor meerdere uitleg vatbare strofen na 
past het werk binnen de theologische constructies zoals die gangbaar waren in de 
Middeleeuwen. Het bijzondere van dit werk is de samenhang die hij aanbrengt, en dat alles 
in een literaire stijl van uitzonderlijk hoog niveau. Het roept beelden op die zich in de ziel 
prenten. En dan is er nog iets. Door alle tijden heen hebben trouwe kerkgangers hun eigen 
waarheid gedistilleerd uit het druivensap vanaf het altaar. De innerlijke beleving is nooit 
afhankelijk van van buiten opgelegde dogma’s. Dat is ook de kern van de esoterie. Zij 
doorstraalt als het ware de exoterie, die de structuur en het theater biedt tot innerlijke 
doorwerking. De Divina Commedia is daarvan een prachtig voorbeeld. 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 

openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 juncto het Besluit van 20 juni 

1974, Stb. 351 zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk 

verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van 

gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de 

uitgever te wenden. 

  

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Rechthebbenden die in dit verband niet zijn 

benaderd wordt verzocht zich met de uitgever in verbinding te stellen.  

 
 

Noten 
                         
1 Artikel door mij geschreven voor Jacob Slavenburg en John van Schaik, Geheimen en onthullingen van de westerse 
esoterie, Utrecht 2012 (licht aangepast). 
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Hoewel er met het Concordaat van Worms in 1112 daarover afspraken worden gemaakt blijft de strijd om de hegemonie 
nog lang voortduren. 
3 De Donatio Constantini (Schenking van Constantijn) is een vervalste Latijnse oorkonde uit de achtste eeuw. Volgens deze 
oorkonde zou keizer Constantijn de Grote (272–337) het wereldlijke oppergezag van het Westen hebben overgedragen aan 
paus Silvester I, als dank voor zijn overwinning op zijn rivaal Maxentius. In de vijftiende eeuw wordt de vervalsing 
ontmaskerd door de Duitse humanist Nicolaas van Kues (1433) en de Italiaanse humanist Lorenzo Valla (1440). Zie voor de 
volledige tekst van de Donatio: R.F.M. Brouwer in Dante Alighieri, De Monarchie, Amsterdam 2001, p. 243-255. 
4 Vooral in zijn autobiografisch getinte geschrift over de liefde, Vita Nuovo, uit de jaren 1293/1294. 
5 Om diezelfde redenen werd later ook Hermes vereerd die volgens de kerk met de geboorte van de Zoon van God in het 
Corpus Hermeticum ook naar Christus verwees. Hetzelfde kan gezegd worden van de Sibillen. 
6 Inferno, 1e zang 1. Alle hierna volgende citaten uit de Divina Commedia zijn uit de vertaling van Christinus Kops, bewerkt 
door Gerard Wijdeveld, Dante Alighieri, De Goddelijke Komedie, Antwerpen/Amsterdam 1985, zevende druk. 
7 Inferno, 2e zang, 10-13. 
8 Idem, 43-70. 
9 Inferno, 3e zang, 1-9. 
10 Idem, 118-120. 



                                                                             
11 Onder meer Homerus, Horatius, Ovidius, Electra, Hector, Aeneas, Caesar, Socrates, Plato, Diogenes, Thales, Empedocles, 
Heraclitus, Zeno, Orpheus, Seneca, Ptolemaeus, Hippocrates en Avicenna. 
12 Inferno, 4e zang, 37-39. 
13 Onder meer Helena, Dido, Cleopatra, Francesca en ook Paris, Tristan en Lancelot. 
14 Inferno, 6e zang, 8-15. 
15 Een van de namen voor Hades. 
16 Hier refereert Dante wellicht aan de poort die Christus bij zijn nederdaling ter helle verbrijzelt. Zie het apocriefe Evangelie 
van Bartolomeüs in J.Slavenburg (red.), Het Grote Boek der Apokriefen, Deventer 2009, p.129-171. Overigens maakt Dante 
ook gebruik van de beschrijving van de hel in de Openbaring van Petrus (Het Grote Boek der Apokriefen, p.521-533). Het is 
niet zeker dat Dante deze apocriefen kenden, maar legenden die op deze teksten waren gebaseerd waren in de 
Middeleeuwen populair. Iets verderop echter in de tekst wordt gerefereerd aan de klassieke Cerberus die door Hercules 
bedwongen werd. Mogelijk heeft Dante hier deze twee tradities aan elkaar gekoppeld. 
17 Hier wordt gerefereerd (Inferno, 14e zang) aan de droom van Nebukadnezar over het beeld met het hoofd van goud, het 
lichaam van zilver, koper en ijzer, en de voeten van leem. 
18 Onder meer ook pausen die hun ambten gekocht hadden. 
19 Inferno, 34e zang, 112-124. 
20 Idem, 127-139. 
21 Venus, de heldere ochtendster, staat hier in het teken Vissen. 
22 Hier in de vertaling van Frans van Dooren in Dante Alighieri, De goddelijke komedie, Baarn/Antwerpen 1996, p. 47-48. De 
Eksters zijn de dochters van een koning van Thessalië die de Muzen tot een wedstrijd uitdaagden en deze verloren. 
23 Dat geldt niet voor Vergilius, hij is een schim. Dante moet er ook aan wennen dat zijn metgezel geen schaduw heeft. 
24 Wellicht refereert Dante hier aan de alchemistische triade: albedo, nigredo, rubedo. 
25 Purgatorio, 9e zang, 94-113. 
26 Idem, 10e zang, 106-111. 
27 Idem, 11e zang, 28-30. 
28 Martin Zichner, De grote levensspiraal, Dantes geestelijke boodschap, Haarlem 2000, p. 79. 
29 Dichter van De Thebaïden, een op de Aeneis geïnspireerd heldendicht. 
30 Purgatorio, 24e zang, 133-141. 
31 Idem, 25e zang, 80-85. 
32 Idem, 100-105. 
33 Idem, 27e zang, 31-51. 
34 Proserpina of Persephone (ook wel Korè - maagd - genaamd) is de bij het bloemplukken door Hades ontvoerde dochter 
van Demeter. 
35 Purgatorio, 28e zang, 127-129. 
36 Met de gevleugelde dieren verwijst Dante naar het visioen van Ezechiël en wat betreft het aantal vleugels naar de 
Apocalyps van Johannes. De griffioen staat symbool voor de twee naturen van Christus. 
37 Willem Frederik Veltman suggereert dat dit een verborgen verwijzing is naar de kerk (de hoer) en Filips de Schone, de 
Franse koning die de Tempeliers uitroeide (Dantes openbaring, Zeist 2004, p. 55. Ook Kops (p. 398) veronderstelt dat de 
hoer uit de Apocalyps (17.1) het corrupte pausdom voorstelt en de reus het Franse koningschap in de persoon van Philips 
IV. 
38 In de gnostische en hermetische literatuur is er ook sprake van zeven ‘planetaire’ hemelen, met daarboven de achtste en 
negende hemelsfeer, de ‘wachtkamer’ om op te stijgen tot God (de tiende sfeer). In het kosmische diagram van de 
Naassenen (of: Ophieten) zien we dat plastisch uitgebeeld. De zichtbare kosmos wordt omgeven door een slang (leviathan), 
daarboven zijn de onzichtbare sferen. Zie o.a. Kurt Rudolph, Die Gnosis, Göttingen 1980, p.78 en Jacob Slavenburg, Een 
sleutel tot gnosis, Deventer 20063, p.106. 
39 Paradiso, 1e zang, 1-12, hier in de vertaling van Frans van Dooren. 
40 Idem, 103-132 (vertaling Kops). 
41 Franciscus van Assisi is de dichter van het Zonnelied. Overigens verwijst Dante daar niet direct naar, maar hij zal het zeker 
gekend hebben. 
42 Paradiso, 17e zang, 55. 
43 De adelaar, hier niet als machtsymbool, maar in zijn mystieke gedaante, zoals het symbool van de evangelist Johannes. 
44 Paradiso, 19e zang, 55-63. 
45 Idem, 103-108. 
46 Idem, 22e zang, 133-138. 
47 Idem, 26e zang, 1-24. 
48 Idem, 28e zang, 100-105. 
49 Idem, 124-129. 
50 Idem, 33e zang, 42-63, hier in de vertaling van Frans van Dooren. 
51 Idem, 124-143 (vertaling Kops). 



Constantinopel en Toledo 
 
Vanuit het Oosten 

  
 
Keizer Constantijn de Grote had een vooruitziende blik. Hij herstichtte aan de Bosporos de 
oude stad Byzantium, naar hem Constantinopel genoemd. Deze stad werd de hoofdstad van 
het Byzantijnse of Oost-Romeinse Rijk. Als nog geen 200 jaar na de stichting van de stad ‘het 
West-Romeinse Rijk ten onder gaat, draagt het Oost-Romeinse Rijk de erfenis van Rome’s 
prachtige verleden. Dat rijk houdt het zo’n duizend jaar uit. De parel erin is Constantinopel, 
waar de machtige keizers zetelen; christelijke keizers die na het schisma in 1054 tussen het 
Westerse en Oosterse christendom een grote invloed op de Oosterse Kerk hadden. Westers 
en Oosters christendom groeit steeds meer uit elkaar. Als de kruislegers tijdens de vierde 
kruistocht in 1204 plunderend en brandstichtend de stad Constantinopel rondtrekken is er 
weinig sprake van solidariteit tussen de christenen onderling.  
Toch kwam het gevaar voor Constantinopel en het Byzantijnse rijk minder uit het westen 
dan uit het oosten. Eind 10e eeuw trekken Turken uit Centraal Azië naar Iran en 
Azerbeidzjan, tot aan Anatolië. Zo ontstaat er een groot Seltsjoeken-rijk. Conflicten tussen 
die twee grootmachtig zijn onvermijdelijk.  
Vroeg 13e eeuw volgt onder Dzjengis Khan een nieuwe migratiegolf. De Mongolen rukken 
steeds verder naar het Westen op. De Ogus Turken stichten onder Osman I een Osmaans 
Rijk. In 1302 verslaat Osman een groot Byzantijns leger. Weliswaar zijn er verzoenende 
pogingen; zo huwt een Osmaanse leider met de Byzantijnse prinses Theodora. Daardoor 
krijgen de Osmanen ook steeds meer invloed op de Balkan. In de slag op het Merelveld werd 
in 1389 Venetië – onderdeel van het Byzantijnse Rijk – veroverd. Weliswaar werd deze 
bloeiende handelsstad decennia later weer heroverd, maar in 1430 valt deze machtige 
stadstaat toch weer in de handen van de Turken. Het leidt het einde in van het ooit zo 
machtige Byzantijnse Rijk. Constantinopel zelf valt niet veel later, in 1453… 
 
In die 15e eeuw trokken veel Byzantijnen naar het Westen, vooral Italië. Culturele schatten 
en belangrijke manuscripten kwamen zo terecht in onder meer het Florence van de 
Renaissance. 



 
Vanuit het Westen 
 

 
 
Het was echter niet alleen het Oosten dat invloed had op het naar kennis strevende Florence 
onder de heer van die staat, Cosimo di Medici; ook vanuit het westen vloeide eeuwenoude 
wijsheid de stad binnen. 
Het zijn de islamitische Moren die de Visigotische overheersers uit de de tijd van de 
Volksverhuizingen van het Iberisch schiereiland verdrijven. Zo ontstaat vanaf 750 na Chr. een 
onafhankelijke staat onder leiding van Abd al-Rahman I en zijn daaropvolgende Omajjaden 
dynastie. Cordoba werd de nieuwe hoofdstad en groeide in de loop der eeuwen uit tot een 
cultureel centrum dat wedijverde met Bagdad. Ruim drie eeuwen later wordt de stadstaat 
Toledo heroverd door de christelijke vorst Alfons VI. Toledo groeit uit tot het intellectuele 
centrum van Europa, een christelijke stad waar het Arabisch de taal van kennisoverdracht en 
cultuur bleef.  
De geestelijke Raimundo, aartsbisschop van Toledo van 1125 tot 1151, stichtte een instituut 
dat beroemd zou worden als "Vertaalschool". Het was dankzij dit instituut dat de rest van 
Europa en het Latijnse christendom toegang kreeg tot het grote filosofische en 
wetenschappelijke geheel van werken dat in de voorafgaande eeuwen in Bagdad, aldaar in 
het zogenaamde Huis der Wijsheid, uit het Grieks in het Arabisch vertaald was. Zo heeft de 
Arabische cultuur aan de West-Europese cultuur de verlicht-humanistische stroming 
gebracht.  
Uit heel Europa trokken religieuzen, geleerden en studenten naar de universiteit van Toledo 
om daar op de 'vertaalschool' onderricht te krijgen in de leer en opvattingen van hun 
Arabische en joodse confrères, om daar hun geschriften te bestuderen. En omgekeerd toog 
men uit de Arabische wereld naar Toledo om daar onder meer de Griekse filosofen te 
bestuderen. 
 
In dat multi-culturele klimaat werd Hermes herontdekt… 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 

openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 juncto het Besluit van 20 juni 

1974, Stb. 351 zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk 

verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van 

gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de 

uitgever te wenden. 

  

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Rechthebbenden die in dit verband niet zijn 

benaderd wordt verzocht zich met de uitgever in verbinding te stellen.  



Opmerking vooraf: 
In de zomer van 2004 organiseerde het Origenes-Instituut een zomerweek over het hermetisme. De aanleiding 
was het verschijnen van mijn boek De Hermetische Schakel. De uitgesproken voordrachten tijdens de 
zomerweek “De Hermetische Schakel” zijn uitgetypt naar de bandopname die daarvan gemaakt is. De 
voordrachten werden niet voorgelezen en waren uitwerkingen van enige op papier gezette aandachtspunten 
en notities. De spreektaal is daarom spontaan, maar anders - vaak ook levendiger - dan schrijftaal. 
De voordrachten van de deelnemers zijn gebundeld in De Hermetische Code (Kampen 2006 - alleen nog 
antiquarisch te verkrijgen). Onderstaand zijn mijn bijdragen aan dat boek.  

 
 
Hermes in de Oudheid  

 
De Egyptische God Thot 
 
In het oude Egypte kende men een bijzondere god; Thot was zijn naam. Thot was god van de 
wijsheid, uitvinder van het hiërogliefenschrift en nog veel en veel meer. Hij werd beschouwd 
als het hart of innerlijke wezen van Re (of Ra), de grote zonnegod. Ook zag men hem als 
spreekbuis van de oer-Egyptische scheppende godheid Ptah, die schiep door middel van de 
logos, het goddelijke woord. Thot begeleidde ook de gestorvenen bij het overgaan naar de 
andere wereld, want niemand wist zo feilloos als hij wat er in het hart van een mens leeft. 
‘Thot is de vader van de gnosis’ lezen we in een tekst die in de tempel van Karnak werd 
aangetroffen. Hij werd beschouwd als grondlegger van de magie, uitvinder van de alchemie, 
grootmeester in de astrologie en uitzonderlijk begenadigd heelmeester. Hij heerste over de 
tijd, en als zodanig stelde hij de kalender in en verdeelde het jaar in maanden. Ook zou hij 
een groot aantal geschriften vol eeuwige wijsheid hebben nagelaten: er zijn zelfs bronnen 
die een aantal van 36.000 vermelden. Mensen als Clemens van Alexandrië (een kerkvader uit 
de 2e/3e eeuw) zijn echter iets voorzichtiger en hebben het over vierentwintig boeken.  

Thot’s thuisplaats was Hermopolis, een stad in Midden-Egypte, waar ruïnes van een 
aan hem gewijde tempel herinneren aan een zeer luisterrijke tijd. Thot wordt meestal 
afgebeeld met het hoofd van een ibis, want in de delta van de Nijl verscheen de ibis op het 
moment dat de rivier op het punt stond te overstromen en dat was uiteraard een heuglijke 
zaak. Bij ons moet er dan direct geëvacueerd worden, maar in de oudheid leefde de 
bevolking bij de gratie van het elk jaar overstromen van de grote rivieren – van de Eufraat, 
de Tigris, de Nijl, de Ganges, de Indus, enz. Als de rivier een jaar niet overstroomde, werd er 
geen vruchtbaar slib afgezet en leidde dat onherroepelijk tot vele rampen. We zullen dit 
steeds weer tegenkomen.  

In Hermopolis zag ik enkele jaren geleden een necropool waarin naar schatting twee 
miljoen gemummificeerde ibissen gelegen hadden. Toen ik er was, waren ze er niet allemaal 
meer. Ze hadden er enkele laten liggen voor de toeristen, en ik was een van de gelukkigen 
die dit mocht aanschouwen. Duidelijk is hoezeer de ibis in het oude Egypte de status van 
heilige bezat.  

 
Alexander de Grote 

 
Nu maak ik een sprong in de geschiedenis, en ga van enkele duizenden jaren voor Christus 
naar november van het jaar 332 voor onze jaartelling, de maand waarin Alexander de Grote 
Egypte veroverde - althans zo lezen we dat altijd. In wezen was er weinig te veroveren, want 
de Egyptenaren zuchtten al enige eeuwen onder het juk van de Perzen en zagen Alexander 
de Grote als bevrijder. Er is dan ook geen schot gelost. Alexander rukt op naar Heliopolis, de 



grote heilige stad van het oude Egypte, en ondervindt nauwelijks tegenstand. Bij Heliopolis 
steekt hij de rivier over op weg naar Memphis, een andere heilige stad, en daar brengt hij 
offers aan de goden en vooral de heilige stier Apis. En hij organiseert er spelen. Dat is 
tegenwoordig ook weer populair, heb ik begrepen.  

Terug in de delta ziet hij aan zee een uiterst geschikte plek om een stad te stichten. 
Hij ziet voor zijn geestesoog een welvarende metropool, die dan ook niet veel later 
inderdaad de naam Alexandrië zal krijgen. Voorts begeeft Alexander zich naar de tempel van 
Ammon – in het hellenistische Egypte werd Ammon gelijkgesteld aan Zeus – in een oase in 
Siwa, 400 kilometer de Libische woestijn in. Daar resideert een beroemd orakel, en hij krijgt 
er te horen wat hij altijd al had willen horen en nu door dit orakel van Zeus wordt bevestigd, 
namelijk dat hij een godenzoon is. Nu was Alexander de Grote niet alleen een godenzoon 
maar ook leerling van de grote Atheense filosoof Aristoteles. Die had op zijn beurt een 
leermeester, Plato genaamd, die Egypte had bezocht, evenals Pythagoras en Solon. We 
komen in de klassieke literatuur dan ook herhaaldelijk tegen dat de oude Grieken van nog 
voor de hellenistische tijd, van ver voor Alexander de Grote, wisten dat Egypte de bakermat 
van wijsheid was. Zij bezochten dit land daarom frequent en werden er vaak in de tempels 
ingewijd. Na het tijdvak van Alexander worden de Egyptische goden min of meer vergriekst 
en werd, zoals ik al zei, Ammon, een typisch Egyptische god, gelijkgesteld met Zeus en de 
Egyptische wijsheidsgod Thot met Hermes.  

 
Hermes Trismegistus 

 
Hermes, die bij de Grieken bekend stond als de boodschapper van de goden maar ook als 
psychopompos, een wat deftig Grieks woord dat ‘zielenbegeleider’ betekent, was een 
mengvorm van deze twee goden en groeide zo uit tot de mythische gestalte Hermes 
Trismegistus, letterlijk ‘de driewerf grote Hermes’. Wat betreft de betekenis van 
Trismegistus: mega betekent ‘groot’ en tris staat voor ‘drie’, dus ‘driemaal groot’ - eigenlijk 
‘Hermes, Hermes, Hermes’. De benaming Hermes Trismegistus komen we pas tegen in de 
vierde eeuw voor Christus. De benaming Trismegistus wordt echter al eerder gebruikt, en 
wel bij Thot. Thot, die in het oude Egypte Theut heette, was van oorsprong een maangod. In 
de oude klassieke geschiedenis zien we steeds dat maangoden een zeer belangrijke functie 
vervullen. Dit is begrijpelijk want de maan is natuurlijk steeds zeer zichtbaar: ze komt op en 
gaat weer onder; nu eens zien we haar in het eerste kwartier, en dan weer als volle maan, in 
het laatste kwartier of als nieuwe maan. Bijna alle antieke kalenders waren dan ook op de 
maan gebaseerd. Bij de oude Egyptenaren was de eerste maand van de kalender de maand 
van Thot. Thot werd echter, zoals ik zei, ook gezien als de schrijver en in feite 
manifestwording van de zonnegod Re. In Memphis, waar niet Re maar Ptah als de 
scheppende Godheid werd vereerd, werd Hermes of Thot gezien als Ptah.  

In de oude culturen heeft altijd het archetypische beeld bestaan van een godheid die 
kan scheppen door zijn Woord, het Woord dat manifest, werkelijkheid, wordt. De Ouden, 
dat begint al bij de Griek Herakleitos, spraken over de logos; de logos is de manifest 
geworden goddelijke gedachte – dat wat we denken is er gelijk, is direct manifest. Wij 
hebben in deze tijd nog heel veel nodig om iets te scheppen of te maken, maar de goden 
konden dat in één keer.  

Op een ander, meer concreet, niveau wordt Thot ook gezien als de uitvinder van het 
hiërogliefenschrift, dat lange tijd in Egypte heeft bestaan. Degenen die er wel eens zijn 
geweest, weten dat we dit in iedere tempel en elk heiligdom tegenkomen. 



Thot wordt vaak afgebeeld met een ibiskop. Dat heeft te maken met de verering van 
de ibis bij de Nijl. Maar aanvankelijk werd hij in een veel vroegere periode in een andere 
gestalte als baviaangod vereerd. In Hermopolis Magna, een stad in Midden-Egypte, bevindt 
zich de grootste tempel van Thot. Die stad bestaat nu niet meer; ze is verwoest en er is op 
dit moment niet veel meer te zien, alleen nog maar wat ruïnes. Er is nog een klein museum, 
dat bijna altijd gesloten is, waar op de buitenplaats twee grote baviaanbeelden uit 1300 
v.Chr. staan. Die zijn dus heel erg oud. Ik was er met iemand die een hoofd groter is dan ik 
maar die bijna geheel verdween naast dat enorme, circa achttien meter hoge, beeld. En zo 
moeten er een aantal hebben gestaan rond die oude tempel van Thot.  

 
Bavianen 

 
Waarom een baviaan? Waarom überhaupt goden met dierenhoofden? Dat doet ons 
natuurlijk wat vreemd aan, want we zien in het Westen dieren als lager in rangorde dan wij; 
we denken dat we over ze kunnen beschikken, we zijn te beroerd om ze fatsoenlijk in te 
enten tegen koeien- en varkenspest, en als dat dan eens uitbreekt hebben we de grondeloze 
wijsheid om enkele honderdduizenden dieren te ‘ruimen’ en via containers af te voeren. Dit 
soort gedachten leefde gelukkig nog niet in het oude Egypte, want daar werden dieren om 
hun goddelijke eigenschappen vereerd. Men zag als het ware de godheid zich in het dier 
manifesteren: in de snelheid van de lynx, in het scherpe oog van de valk, in de voorkennis 
van het overstromen van de Nijl bij de ibis, en in de baviaan. De baviaan was een heel 
bijzonder beest, want hij wist feilloos het moment waarop Helios met zijn zegewagen, zijn 
zonnewagen, weer boven de horizon zou verschijnen. Het is iets fascinerends, iets dat we 
door de gehele hermetiek heen tegenkomen, dat in het oude Egypte het denkbeeld van een 
duistere onderwereld en de uitbeelding daarvan niet voorkomt, zoals dat later wel bij de 
Grieken met hun Hades het geval is. In Hades kon je maar beter niet zijn, want dat was het 
rijk van de schimmen en een verblijf erin was niet bepaald een plezierig vooruitzicht. 

De Egyptenaren hadden een veel positiever beeld over de onderwereld. Zij zagen de 
tijd dat de zonnewagen zich niet boven maar beneden de horizon bevond, de twaalf uren 
van de nacht, waaraan ze een zeer heilig boek, het ‘boek van de onderwereld’, het Amduat, 
wijdden als iets positiefs. Voor hen was het een periode van regeneratie, want daar in de 
onderwereld deed de zonnegod Re weer krachten op om zich ten volle te kunnen 
manifesteren op het moment dat hij weer boven de horizon zou verschijnen. Bavianen 
kenden precies het moment waarop de zon weer boven de horizon zou verschijnen, en 
stootten dan bepaalde in onze ogen, en oren uiteraard, ongearticuleerde klanken uit. De 
Egyptenaren zeiden echter: dit is niet ongearticuleerd, het is het klankharmonie van de 
sferen dat we daar horen. Zelfs de meest verheven en vooraanstaande farao mocht hopen 
dat hij ooit in een volgend leven een baviaan zou worden – zo heilig waren die dieren en zo 
werden ze vereerd. In The British Museum in Londen kunnen we reliëfs uit tempels met 
afbeeldingen hiervan zien. We zien op deze reliëfs bavianen die de zon vereren. Ook in 
bepaalde afbeeldingen in het dodenboek, in de papyri van Ani bijvoorbeeld, zien we 
bavianen die met opgeheven handen de zon begroeten. Ik zag ze ook afgebeeld in de tempel 
in Luxor en het dodengraf van Ramses. Het zijn afbeeldingen die we heel vaak tegenkomen.  
 
Het Egyptische dodenboek 

 



Thot wordt vaak afgebeeld als schrijver bij het dodenritueel. Het dodenritueel was iets heel 
aparts. In het Egyptische Dodenboek, welke verschillen er ook tussen de versies bestaan, 
staat altijd één thema centraal: Osiris zit op de troon, en vóór Osiris speelt zich het tafereel 
af dat de ziel van de overgegane, die wordt gesymboliseerd door een hart, wordt gewogen 
op een weegschaal. Op de ene schaal ligt het hart, dat wordt gewogen tegen de veer van 
Maät (godin van de harmonie) op de andere schaal. Het hart moest licht zijn, niet zwaar van 
zonde want dan sloeg de schaal door. Eronder zat de hellehond, die natuurlijk hoopte dat die 
harten te zwaar waren want dan had hij weer wat te eten. Gelukkig voor veel Egyptenaren 
was hun hart vederlicht, licht als de veer van Maät, en kon hun ziel verdergaan en de 
beproevingen ondergaan die nodig waren om uiteindelijk in het rijk van de eeuwige 
rietvelden te worden toegelaten, waar men naar hartenlust kon genieten van het leven zoals 
men dat op aarde had geleid maar dan nóg harmonieuzer. In dit tafereel staat Thot met zijn 
ibiskop erbij en schrijft precies op wat er allemaal gebeurt. Thot wordt in de Oudegyptische 
literatuur echter ook gezien als zielenbegeleider. Mensen die een beetje anticipeerden op dit 
proces na de dood gaven de overledene vaak een brief voor Thot mee, en in die brief 
stonden in geheimtaal, in symbolentaal, de wachtwoorden, de 42 godennamen, die de 
overgegane ziel moest uitspreken. Vaak werd dat uitgebeeld als tempelzalen waarin de 
overgegane in het halfduister oog in oog stond met een godengestalte, met de god met de 
jakhalskop, met de god met de krokodillenkop en zo alle andere. Die kon de overgegane 
alleen maar passeren door die godennamen onberispelijk uit te spreken; en die namen 
stonden dus in die brief van Thot. Er zijn in Egypte ook vaak mummies gevonden waarin zich 
tussen de windsels scarabeeën bevonden, en als we die openklappen zien we een soort 
spiekbriefjes met die godennamen erop. 

 
Hoe werd Thot tot Hermes? 

 
In de literatuur zijn een aantal wijsheidsspreuken gevonden onder de naam van Thot, en 
daar heet Thot, heel vreemd, Trismegistus; dus al voor er sprake is van Hermes Trismegistus 
is er sprake van Thot Trismegistus.  
Hoe werd Thot nu Hermes? Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst eens 
kijken wie Hermes was. De Griekse Hermes is over het algemeen meer in zijn Latijnse vorm 
bekend en heet dan Mercurius. Bij de Romeinen was Mercurius de god van de handel en ook 
de dieven. Dat gaat vaak samen heb ik begrepen – in ieder geval in de oudheid, nu misschien 
niet meer. Hij was bij de Grieken voornamelijk de god die de zielen naar Hades begeleidde, 
de psychopompos, de begeleider naar het dodenrijk. Hij is het die de bruid van Orpheus naar 
het dodenrijk begeleidt, en is er ook weer bij als Orpheus zich vrijkoopt. Alleen gaat daarbij, 
zoals u waarschijnlijk weet, op het laatste moment iets fout, en dat heeft geleid tot prachtige 
opera’s.  

Hij is echter misschien wel het meest bekend geworden als de bode van de goden. Hij 
wordt dan meestal afgebeeld met gevleugelde sandalen, vaak ook met een hoed met 
vleugels, en altijd met een staf, een caduceus, met twee gevleugelde slangen zoals we die 
ook op de voorplaat van mijn boek De hermetische schakel kunnen zien. Hij is als bode van 
de goden bij de wedkamp tijdens het huwelijk van Peleus en Thetis, waar Paris, de bode van 
Zeus, voor het dilemma wordt geplaatst om aan de mooiste onder de aanwezige godinnen 
de gouden appel te moeten toekennen. Hermes redt Dionysius uit het vuur, en redt ook 
Asclepius uit de buik van diens dode moeder Coronis, die is omgebracht door Artemis, de 
zuster van Apollo. Apollo, de echtgenoot van Coronis en dus de vader van Asclepius, heeft 



Artemis hiertoe opdracht gegeven omdat een witte raaf hem het, naar achteraf blijkt 
onjuiste, bericht heeft overgebracht, dat zijn vrouw hem ontrouw is geweest. Als straf voor 
zijn verraad zal de raaf vanaf dat moment altijd zwarte veren moeten dragen. Het is Hermes 
ook die Pandora met de fatale doos (eigenlijk ‘kruik’ zoals er in de oorspronkelijke klassieke 
teksten staat) die ze van de goden heeft gekregen, naar Epimetheus, letterlijk de 
‘achterafdenker’, brengt – ‘achterafdenker’ in tegenstelling tot zijn veel schrandere oudere 
broer Prometheus die ‘vooraf denkt’. Epimetheus laat deze schone Pandora binnen en 
binnen de kortste keren wordt de doos of kruik geopend en krijgen al de rampen die de 
mensheid kan treffen kans om te ontsnappen. De doos of kruik wordt nog net op tijd 
gesloten, waardoor de hoop, die er ook in zat, niet kan ontsnappen en erin achterblijft om 
de mensheid te troosten.  

 
Hermes is niet gelijk aan Hermes Trismegistus 

 
Tot zover Hermes. Lijkt deze nu enigszins op de Egyptische Hermes Trismegistus? Eigenlijk 
niet zoveel. Hij heeft vele uitdrukkingsvormen. Deze Hermes, en dat zien we heel vaak bij de 
Griekse Goden, is een product van een wordingsproces, een evolutieproces. In de oudste 
afbeeldingen van Hermes wordt hij dan ook afgebeeld als een goede herder, een Arcadische 
herder. U kent dat landschap van Arcadia in de Peleponnesus misschien: prachtige 
vergezichten tussen hoge bergen, en dan ineens weer een vallei waarin beekjes klateren. 
Veel schilders uit de romantiek hebben dat uitgebeeld, en het heeft altijd een geweldige 
aantrekkingskracht gehad. In een museum in Korinthe zag ik eens zo’n Arcadische herder 
met een lam om zijn nek. We kennen hetzelfde beeld van Jezus als de goede herder, die de 
lammeren en de schapen leidt; en zo zien we dat ook Hermes, een baardloze Hermes, 
aanvankelijk een goede herder is. Langzamerhand verandert dat beeld echter en komen er 
mythen en sagen, en dan groeit dit alles uit tot de Hermes zoals ik die hierboven beschreef.  

In de hellenistische tijd valt dit samen, maar toch is Hermes Trismegistus nooit 
dezelfde geworden als de Griekse Hermes, en helemaal nooit dezelfde als Thot. Als we het 
kritisch vergelijken, zitten er natuurlijk veel meer elementen van de Egyptische Thot in 
Hermes Trismegistus dan in de Hermes van de Griekse herders. Waarom bij Hermes het 
accent altijd op de Griekse cultuur heeft gelegen, komt voor een deel omdat de generaties 
voor ons, die naar het gymnasium gingen en daarna klassieke talen of klassieke geschiedenis 
zijn gaan studeren, gepreoccupeerd zijn door de Griekse geschiedenis. In mijn eigen 
gymnasiumtijd, inmiddels alweer zo’n 45 jaar geleden, heeft een keer de leraar klassieke 
geschiedenis iets over Egypte en ook Babylon verteld, maar met de tweede les begon het 
pas echt, vond men, want toen ging het over Griekenland, en dat was toch wel de bakermat 
van de beschaving en daar kwam alles vandaan. Heel lang heeft men dus de gehele 
hermetische traditie in een Grieks kader geplaatst. Het is daarom verheugend dat in de 
laatste decennia steeds vaker Hermes wordt gezien in de context waarin hij thuishoort, 
namelijk de Egyptische. Er is een heel knap man geweest, een zekere B.H. Stricker, die een 
aantal brieven van hellenistische Egyptenaren heeft vertaald, en deze Stricker schrijft: 
‘Hermes is in wezen Egyptisch naar inhoud maar Grieks naar vorm.’ Ook een man als 
Jamblichus, een groot neoplatonist uit de derde eeuw, schrijft: ‘Hermes Trismegistus is puur 
Egyptisch. Degenen die de oude hermetische geschriften in het Grieks vertaalden waren 
echter filosofen die uiteraard ook heel goed op de hoogte van het Griekse idioom waren, en 
daarom hebben deze hermetische teksten dit Griekse karakter gekregen’. 



Hermes Trismegistus is in feite een kleinzoon van Thot, althans zo komen we het in 
de oude bronnen tegen. Volgens Manetho, een Egyptische priester uit de derde eeuw voor 
Christus die ingewijd was in de hoogste mysteriën zegt: ‘Voor de zondvloed was er Thot, die 
nog de oude wijsheid bezat.’ Zijn zoon Agathodaimon, ‘agatos daimon’ wordt hij ook wel 
genoemd (wat in het Grieks letterlijk ‘goede geest’ betekent) heeft deze geschriften 
gevonden en vertaald voor de derde Hermes, en dat was dus de Hermes Trismegistus. En 
deze derde Hermes Trismegistus had ook weer een zoon, en die heette Tat. In het Corpus 
Hermeticum in de uitgave van prof. van den Broek en prof. Quispel, vinden we gesprekken 
van Hermes met Tat. U vindt ze echter ook in Stobaeus-fragmenten en op nog andere 
plaatsen. 

 Hermes wordt gaandeweg steeds meer gezien als uitvinder van, of grootmeester in, 
de alchemie, magie, astrologie, heelkunde, mathematica en botanica - kortom al de 
natuurwetenschappen, want vroeger werden al deze disciplines als één geheel gezien. We 
hebben er nu allemaal afzonderlijke disciplines van gemaakt, maar over vijfentwintig jaar 
zullen we zien dat ook binnen de universiteiten vele disciplines weer worden samengevoegd. 
Althans zo is mijn voorspelling.  

Naast al deze kwalificaties werd Hermes echter in eerste instantie gezien als 
wijsheidsleraar. Wat betreft de hoeveelheid hermetische geschriften vinden we in de 
klassieke literatuur uiteenlopende aantallen genoemd, maar het is duidelijk dat wat we nu 
van Hermes Trismegistus hebben, hoewel het vrij aanzienlijk is, toch slechts een zeer klein 
gedeelte is van wat er ooit heeft bestaan.  

 
De Tabula Smaragdina 

 
Er is een legende dat de aartsmoeder Sara, de vrouw van Abraham, die nog op hoge leeftijd 
zwanger werd, in een grot in Hebron een mens vond die al eeuwen dood was maar nog 
onberispelijk schoon en zoetgeurend achter een lessenaar zat, met in zijn armen geklemd de 
Tabula Smaragdina, een smaragden plaat met daarin de ‘grondwet’ van de alchemie gegrift. 
Vóór hem opengeslagen lag het boek der eeuwige wijsheid. Over dat boek van Thot met de 
eeuwige wijsheid bestonden ook in het oude Egypte al een groot aantal legenden - zoals die 
van de zoon van Ramses die probeerde het te bemachtigen. Het boek was opgeborgen in 
een loden kist en in die loden kist zat weer een zilveren kist, en in die kist zat weer een kist 
van ebbenhout, en daar zat weer een kist van eikenhout in, en daarin weer een kist van 
notenhout, en zo maar door. Deze kist werd bewaakt door schorpioenen en waterslangen. 
Maar er zijn altijd enkelingen die deze slangen kunnen verslaan. Dat is een heel oud thema 
wat we onder andere terugvinden in het verhaal van Sint Joris en de draak, het thema van 
het gevecht tegen de slang of de draak. Sommige moderne psychotherapeuten leggen het 
uit als de strijd met onze eigen duisternis. Uiteindelijk vindt men dat boek dan en kan men 
daardoor de taal van de dieren verstaan en worden geheimen van de kosmos duidelijk. Het 
loopt echter altijd heel slecht af, want dit is een wijsheid waar de mens nog niet mag 
aankomen, wat nog niet voor hem bestemd is. 

Het is opvallend dat we in veel overleveringen, binnen een diversiteit aan 
stromingen, zo’n soort mythe aantreffen van een heilig boek of een groot wijze die is 
overgegaan maar nog steeds aanwezig is en pas kan worden teruggevonden op het moment 
dat de mensheid er rijp voor is. Aan het graf van Hermes waren we echter op een bepaald 
moment wel toe en dus werd dit ontdekt. In de zeventiende eeuw zien we ook bepaalde 
overleveringen ontstaan rond de grote wijze Christiaan Rosencreutz, en die vertonen grote 



overeenkomsten met het verhaal over Hermes. Rosencreutz heeft onder andere ook een 
heilig boek voor zich.  

 
De Hermetische schakel 

 
Wat is nu die Hermes Trismegistus, in wat voor verhouding staat die tot Thot en Hermes, 
hoe zag men dat toen en hoe gaat men het in de loop van de geschiedenis zien? Kortom, hoe 
verliep de geschiedenis van Hermes Trismegistus of de hermetische schakel? Want dat 
Hermes altijd een schakel is geweest in de geschiedenis, mag duidelijk zijn voor een ieder die 
een blik heeft mogen werpen in mijn boek De hermetische schakel, waarin de geschiedenis 
van Hermes is beschreven vanuit de verre oudheid tot aan de dag van vandaag. Zelfs in de 
meest moderne en vooruitstrevende wetenschap wordt Hermes herontdekt; ik denk 
bijvoorbeeld aan de kwantumfysica. Weliswaar niet als Hermes, want de meeste 
wetenschappers kennen hem niet - we zullen hen toch wat meer boeken moeten toesturen - 
maar ze herontdekken wel de principes die altijd hebben gegolden, zoals het principe van de 
eenheid van alles, dat alles is voortgekomen uit het Ene, en daardoor alles met alles 
samenhangt en is verbonden volgens wat de Grieken vroeger noemden sympatheia, 
‘verbondenheid’. Terwijl de kosmos bijna vier eeuwen lang werd gezien als een 
mechanistisch geheel en we dachten dat als we de wetten in die kosmos eenmaal kennen, 
we niet alleen ons verleden kennen maar ook precies kunnen voorspellen wat er zal gaan 
gebeuren in de toekomst, begint men nu de wetten van Hermes te herontdekken.  

Een exponent van dit onderzoek, prof. dr. Roelof van den Broek, zegt: ‘In wezen heeft 
Hermes Trismegistus een typisch Egyptische oorsprong en inslag.’ Kingsley meent zelfs dat 
we er nog volledig de Egyptische tempelcultuur in kunnen terugvinden. Dat valt ook op 
wanneer we die geschriften lezen. De Asclepius bijvoorbeeld, uitgegeven in de vertaling van 
prof. Quispel, begint met een gesprek in een Egyptische tempel, maar vooral ook in de 
Stobaeus-fragmenten vinden we heel veel verwijzingen naar de Egyptische tempelcultuur. 
De filosofische geschriften die het meest bekend zijn geworden, zoals de Asclepius en het 
Corpus Hermeticum, maar die niet de enige zijn, bestaan weliswaar waarschijnlijk alleen in 
de vorm zoals ze in de tweede eeuw na Christus voorkwamen, op basis waarvan de 
Nederlandse vertaling is gemaakt; er bestaan echter veel oudere traditie. Wat zijn nu die 
filosofische geschriften?  

 
Hermetische bronnen 

 
Allereerst natuurlijk het Corpus Hermeticum, een verzameling van zeventien 

traktaten – die tot en met achttien genummerd zijn maar nummer vijftien is weggevallen - 
die zeker een bepaald verband met elkaar hebben maar zeker niet allemaal door dezelfde 
auteur geschreven zijn. Dan hebben we de Asclepius, een tekst die ook in de Middeleeuwen 
bekend was en vroeger de logos teleios heette, de ‘volmaakte leer’. Verder zijn er de 
fragmenten, waaronder een groot aantal hermetische traktaten, die voorkomen in het 
Anthologium, een bloemlezing van teksten uit de oudheid die in de vijfde eeuw werd 
samengesteld door de grote geleerde Johannes Stobaeus. De hermetische tekstgedeelten 
van het Anthologium worden in hun totaliteit vaak aangeduid met de benaming Stobaeus-
fragmenten. Wat Stobaeus heeft gedaan was zeer waardevol, want in vroeger tijden bestond 
uiteraard de boekdrukkunst nog niet en werden geschriften ‘afgeschreven’, van waaruit 
weer kopieën werden gemaakt die naar bibliotheken, wijsheidsscholen en dergelijke gingen. 



Stobaeus heeft, zoals gezegd, van veel van de literatuur die bestond een bloemlezing 
gemaakt en deze zo voor het nageslacht veiliggesteld. Het mooie is dat we een aantal van 
die traktaten later hebben teruggevonden, bijvoorbeeld in het Corpus Hermeticum. Zijn werk 
geeft een groot gedeelte van de traktaten weer, om precies te zijn negenentwintig 
fragmenten, van een halve pagina tot aan bijvoorbeeld de Korè Kosmou, de Uitverkoren 
dochter van de Kosmos (of ‘van de Wereld’). In zijn oorspronkelijke vorm moet deze laatste 
zo’n veertig tot vijftig pagina’s hebben omvat. Het is nog niet in het Nederlands vertaald, 
maar dat zal binnenkort gaan gebeuren.1 Het zijn relatief nieuwe teksten die herontdekt 
werden in de Renaissance.  

Hieruit blijkt weer dat er in de oudheid zeer veel geschriften zijn geweest die we nu 
niet meer kennen en toevallig weer boven water komen. Voor een groot deel hebben we dat 
te danken gehad aan de Arabieren omdat die onze eigen oude traditie beter hebben 
bewaard dan de christenen, die op een bepaald moment in de geschiedenis vonden dat alles 
wat niet in overeenstemming met de door hen veronderstelde leer van Jezus was rustig kon 
worden vernietigd.  Jezus was immers het Licht en de Waarheid en daarmee hadden we dus 
alles in handen. Dit is een latere ontwikkeling want in het vroegste christendom is er van een 
enge tunnelvisie absoluut geen sprake en werden, ook in de klassieke gnostiek, de 
geschriften van de grote filosofen met zeer groot respect en grote leergierigheid bestudeerd. 
Het is pas in 500 à 550 na Chr. dat Justinianus het presteerde om de academie van Plato, die 
duizend jaar in Athene had bestaan, te sluiten. We kunnen de beeltenis van deze Justinianus 
aanschouwen in de San Vitale in Ravenna, een fantastisch mozaïek, maar de sluiting van de 
academie heeft hij toch wel op zijn geweten. Dit is nu typisch een voorbeeld van: ‘er is een 
nieuwe openbaring en daar staat alles in’. Er is dus helaas ontzettend veel verloren gegaan. 

Daarom is het van belang dat juist in de vorige eeuw een aantal zeer belangrijke 
handschriften zijn gevonden, onder andere in 1947 de Dode Zeerollen en in 1945, bij de 
Egyptische stad Nag Hammadi, de Nag Hammadi geschriften. Deze laatste zijn in het westen 
het meest bekend geworden door bijvoorbeeld het Evangelie van Thomas. Niet voor niets 
natuurlijk want het is nogal wat als je na 2000 jaar opeens een aantal onbekende uitspraken 
van Jezus herontdekt. In die vondst van Nag Hammadi bevinden zich echter ook drie 
hermetische traktaten waaronder De Verhandeling over de achtste en negende hemelsfeer, 
een uniek inwijdingsgeschrift waarin iets wordt blootgelegd van de hermetische praktijk in 
de eerste eeuwen van onze jaartelling. Verder heeft men aan het einde van de vorige eeuw 
ook nog De hermetische definities teruggevonden, aanvankelijk in het Aramees maar later 
ook fragmenten in het Grieks. De Hermetische definities zijn min of meer uitspraken. Prof. 
Quispel is ervan overtuigd dat de oudste vorm van de hermetische traditie identiek is aan de 
oudste vorm van de christelijke traditie. We weten sinds een jaar of vijftig dat de oudste 
christelijke literatuur bestaat uit de uitspraken van Jezus. Zoals Mattheüs en Lucas hun 
uitspraken gehaald hebben uit de oudere bron ‘Q’ (van Quelle), zoals we die terugvinden in 
het Evangelie van Thomas, zo vinden we de uitspraken van Jezus verspreid over de 
vroegchristelijke literatuur, en heeft men om die uitspraken heen uitgebreide verhalen 
verteld, en dat zijn dus onze evangeliën geworden. De oudste vormen erin zijn echter de 
logia, de uitspraken van Jezus. En zo moeten er in de oudste vormen van hermetiek dus ook 
logia, uitspraken van Hermes Trismegistus, zijn geweest. Dat is opvallend en we vinden dit 
ook terug in bijvoorbeeld de Arabische literatuur, waar we vaak losse uitspraken, 
wijsheidsuitspraken van Hermes vinden en hetzelfde zien we in de Hermetische definities en 
de literatuur die we nu als het Corpus Hermeticum en de Asclepius kennen. We vinden daar 
dezelfde uitspraken in, maar in een groter verband en vaak vervat in een dialoog of, zoals in 



de Asclepius, in een viergesprek waarin Hermes min of meer doceert aan zijn zoon Tat, aan 
Ammon en aan Asclepius. Vooral Asclepius en Tat zijn de vaste gesprekspartners van Hermes 
Trismegistus.  

Dan is er nog wat ander materiaal dat men gevonden heeft, zoals de Weense 
fragmenten, maar het is heel weinig. Het voornaamste, en waarnaar ik het meest verwijs, 
blijft toch het Corpus Hermeticum, de Asclepius, de Stobaeus-fragmenten, de Verhandeling 
over de achtste en negende hemelsfeer en de Hermetische boeken 1, 2, 3, 4 en 5. De 
voornaamste literatuur van Hermes Trismegistus, of onder zijn naam geschreven, die we 
hebben teruggevonden, hebben we nu dus bij elkaar. De Verhandeling over de achtste en 
negende hemelsfeer is in 1945 ontdekt, de Stobaeus-fragmenten midden jaren zeventig, het 
Corpus Hermeticum werd in het Westen weer ontdekt in het jaar 1461 en de Asclepius is 
vanaf de oudheid, dus ook in de Middeleeuwen, altijd bekend geweest. 

 
Filosofisch en praktisch hermetisme 

 
Maar er is nog iets anders. Er is hermetische literatuur die men over het algemeen de 
‘technische’ hermetica noemt, en sommige geleerden gaan zover het de ‘vulgaire’ hermetica 
te noemen. Er is echter ook een hermetica die men meestal de ‘filosofische’ hermetica 
noemt, maar waarbij we het woord ‘filosofisch’ niet moeten opvatten in de zin waarin we 
dat in onze tijd gebruiken: we zouden haar namelijk evenzeer theologisch kunnen noemen, 
want het gaat voor een groot deel over God. Beter is misschien de term: ‘theosofisch. En 
daarbij moeten we niet alleen denken aan de beweging, waar overigens ook veel aandacht 
voor Hermes is, die is ontstaan aan het einde van de negentiende eeuw, maar theosofisch in 
de zin van ‘wijsheid van het goddelijke’.  

De andere oudere werken die zijn gevonden gaan terug tot de derde eeuw voor 
Christus, en betreffen geschriften over alchemie, astrologie, astronomie, magie, heelkunde 
en botanica. We zouden kunnen zeggen: de natuurwetenschappen zoals deze in die tijd 
werden gezien, namelijk géén afzonderlijke disciplines, maar geïntegreerd. Wij zijn gewend 
om de dingen los van elkaar te zien; we hebben bijvoorbeeld de astronomie losgemaakt van 
de astrologie, en wetenschappers zeggen: astronomie is een wetenschap, we kunnen precies 
berekenen hoever lichtjaren Mars van ons af staat, maar astrologie, wordt gezegd, is 
gewoon bijgeloof van die mensen uit de Middeleeuwen. Blijkbaar houden sommigen zich er 
in deze tijd ook nog mee bezig, en vanuit de ogen van de wetenschap zijn dat eigenlijk maar 
zielige mensen. Zoals we zullen zien is echter astrologie altijd de basis geweest van elke 
wetenschap, en is dat in wezen nog steeds, alleen vaak niet in de vorm zoals astrologie nu 
wordt bedreven en zeker niet in de vorm zoals u die terugvindt op de voorpagina van de 
Telegraaf, in Privé of op soortgelijke plaatsen. Want dat heeft niets maar dan ook helemaal 
niets met degelijke astrologie, de leer van de sterren, te maken. 

  
Egypte als beeld van de hemel 

 
We hebben het al uitgebreid over Hermes Trismegistos en ‘zijn Corpus Hermeticum’ 

gehad als een mythische figuur. Maar als het Corpus Hermeticum aan hem toegeschreven 
wordt, moet hij toch ook echt bestaan hebben. Nu, dat heeft hij niet. Als we de hermetische 
geschriften bestuderen zien we duidelijk dat ze nooit allemaal van dezelfde schrijver 
afkomstig kunnen zijn geweest, maar wel hebben ze iets gemeenschappelijk en komen ze 
wat betreft kernpunten en hoofdlijnen nauw met elkaar overeen, al bestaan er op 



deelgebieden onderlinge verschillen. We kunnen dus over de figuur Hermes Trismegistus 
niet méér zeggen dan dat het een overlevering betreft. Dat geldt ook voor de overlevering 
van een eerste, tweede en derde Hermes die we bij Manetho, de Egyptische hogepriester 
van Heliopolis uit de 3e eeuw v.Chr., aantreffen.  

 
In het Liber Hermetis fol. 28 v. II lezen we:  

Als de Maan rijst en Saturnus aan de midhemel staat en in oppositie is en Mars 
daarbij daalt, zal een onaanzienlijk kind worden geboren uit een dienstmaagd of 
slavin; de moeder zal dan voor de vader sterven . . . en het kind zal bij de geboorte een 
beschadiging aan het linkeroog hebben. (De hermetische schakel, p.177)  
 

Een andere uitspraak, uit het Corpus Hermeticum 3.3:  
Zij (de goden) verwekten ieder een ziel in het vlees door de omloop der rondgaande 
goden, met het doel dat zij de hemel zou beschouwen en de loop der hemelgoden, de 
goddelijke werken en de werkingen van de natuur, en opdat zij het goede zou 
onderkennen.  
 
En in het Corpus Hermeticum 16,15, in een brief van Asclepius aan koning Ammon, 

lezen we:  
Zodra wij geboren zijn en een ziel hebben gekregen, nemen de geesten, die in dienst 
staan van elk der planeten, ieder zijn eigen mens onder zijn hoede, op het ogenblik 
dat zij in dienst staan van het gesternte dat bij de geboorte is geconstelleerd. Want zij 
lossen elkaar van ogenblik tot ogenblik af.  
 
Dit zijn zomaar drie losse citaten uit diverse bronnen, maar wat ze gemeen hebben is 

dat het hermetische citaten zijn die iets vertellen over de betekenis van de kosmos in het 
denken en handelen van niet alleen hermetici maar de antieke mens in het algemeen. 
Egypte als beeld van de hemel - die zinsnede komt voor in een passage in de Asclepius 24, en 
in de Nag Hammadi-versie daarvan (zie Nag Hammadi geschriften, deel I, p. 416). Er staat:  

O, weet jij niet Asclepius, dat Egypte het beeld van de hemel is. Beter gezegd, dat het 
de verblijfplaats is van de hemel en alle hemelse krachten. Wanneer we de waarheid 
mogen zeggen: ons land is de tempel van de kosmos.   
 
Dat is nogal wat. Men heeft heel lang gedacht dat dit alleen maar mythisch werd 

bedoeld en men wilde zeggen dat Egypte een heilig land is en zijn tempels heilige plaatsen 
zijn, totdat er wetenschappers kwamen die bewezen dat het grootste deel van deze heilige 
plaatsen, de tempels en de graven, met bepaalde sterrenbeelden correleren. Wim Zitman 
laat in zijn boek Het sterrenbeeld van Horus zien dat het stroomgebied van de Nijl vanaf 
Dendera, met zijn grote tempels waarin de bekende horoscoop werd gevonden, tot en met 
de Nijldelta volledig overeenkomt met het sterrenbeeld Schorpioen, en Schorpioen is het 
teken van Osiris, de god van de onderwereld. Er is in de oude literatuur, schrijft hij verder, 
sprake van twee hemelen. In de eerste plaats is er de hemel van de onderwereld, en die 
onderwereld, het Ţuat, had bij de Egyptenaren een veel positievere betekenis dan Hades bij 
de Grieken. In de tweede plaats hebben we dus Osiris, Schorpioen, de Nijl en de hemel zoals 
die zich op aarde in het piramideveld weerspiegelt, want als we de piramides met 
denkbeeldige lijnen verbinden zien we dat ze exact het patroon van de sterren in het 
sterrenbeeld Orion vormen, en het sterrenbeeld Orion is weer het sterrenbeeld van Horus, 



de zoon. Zo zijn er nog talloze andere verbanden, want als we bijvoorbeeld kijken naar 
afbeeldingen van de Oudegyptische hemelgod Noet, en we leggen daar een foto van de 
Melkweg naast, zien we dat er dezelfde kromming in zit. We kunnen natuurlijk zeggen dat 
dat toeval is; maar het is wel heel opvallend dat er zoveel toevalligheden tegelijk zijn, en als 
we heel veel toevalligheden bij elkaar optellen moeten we toch wel tot bepaalde conclusies 
komen.  

Hoe dan ook, één ding staat onherroepelijk vast en dat is dat de kosmologie voor de 
oude Egyptenaren van zeer groot belang was. Mustafa Gaddalla schrijft daar het volgende 
over, en ik denk dat hij daarmee de spijker op de kop slaat:  

“De Egyptische kosmologie is gebaseerd op samenhangende wetenschappelijke en 
wijsgerige beginselen met de integrale eenheid van de kosmos als uitgangspunt. De 
gehele Egyptische beschaving stoelde op een volledige en uiterst nauwkeurige kennis 
van universele wetten. Voor de oude Egyptenaren bestond er geen waarneembaar 
verschil tussen sacrale en wereldse handelingen. Iedere handeling, hoe nuchter of 
aards ook – ploegen, zaaien, oogsten, brouwen, schepen bouwen, oorlogvoeren, 
spelen of het uitdenken van het stelsel van maten en gewichten – werd gezien als een 
aards symbool voor een bepaalde goddelijke activiteit”.  
 
Die kosmologie vinden we al terug in rotsschilderingen uit 7000 jaar v.Chr. Het is dus 

niet zo dat de astronomie parallel loopt met de geschiedenis van het Oude Rijk, het 
Middenrijk en het Nieuwe Rijk. Sterren werden gezien als de organen van God. In die oude 
omschrijvingen van de sterren staat er ook niet, zoals wij dat nu doen en we dat in de 
populaire astrologische literatuur tegenkomen, Mercurius of Venus of Saturnus. Nee, er 
staat bijvoorbeeld ‘aster tu ermu’, de ster van Hermes – en Hermes is dan de latere Latijnse 
Mercurius. Mercurius was dus de ster waarin de godheid Hermes zich belichaamd zou 
hebben, met alle eigenschappen van dien. Mensen die onder Mercurius zijn geboren, zeiden 
de Ouden, zijn uitermate geknipt voor de handel maar er zijn ook dieven tussen. In Stobaeus 
29, een van zijn bloemlezingen, vinden we het volgende citaat:  

“Zeven sterren, gevarieerd in hun loop, cirkelen rond de drempel van de Olympus, en 
met hen schrijdt de eeuwigheid onophoudelijk voort. De Maan, die ’s nachts schittert, 
de verschrikkelijke Kronos, de lieflijke Zon, de ‘godin uit Paphos’ (Aphrodite) die het 
bruidsbed met zich voert, de stoutmoedige Ares, de schoongewiekte Hermes, en Zeus, 
de oudste en de oerbron uit wie de natuur is voortgesproten is. Deze sterren zijn het 
geslacht der sterfelijken ten deel gevallen, en zo werken ze ook in ons; de Maan, Zeus, 
Ares, de uit Paphos afkomstige (Aphrodite), Kronos, de Zon en Hermes. En zo is ons als 
lot bepaald om voorts uit de etherische adem te ontvangen: tranen, lachen, toorn, 
voortplanting, intelligentie, slaap en begeerte. De tranen zijn van Kronos, de 
voortplanting van Zeus, de intelligentie van Hermes, de moed van Ares, de slaap de 
Maan, de begeerte van de godin uit Cytherea (Aphrodite), het lachen van de Zon . . .” 
(De hermetische schakel, p.57)  
 
De eigenschappen van de goden zag men weerspiegeld in de sterren, en de sterren 

hadden een invloed op het zielenleven van de mens; en niet alleen op diens zielenleven 
maar ook op zijn uiterlijk en fysieke organen. Dat is een belangrijke gedachte die in de 
oudheid universeel is en die we in de Renaissance terugvinden nadat het Corpus Hermeticum 
herontdekt is. In zijn boeken De vita libri coelitus comparanda (‘Over het leven onder invloed 
der sterren’) en De vita libri tres (‘Drie boeken over het leven’) baseert Ficino zich op precies 



hetzelfde gedachtegoed. Ficino legt aan Cosimo de Medici en zijn kleinzoon Lorenzo uit dat 
al de eigenschappen van de sterren in onszelf aanwezig zijn. De totale kosmos is in de mens 
aanwezig, en de mens is niet alleen een onderdeel van die kosmos maar is de kosmos zelf. 
Dat is het oude hermetische denkbeeld dat de mens als microkosmos aan dezelfde krachten 
onderhevig is als de macrokosmos - zo boven, zo beneden, als we het populair willen 
vertalen.  

 
Astronomie en astrologie 

 
Nu is er met de kosmologie iets bijzonders aan de hand, want ze werd vóór de 

Renaissance niet primair in verbinding gebracht met het individuele leven van een mens. Dat 
gebeurt pas in de Renaissance. We kunnen ten aanzien van die oude tijden dan ook 
nauwelijks van astrologie spreken. In de oudheid moet je veelmeer spreken van de ‘leer van 
de kosmos’ – de leer en kennis van waaruit in de vroegste tijden de thema mundi, de 
thema’s of gebeurtenissen van de wereld, werden beschreven. Daarom bestudeerde men de 
sterren in het oude Babylon vanuit de veertiende eeuw voor Christus. Eenzelfde 
ontwikkeling zien we ook in het oude Egypte waar dit een zeer transparante en publieke 
aangelegenheid was. Daar was niets geheimzinnigs aan. De tempels hadden platte daken 
vanwaaraf de uurpriesters, de zogenoemde horosskopos, letterlijk ‘uurschouwers’ of 
‘tijdschouwers’, ’s nachts de hemel bestudeerden en in kaart brachten. Die sterrenpriesters 
schouwden de sterren en brachten hun waarnemingen in verband met de gebeurtenissen 
die op aarde plaatshebben zoals overstromingen, aardbevingen en verschuivingen in 
machtsposities. Dat lezen we onder meer in de Stobaeus-fragmenten [Stobeus 6.1-2; 7-8], 
alwaar Tat en Trismegistus met elkaar in gesprek zijn:  

Daar u tijdens uw algemene uiteenzettingen hiervoor toezegde later nader op de 
zesendertig decanen te zullen ingaan, vraag ik u nu deze, en hun werking, aan mij te 
willen uitleggen. [De hermetische schakel p. 63]  
 
In dit citaat zien we overigens al een overgang plaats vinden van ‘kosmische 

astronomie’ naar ‘individuele astrologie’. Tat heeft het in dit citaat over zesendertig 
decanen. Dat gaat al in de richting van de betekenis van de stand van de sterren voor de 
individuele mens, in plaats van alleen voor collectieve gebeurtenissen. De eerste 
persoonlijke horoscoop dateert uit het jaar 410 v.Chr. en is in spijkerschrift geschreven. We 
zien in de vierde eeuw voor Christus dus een overgang van een collectief kosmisch 
bewustzijn naar een naar individueel menselijk bewustzijn.  

Voor de vierde eeuw werden de sterren beschouwd vanuit hun inwerking op het land 
als geheel - uiteraard natuurlijk ook op de farao, want de farao was dégene, de heilige 
koning-priester, die het land bestuurde, maar dan als mens die primair in dienst stond en 
een exponent was van zijn land. De eerste persoonlijke horoscoop vinden we, zoals gezegd, 
in 410 v.Chr., en dit is in lijn met veranderingen in de opvatting over het helen van de mens, 
dat ook in de vroegste tijden zeer duidelijk collectief plaatsvond en rond 400 v.Chr. overgaat 
naar een meer individuele benadering. De twee sleutelfiguren hierbij zijn enerzijds Asclepius, 
die we in de hermetiek weer als de gesprekspartner van Hermes tegenkomen, en anderzijds 
Hippocrates, die zijn kennis heeft opgedaan en is ingewijd in de Mysteriën van Asclepius van 
Kos. Wie nu op Kos komt, ziet nog steeds de enorme ruïne van de Asclepiustempel en de 
Asclepiusheiligdommen. Dit tekent ook de overgang van het collectieve naar het individuele 
genezen, van de Asclepieia, de heiligdommen waar de dienaren van Asclepius de zieken in 



een droomtoestand brachten en collectieve genezing plaatsvond, naar de individuele 
genezing, de één-op-één-therapie zoals we die in de geschriften van Hippocrates 
terugvinden. Op dezelfde wijze zien we de overgang van een collectieve kosmologie naar 
een individuele.  

 
Kosmische heelkunde 

 
Wat was nu voor de Egyptenaren, de Grieken en al de anderen die de leringen van 

Hermes hoog in het vaandel hadden zo belangrijk?  
Eén van de opmerkelijk dingen aangaande de antieke hermetica is dat de 

astrologische, magische, botanische en heelkundige traktaten ouder zijn dan de zogenaamd 
filosofische. Magische hermetische fragmenten kennen we al uit circa 300 tot 250 v.Chr. Er is 
een prachtige verzameling van dergelijke papyri samengesteld door Hans Dieter Betz met de 
titel The Greek Magical Papyri in Translation. Je valt van je stoel door wat je er allemaal in 
tegenkomt. Daar kan Harry Potter nog een puntje aan zuigen. De kosmologie werd 
gepresenteerd binnen een magische context die onverbrekelijk was verbonden met de 
heelkunde, het heel-worden, in de ruimste zin van het woord. Geneeskunde was niet alleen 
maar een fysiek proces, maar was zonder meer verbonden met kosmische-psychische   
processen. Dat bedoelen de twee slangen om de staf van Hermes uit te drukken. In onze 
moderne geneeskunde is dat natuurlijk verloren geraakt. Daarom heeft de moderne arts om 
zijn esculaap nog maar één slang- eenvoudig omdat er een aspect van het helen is 
weggevallen. ‘Heelkunde’ bestaat voor de ouden nog uit een natuurlijk-fysieke artsenij 
gecombineerd met een kosmisch-psychische artsenij. 

 
Antieke astrologie 

 
Meestal wordt een horoscoop, zowel van de wereld als van de individuele mens, 

weergegeven door een cirkel met twee loodrecht op elkaar staande lijnen erdoorheen. De 
ascendant is het teken dat op het moment dat de mens wordt geboren rijzende is. Meestal 
begint men bij Ram, omdat dit het eerste teken is dat rond het lentepunt aan de horizon 
verschijnt. De midhemel is waar de zon rond 12 uur staat. De gehele cirkel is in 360 graden 
verdeeld, en die 360 graden zijn weer onderverdeeld in 12 dierenriemtekens. Nu weten we 
allemaal dat die dierenriemtekens tot op de dag van vandaag een zeer grote invloed hebben 
gehad op kunst, literatuur en religie. Ook in het vroege christendom was astrologie absoluut 
niet iets wat verboden was, want we vinden vaak in gnostische geschriften verwijzingen naar 
astrologische gegevens, en in de hermetische geschriften is er bijna geen traktaat waarin 
niet naar de kosmologie wordt verwezen. De twaalf tekens van de dierenriem zijn Ram, 
Stier, Tweeling, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, 
Waterman en Vissen. Maar daarmee zijn we er niet. Dat is natuurkijk het simpele van de, 
zoals we het zouden kunnen noemen, ‘vulgaire’ astrologie van de dag- en weekbladen uit 
onze tijd, waarin bijvoorbeeld, omdat uw Zon in een bepaald teken staat, wordt gezegd dat u 
deze week moet oppassen voor zakkenrollers of u een onweerstaanbare vrouw zult 
tegenkomen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk volslagen lariekoek. Als het maar zo 
eenvoudig was! Zo eenvoudig zagen echter in ieder geval de oude hermetici het absoluut 
niet. Die keken naar de zeven planeten die men toen kende, en waartoe men de Zon en de 
Maan rekende, en verder, op volgorde van afstand vanaf de aarde Mercurius, Venus, Mars, 
Jupiter en Saturnus.  



Overigens heeft men pas in de zeventiende eeuw Uranus ontdekt, in de negentiende 
eeuw Neptunus en in de twintigste eeuw Pluto. Deze planeten vinden we in deze 
overzichten dan ook niet terug.  

Volgens de hermetici hadden al deze planeten invloed op het leven. De hermetici 
zeggen dat de kosmos het lichaam van God is; een denkbeeld dat we in tal van oude 
geschriften aantreffen. Wat betreft de Thot- en Hermescultus worden in de zogenoemde 
Nechepso-Petosiriscompendia, van de beroemde hogepriester van farao Nechepse Petosiris, 
de mens als een beeltenis van de kosmische mens voorgesteld. Dit denkbeeld van de 
hemelse anthropos, van de beeltenis van God, vinden we ook in de oude joodse mystiek en 
de gnostiek terug.  

De hemelse mens werd dus geregeerd door de twaalf tekens van de dierenriem, 
waarbij een gedeelte onder de Ram viel, een ander gedeelte onder de Stier, weer een ander 
gedeelte onder de Tweelingen, en nog een ander gedeelte onder de Kreeft, en ga zo maar 
door. In mijn boek De hermetische schakel heb ik een plaat van een beeldschone dame laten 
opnemen waarin ook van die correspondenties staan. 

 
De astrologische mens, uit Très riches heures (1413-1416) van Jean, duc de Berry. 



Niet alleen de tekens van de dierenriem maar ook de planeten regeerden over een 
bepaald gedeelte van het lichaam van de mens. De kennis van zowel het lichaam al de 
psyche maakte deel uit van de Mysteriën van het oude Alexandrië en de hermetische loges 
daar, en we vinden het terug in de Verhandelingen over de achtste en negende hemelsfeer 
en in het eerste traktaat van het Corpus Hermeticum, de Poimandres, waarin de 
hemelsferen, de zeven hemelen, worden verbonden met de psychische hoedanigheden van 
de mens. Niet alleen met de psychische, zien we in oude astrologische papyri die nog ouder 
zijn dan het Corpus Hermeticum, maar ook met de fysieke gesteldheid. Heel vaak worden 
ook de goden op sprookjesachtige wijze als bijvoorbeeld Ram, Stier en Tweeling beschreven. 
Het oude Liber Hermetis, letterlijk vertaald ‘Het boek van Hermes’, dat helaas nooit op echt 
goede wijze in een moderne taal is uitgegeven maar in elk geval in het Latijn in de 
bibliotheek raadpleegbaar is, doet met al zijn figuren en symbolen zelfs een beetje aan 
tarotkaarten denken. Zo worden in het Liber Hermetis ook de goden beschreven. Het is 
uniek en tekenend voor de hermetische kosmologie dat er een link is met Egypte, en die 
loopt via de leer van de decanen. 

In ‘decaan’ zit, zoals u al hoort, het woord deca dat ‘tien’ betekent. Het Latijnse 
‘decanus’ betekent ‘hoofd van tien’. Als we de dierenriem in 12 tekens verdelen en we 
verdelen die over 360 graden, krijgen we 30 graden voor ieder teken van de dierenriem. Als 
we vervolgens die ook weer onderverdelen krijg we drie tientallen die we de eerste, tweede 
en derde decaan noemen. Die decanen werden als een soort ondergoden of geestelijke 
wezens gezien die ressorteerden onder de respectieve godheden Ram, Stier, Tweeling, enz. 
Deze laatste godheid Tweeling was in feite de godheid Hermes, en de godheid Stier was in 
het oude Egypte Hathor. In feite zien we het gehele Egyptische pantheon erin terug, en werd 
dit door de Grieken overgenomen die er andere namen aan gaven. Hieronder volgen enkele 
voorbeelden van de decanen uit het  Liber Hermetis: 

“Over de eerste gedaante van Ram. De eerste decaan toont zich in de gedaante van 
Mars. Mars is altijd verbonden met Ram. De naam van deze decaan is Aulathamas. 
Het is het beeld van een bewapende; hij staat op mensenmanier rechtop, echter op 
voeten met geklauwde nagels, en hij houdt met beide handen een tweesnijdende bijl 
boven het hoofd. Deze decaan heerst over het gebied van de Wereldzee.  
Over de tweede gedaante van Ram. De tweede decaan toont zich in de gedaante van 
de Zon. Hij draagt de naam Sabaoth. Deze heeft het gezicht van een sperwer en als 
teken van koninklijke waardigheid ontspringt uit zijn hoofd een geopende lotus; aan 
het einde van de bloembladeren ervan bevinden zich sterren van een gouden pracht. 
Hij draagt in de rechterhand de hydra, (waterslang) die het ‘leven’ symboliseert. In de 
linkerhand draagt hij een scepter met aan het uiteinde een sperwer. De decaan zelf is 
gehuld in een linnen gewaad en betreedt met beide voeten een schildpad die geheel 
met een net is overdekt. Deze heerste over het gebied van de Bactriërs”. 
  
Nog een voorbeeld is het sterrenteken Maagd.  
De eerste decaan van Maagd draagt het gelaat van de Zon. De naam is Zamendes; hij 
veroorzaakt buikklachten. De tweede decaan van Maagd draagt het gelaat van 
Venus. Hij draagt de naam Magois. Ze heerst over de lever . . . De derde decaan van 
Maagd draagt het gelaat van Mercurius. De naam is Michulais. Hij heeft de 
heerschappij over de milt. Zijn gehele lichaam ziet eruit als een graf, als een mummie. 
Hij heerst over het gebied van Meroe en Elephantine - plaatsen die we in Egypte 
kunnen terugvinden. 



  
Magie, astrologie, alchemie enz. maakten deel uit van de algemene cultuur. Het 

behoorde bij het leven. Het leven was gebonden aan een groot aantal regels dat men in acht 
moest nemen om een fatsoenlijk bestaan te leiden, oud te worden, ziekten te verdrijven, 
gezond te blijven en dit soort zaken meer. Tot zover de decanen. (Zie ook De hermetische 
Schakel p. 63-74). 

Het Liber Hermetis gaat echter nog verder en zegt dat er 360 graden zijn en elke 
graad op zich ook een betekenis heeft. Men deelde die graden in wat men noemde de 
monomoirai, de vaste sterrenkrachten in; het waren de graden van het lot, van het 
hermenaime (nazoeken), van het Latijnse fatum. Elk van die graden heeft een 
onderbetekenis voor de mens: 

In de eerste tot de derde graad van Stier vinden we de (sterrengroep) Plejaden. Deze 
wordt ook wel ‘leven’ genoemd. Ze werkt in deze graad echter duister omdat ze op 
zichzelf staat en meervoudig is. In deze stand heeft ze betekenis voor boeren en 
stuurlieden… 
 
En ook de volgende uitspraak vinden we in het Liber Hermetis:  
In de derde graad, en wel in de zesde minuut daarvan, rijst Gorgon, die de aard van 
Saturnus en Jupiter heeft. 
 
Dit alles is duizelingwekkend wanneer we beseffen dat de mens van die tijd niet 

alleen rekening moest houden met de twaalf tekens en de zesendertig decanen, maar ook 
de 360 graden van de kosmos.  

Het is in feite nog ingewikkelder omdat het Liber Hermetis ook nog de indeling in 
huizen kent waarvan elk een bepaalde functie van het leven en de maatschappij weergeeft, 
en die huizen noemde men in het boek de topoi, of in de Latijnse versie, want het boek is 
ons overgeleverd in het Latijn, de loci. Ook deze hebben weer betekenis voor het leven van 
de mens. En dan zijn er nog de planeten die gezien werden als, zoals het letterlijk in 
sommige hermetische teksten staat, de ledematen van God, psychisch zowel als fysiek. 

Er is een oud geschrift met de naam Het heilige boek van Hermes aan Asclepius, 
waarschijnlijk daterend uit de derde eeuw voor Christus. Daarin lezen we:  

De Ram is het hoofd van de wereld, de Stier de hals, Tweelingen de schouders, Kreeft 
de borst, Leeuw de schouderbladen, het hart en de flanken, Maagd de buik, 
Weegschaal de billen, Schorpioen de schaamstreek, Boogschutter de dijen, Steenbok 
de knieën, Waterman de benen en Vissen de voeten. 
 
Dit is als het ware een horoscoop van de wereld waarin anthropos, de hemelse mens, 

het evenbeeld van God, wordt weergegeven in zijn fysieke hoedanigheid – of eigenlijk 
prefysieke hoedanigheid, want men wist natuurlijk dat hij niet fysiek was maar een beeld of 
afspiegeling van die anthropos. 

Deze kennis van de constellatie van de sterren had natuurlijk alleen zin indien men er 
ook wat mee kon. Het is misschien interessant als we weten dat een bepaalde constellatie in 
Maagd tot leversclerose kan leiden, maar belangrijker is natuurlijk om, indien zo’n 
constellatie zich daadwerkelijk voordoet, te weten hoe er dan niet het slachtoffer van te 
worden. Het is natuurlijk altijd het streven van de mens geweest om inzicht te krijgen in hoe 
hij daaraan kon ontkomen. Vandaar dat er vanouds een verbinding bestond tussen magie en 
heelkunde. Er bestaat bijvoorbeeld een boek dat de Iatromathemathica van Hermes 



Trismegistus aan de Egyptenaar Ammon heet, een redelijk lange titel maar de subtitel is nog 
langer: Voorkennis aangaande bedlegerige zieken volgens de mathematische wetenschap, 
want de heelkunde werd gezien als onderdeel van de mathematische wetenschap. In dit 
boek zegt Hermes:  

De mens, mijn beste Ammon, wordt door bekwame mensen een universum genoemd 
omdat hij geheel overeenkomt met de natuur van de wereld. Inderdaad, op het 
moment van zijn conceptie ontvangt hij van de zeven planeten een complex aan 
stralen die ze voor elk deel van het lichaam van de mens dragen. Hetzelfde gebeurt bij 
de geboorte, aan de hand van de positie van de twaalf dierenriemtekens. Zo valt, als 
gezegd, het hoofd onder Ram, en de zintuigen van het hoofd zijn onderverdeeld 
tussen de zeven planeten: het rechteroog valt toe aan de Zon, het linker- aan de 
Maan, de oren aan Saturnus, het brein aan Jupiter, de tong en de huig aan Mercurius, 
reuk en smaak aan Venus, de bloedvaten aan Mars. Als nu, op het moment van de 
conceptie, of dat van de geboorte, een van de hemellichamen zich in een slechte 
conditie bevindt, veroorzaakt dit een zwakte in dat deel (van de mens) dat met dit 
hemellichaam correspondeert… 
 

De leer van de correspondentie 
 
Welnu, zegt Hermes aan Asclepius in het Heilige Boek van Hermes aan Asclepius:  
Ieder van de dierenriemtekens heeft macht over zijn eigen lichaamsdeel en 
veroorzaakt in die omgeving ziekte. Als je nu het lijden, dat noodzakelijkerwijze met 
de decanen verbonden is, wilt vermijden, graveer dan op stenen de vormen en de 
gestalten van de decanen zelf, leg de plant die bij de desbetreffende decaan hoort 
eronder, maak er een talisman van en draag deze als een krachtige en gelukzalige 
bijstand voor je lichaam. 
 
Dit is magie. Door middel van een talisman probeerde men onheil te bezweren. Dat is 

niet typisch voor het hermetisme, we komen het overal in de antieke literatuur tegen, en 
trouwens ook in de moderne! Wie draagt er niet een kettinkje of iets dergelijks met een 
bepaalde betekenis? Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Wat echter wel typisch 
hermetisch is, is dat al deze dingen nauw met elkaar zijn verbonden, en dus de gezondheid 
van mens, plant, dier en mineraal een sympathie, een sympatheia, een onderlinge 
verbondenheid, met elkaar vormen. Daarom zal een hermeticus nooit koeien ruimen bij een 
gekke-koeien-ziekte maar de beesten gewoon fatsoenlijk inenten, zodat ruimen helemaal 
niet nodig zal zijn. Economische motieven, bijvoorbeeld dat een keer in de tien jaar een paar 
honderdduizend stuks vee ruimen goedkoper is dan dure inentingen, zijn dan ook absoluut 
geen hermetische overwegingen. De oude hermetici zagen tussen alles het verband en ze 
voelden zich daarom ook met alles verbonden. Daar zien we iets van terug in onder andere 
de oud-Egyptische kosmologie, waarin de meeste goden met een dierenkop werden 
voorgesteld en men dus de goddelijke eigenschappen van het dier paarde aan de 
eigenschappen van de godheid, en later van de farao’s.  

In oude teksten zoals het Heilige boek van Hermes aan Asclepius worden de 
correspondenties tussen de decanen van de tekens en aandoeningen en hun remedies 
beschreven. In het laatste teken Vissen staat een aanvulling vanuit het Liber Hermetis. Deze 
samenstelling is alleen al vanuit culinair oogpunt interessant. Op het menu staat 
kraanvogelvlees en speenvarkenlever staat ook niet iedere dag meer op tafel. In de eerste 



kolom staat het zodiakteken Ram, Stier, Tweeling, Kreeft, enz., wat weer in drie decanen en 
de drie onderheersers is ingedeeld. Men gebruikt het in de moderne astrologie ook nog wel, 
maar toch op geheel andere wijze dan in de antieke astrologie. Nu valt de eerste decaan 
onder Ram, een vuurteken zegt de moderne astrologie, de tweede decaan onder Leeuw en 
de derde onder Boogschutter. In de klassieke literatuur zie we dat dit niet zo is en de 
verschillende elementen door elkaar heen lopen.  

De eerste decaan van Ram bijvoorbeeld is het gebied waaronder het hoofd 
ressorteert. Een remedie tegen hoofdpijn, hoofdaandoeningen, hoofdstoten of als we met 
het hoofd tegen een muur zijn gelopen, allemaal Ram-karakteristieken, was een poreuze 
babylonsteen. De plant die erbij hoorde was de isofrynplant die men kon verwerken tot een 
amulet; en vaak staat er dan ook nog bij wat voor amulet, bijvoorbeeld of het een ijzeren of 
een gouden ring moet zijn. Wat ik in De hermetische schakel heb weergegeven is wat saai, 
want het meeste is maar een keuze; er zijn echter geschriften waarin het voor ieder decaan 
uitvoerig staat beschreven. Er wordt dan een voedingsvoorschrift gegeven over wat je dient 
te vermijden, bijvoorbeeld het eten van varkenskop want dat zou de hoofdpijn aanzienlijk 
kunnen doen toenemen. We zitten op dit moment bijvoorbeeld astrologisch gezien in de 
tweede decaan van Kreeft, die over de longen heerst, en dat wil zeggen dat als die slecht 
worden bestraald dat tot benauwdheid, longaandoeningen en in erge gevallen zelfs 
longontsteking kan leiden. De steen die dit tegengaat is de Jaspis, de plant die helpt de 
pioenroos, en de amulet is geheel naar keuze. Wat we ten slotte niet moet eten is ‘dat wat 
bij honden is geweest’. 

Ik ben op 8 juli jarig. Dus ik val onder de tweede decaan van Kreeft, en zou dan 
volgens het boek van Hermes een amulet moeten maken waarin de pioenroos voorkomt. 
Dat gaat als volgt: 

Ga de pioen zoeken bij maansondergang. Ze hoort geplant te zijn op een aan alle 
kanten open en zichtbare plek. Je kunt dat het beste doen als de zo n in het teken 
Maagd binnenloopt… Je kunt het beste als volgt handelen: … als je de zaadkorrel uit 
de gesloten pioen hebt gelicht, rol die dan, samen met een ander zaadje uit de 
geopende vrucht, in zeven bladeren van dezelfde plant –dat alles is een zuivere 
toestand- en stop ze in de grond op een verhoogde plek, daar waar je dat het beste 
lijkt. Als zij wortel heeft geschoten en de avond is ingevallen, zal je haar (terug)vinden. 
Bescherm haar dan tegen het onweer, de winden en de weersveranderingen. Ga nu 
op de dag van de maan, aan het begin van het eerste uur, dat wil zeggen, als de 
maan zakt en de zon nog niet opkomt, in zuivere toestand je huis uit. Neem een 
zeerobbenhuid, die gewijd is op het moment dat het dier geslacht werd, met je 
mee…Schrijf deze tekens op de huid en wikkel die, samen met echte ruwe zijde, om de 
wortel van de plant. Zeg tijdens deze handeling dit gebed… [p.80 Hermetische 
Schakel] 
 
De pioenroos geldt als een remedie tegen vele kwalen. Kreeft is het teken van de 

moeder, borsten vallen ook onder Kreeft, dus de pioenroos is een uitstekend middel om niet 
zwanger te worden, of juist wél. Als men hem tijdens de paringsdaad tegen de rechterzij 
hield, hield dat het zaad tegen - een soort Ogino-Knaussmethode avant la lèttre dus. Hield 
men het aan de linkerzijde dan kon men ervan verzekerd zijn dat men een rijk en talrijk 
nageslacht zou krijgen en dus gezonde kinderen zou baren. De pioenroos was echter ook 
tegen hoofdpijn en heel veel andere kwalen. Het planten van zo’n pioenroos was ook niet 
iets wat men zomaar deed; het was een heilige gebeurtenis die op een bepaald tijdstip dat 



astrologisch bepaald was diende plaats te vinden, zoals dat bijvoorbeeld ook nu in de 
biologisch-dynamische en antroposofische landbouw nog plaatsvindt. In de papyri van twee 
à driehonderd jaar voor Christus lees je al dat de pioenroos werd geplant op het moment dat 
de kosmische constellatie daarvoor optimaal was. Het planten ervan ging vergezeld van 
uitgebreide gebeden, want het was een heilige en religieuze zaak. Daarom moeten we ook 
niet van filosofische hermetica spreken maar van theosofische hermetica, want alles is 
primair een heilig gebeuren. De gehele hermetica is altijd doortrokken geweest van 
religiositeit. Alleen, de goden zij dank zou ik misschien moeten zeggen, niet van godsdienst; 
dat heef de hermetica waarschijnlijk voor veel behoed. “En de schoonste godsdienst, de 
enige godsdienst”, zegt Hermes tegen Asclepius, “is een goed mens te zijn”. Welnu, in zo’n 
godsdienst zouden wij ons allemaal kunnen vinden en deze zou alle verschillen die er zijn 
kunnen overbruggen.  

Het religieuze staat dus op de eerste plaats en druipt als het ware van ieder oud 
geschrift af. Er wordt eerst gebeden, er wordt tussendoor gebeden en er wordt achteraf 
gebeden. Dat zien ook in de filosofische hermetica waarin bijvoorbeeld Asclepius afsluit met 
een dankgebed. We hebben dat dankgebed ook teruggevonden in de geschriften uit de Nag 
Hammadi-kruiken, samen met de Verhandeling over de achtste en negende hemelsfeer en 
een gedeelte uit Asclepius. Er wordt dus heel wat gebeden, er worden magische formules 
uitgesproken, er wordt geplant, er wordt precies omschreven bij welke zon- en 
maanstanden men naar het plantje toe moet om het water te geven of het voor te sterke 
wind te behoeden; kortom, alles is nauwkeurig omschreven. Dit alles vindt weer plaats 
onder het uitspreken van gebeden en het toepassen van magische formules. En dan is het 
zover dat er eindelijk geoogst kan worden. Dat oogsten vindt niet alleen plaats in de week, 
niet alleen op de dag maar zelfs in het uur waarin de ster regeert waaronder deze plant valt. 
En er wordt gebeden! 

En spreek, als u de planten uit de aarde trekt, onderstaand gebed uit en werp in het 
gat dat bij het uittrekken van de plant ontstaat een tarwe- of gerstekorrel.  
 
Dat is mooi. 
 
 

Hermes: magie en alchemie 
 
De geschriften die we samenvatten onder de term hermetica zijn die geschriften die 

onder de naam van Hermes zijn geschreven. Niet dat ze allemaal door Hermes zijn 
geschreven, maar ze zijn wel in zijn geest geschreven. Tegenwoordig berust er copyright op 
een boek, en wie gedeelten uit een boek overneemt wordt geacht de bron te vermelden. 
Dat is nu allemaal zeer goed in onder andere de auteurswet geregeld, maar vroeger bestond 
dat niet. Neem bijvoorbeeld de evangelisten. Hun namen zijn pas in de tweede eeuw, 
ongeveer rond het jaar130, toegevoegd aan de Evangeliën, en zo was het ook met de 
hermetische geschriften. Er verschenen in de eerste plaats geschriften in Alexandrië. Er 
waren ook geschriften vanuit de hermetische traditie die ontstonden in andere delen van 
het antieke rijk. En ten slotte waren er geschriften onder de naam Hermes die waren 
geschreven door mensen die zich op de een of andere manier zeer met Hermes verbonden 
voelden. Iets soortgelijks zien we in het Nieuwe Testament waar zeven brieven weliswaar op 
naam van Paulus staan, maar geschreven zijn door mensen die of een grote bewondering 
voor Paulus hadden en in zijn geest die brieven hebben geschreven. Of, en dat is iets 



kwalijker en daar verdenk ik zeker de brieven aan Timotheus van, nogal wat onvriendelijke 
dingen zeggen over de gnosis en de vrouw. Die brieven zijn op naam van Paulus gesteld om 
ze een zeker gezag te geven, want dat had Paulus in de kerken van de late tweede eeuw – 
een gezag dat veel groter was dan een anonieme schrijver in zijn eentje zou kunnen 
opbrengen. 

De hermetica bestond dus uit een complex van geschriften die uit die hermetische 
school stammen en hermetisch beïnvloed zijn, en de vraag in welke tijd dat nu precies was is 
niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Roelof van den Broek zegt dat het zelfs heel moeilijk is 
om te bepalen of het Corpus Hermeticum, dat wil zeggen het feitelijke concrete handschrift, 
uit de eerste, tweede of derde eeuw afkomstig is. En dan zit er ook nog eens een vertaalslag 
waarbij we ons moeten afvragen wie die vertaling gemaakt heeft en uit welke traditie die 
vertaling komt? Dit alles maakt dat de dateringen van oude geschriften erg moeilijk is. Zoals 
het er op het eerste gezicht uitziet is het Corpus Hermeticum een Grieks filosofisch geschrift, 
maar er zitten duidelijk aantoonbare veel oudere Egyptische invloeden in. 

Zoals eerder gezegd, wordt er in de wetenschap een verschil gemaakt tussen de 
technische hermetica -Festugière noemt het ook de‘vulgaire hermetica’-, waartoe al die 
geschriften gerekend worden die een magische, astrologische, heelkundige, botanische 
en/of alchemistische invloed hebben, en de zogenoemde ‘filosofische hermetica’. De 
filosofische hermetica komen we vooral tegen in de volgende geschriften: het Corpus 
Hermeticum, de Asclepius, de Stobeus-fragmenten, de Hermetische definities en de 
Verhandeling over de achtste en negende hemelsfeersfeer uit de Nag Hammadi geschriften.  
Roelof van den Broek noemt de filosofische hermetica wel theosofisch. Het bezwaar van dit 
begrip is echter dat theosofie altijd wordt geassocieerd met de theosofie van H.P. Blavatsky 
uit het einde van de negentiende eeuw. Zelf heb ik er geen enkel bezwaar tegen want ik 
denk dat veel in de theosofie uit dezelfde wortels stamt. Ik zal dat onderscheid in de 
hermetica tussen technisch en filosofisch dan ook niet maken, want ik zie hermetica als 
hermetica. Zoals we straks zullen zien worden bijvoorbeeld bepaalde middeleeuwse 
Arabische teksten beschouwd als behorend tot de technische hermetica, terwijl ze prachtige 
filosofische verhandelingen bevatten, en omgekeerd komen we in de filosofische teksten 
veelvuldig magische formules aan. Zoals bijvoorbeeld in de Verhandeling over de achtste en 
de negende hemelsfeer. De twee categorieën overlappen elkaar dus. Op die magische 
formule zal ik later nog ingaan. De magische formules in de filosofische verhandelingen 
hebben te maken met de kracht van de vocalen - een belangrijk onderdeel van deze 
geschriften dat we meestal onder magie scharen maar die grenzen in wezen verre 
overschrijdt.  

 
Hermetische loges in Alexandrië 

 
In Alexandrië waren de hermetici georganiseerd in hermetische cirkels die voor elk 

wat wils boden. Er waren veel van dergelijke cirkels. Wij hebben altijd de neiging het 
verleden te bekijken vanuit het referentiekader van het heden. We kunnen ook moeilijk 
anders, want om ons te kunnen verplaatsen in hoe het toen was, moeten we heel veel 
vooropgezette ideeën loslaten. Hoe zagen die groepen er uit? Waren het een soort kerken, 
was het een new age-beweging of iets dergelijks? - niet in die zin natuurlijk zoals we dat nu 
ervaren en het nu in de actualiteit bestaat.  

Kerken zoals we die in onze maatschappij kennen bestonden in die eerste eeuwen 
niet. Dat is een wat foutieve gedachte die er is ingeslopen doordat de kerk zich altijd beroept 



op een oude traditie en doet voorkomen alsof er vanaf de dood van Jezus Christus een 
bloeiende kerk heeft bestaan. Dat is niet het geval. Oorspronkelijk betekent het Griekse 
woord ekklesia helemaal niet ‘kerk’; dat is er later van gemaakt. In het Grieks heeft het de 
betekenis van gemeenschap, een gemeenschap van mensen die samen iets beleven, dus in 
die zin zouden we de hermetische cirkels in Alexandrië -Roelof van den Broek spreekt zelfs 
over hermetische loges-, ekklesiae kunnen noemen, gemeenschappen dus. Ecclesia in het 
Latijn heeft een nieuwe betekenis gekregen. In de gnostiek vinden we ekklesiae vaak als een 
Zijnstoestand, als een onvervreemde waarheid die in de geestelijke wereld geldt.  

Gemeenschap is dus een van de oerwaarheden in de antieke wereld, niet alleen in de 
gnostiek maar ook in de Griekse filosofie. We kennen allemaal de mythe van de grot van 
Plato, waarin de wereld zoals we die ervaren en waar we in leven in wezen een schijnwereld 
is. Dit raakt dicht aan de Oosterse gedachtewereld die ook zegt: de wereld en het lichaam 
waarin we ons als mens manifesteren is maya, illusie. Het is schijn. Want, zegt Plato, de 
eigenlijke wereld, de echte wereld, is de wereld van de ideeën, de geestelijke wereld, en 
daarvan zijn wij enkel een afschaduwing. Bestaat er, zegt hij, goedheid in deze wereld? 
Misschien, maar er bestaat ook het tegengestelde van die goedheid; er bestaat ook 
slechtheid. Dus deze goedheid kan nooit de zuivere goedheid zijn. Nee, er is de idee van 
goedheid, een absoluut zuiver idee, en die idee kent een afspiegeling in onze materiële 
wereld. Die neerstraling, die schaduw, komt terug in de mythe van de grot. Het gaat over 
mensen die allemaal in de schaduw zitten en die schaduwen voor werkelijkheid houden, en 
als ze uit de grot komen en dat zien waarvan ze altijd alleen maar de schaduwen hebben 
gezien, geloven ze helemaal niet dat dit de waarheid is. Die grot is dus de wereld van de 
illusie en wij, bewoners van die grot, nemen aan dat er goedheid is en hebben allemaal onze 
eigen waarheid; maar, zegt Plato, die bestaat helemaal niet want er is maar één enkele 
waarheid en daarvan kunnen wij hooguit gedeeltes opvangen. De werkelijke waarheid 
bevindt zich in de andere wereld.  

Ditzelfde vinden we in zowel de antieke gnosis als het hermetisme heel vaak terug. 
Hierbij moet ik opmerken dat de term ‘antieke gnosis’ een generalisering is. Eerder moeten 
we denken aan een veelheid aan  opvattingen en stromingen die er alleen al binnen de 
klassieke gnosis is. Over het algemeen echter bestaat er wel de grondmythe van de gnosis: 
er is de goede God en uit die God vloeit een veelheid aan eeuwige en zuivere krachtvelden 
voort. Maar geheel aan de rand van dit pleroma ontstaat door de werking van Sophia een 
opening. Zo ontstaat de wereld van de duisternis waarin kosmos (ordening) wordt 
aangebracht. Dit wordt gesymboliseerd in de demiurg, heerser van de ‘duistere’ kosmos. 
Deze demiurg kunnen we niet gelijkschakelen met de God waarover Hermes het 
bijvoorbeeld in zijn gesprek met Asclepius, Tat of Ammon heeft. Daar is God de Ene die aan 
de kosmos voorafgaat. In het latere neoplatonisme zien we bij Plotinus ook dat alles is 
voortgekomen uit het Ene, en alles in wezen dus van het Ene doordrenkt is. Plotinus staat 
daarom dicht bij het hermetische gedachtegoed, en het kan ook bijna niet anders als we zijn 
denken plaatsen binnen het denkklimaat van het Alexandrië van die tijd, waar immers ook 
Plotinus leefde.  

Zo zijn er dus invloeden van het hermetisme op het neoplatonisme. Maar ook 
invloeden van en op het christendom, want er gebeurde in die tijd iets vreemds, iets dat de 
verhoudingen tekent zoals die in het oude Alexandrië bestonden - het Alexandrië dat 
mensen heeft voortbracht als Philo, die het geloof der vaderen op één lijn wilde stellen met 
de klassieke Griekse filosofie en dus de Hebreeuwse bijbel niet meer las in het Hebreeuws 
maar in het Grieks. Hij probeerde dankzij zijn eigen visionaire ervaringen te laten zien dat in 



feite de gehele oudtestamentische wereld een beeldtaal was die sprekend leek op de 
beeldtaal van de grote helleense filosofie, en hij heeft geprobeerd dit onder één noemer te 
brengen. Later zien we in Alexandrië mensen verschijnen als Basilides, Valentinus en 
Karpocrates, welke laatste, onder meer, het leerstuk van de reïncarnatie heeft beschreven.  

Dan verschijnt er ineens in de tweede eeuw een zakkendrager, Ammonius Saccas, die 
overdag in de haven van Alexandrië met zakken liep te sjouwen en ’s avonds colleges over 
de denkbeelden van Plato gaf. Al deze stromingen en opvattingen bestonden naast elkaar in 
Alexandrië. Zoiets is toch fantastisch! Deze Ammonius Saccas had leerlingen die wij nog 
steeds kennen, en twee ervan zijn erg belangrijk geworden. De eerste was de al genoemde 
Plotinus, die wel wordt gezien als de grondlegger van het neoplatonisme hoewel dat 
eigenlijk zijn leraar Ammonius Saccas is. De tweede was Origenes (185-254), de grote 
christelijke denker. En het kan niet anders dan dat ook dit gedachtegoed van het 
syncretische milieu in Alexandrië via Origenes in het christendom is terechtgekomen. Het 
christendom heeft dat alleen op een bepaald moment een halt toegeroepen. In 552 werden 
tijdens het tweede Concilie van Constantinopel een aantal leerstellingen van Origenes naar 
de prullenbak verwezen. Dat heeft het christendom veel schade berokkend, want het heeft 
de eenheid waarover Origenes en Plotinus spreken, en die we ten diepste in die oude 
hermetiek terugvinden, aangetast.  

In het christendom is God de ander geworden, degene waarmee we een relatie 
kunnen hebben maar die nooit van hetzelfde wezen is als wij. Dat vinden we niet bij 
Origenes, dat vinden we niet bij Plotinus, en we vinden het ook niet bij Hermes. Alles is 
voortgekomen uit dat Ene, wat men vaak schoorvoetend maar God noemt maar er meestal 
andere namen voor verzint. Of men spreekt de naam helemaal niet uit maar gebruikt de 
vocalen om in dezelfde mantrische resonantie te komen als vergelijkend met het geluid der 
sferen. Als we God te nadrukkelijk benoemen gaan we deze weer als persoon zien, en als 
één ding inmiddels duidelijk is geworden is het dat God niet die mannetjesputter met een 
grijze baard is die zich ergens in de zoveelste hemel bevindt, maar een androgyne kracht is 
waar het mannelijke en vrouwelijke in gelijke mate in aanwezig zijn.  

Als wij in deze tijd aan mannelijk en vrouwelijk denken, denken we natuurlijk aan 
mannen en vrouwen. Dat moeten we proberen niet te doen. Het gaat om het pre-
mannelijke en het pre-vrouwelijke, want er bestaat in dat begin van de schepping nog geen 
mannelijk en vrouwelijk. De krachtvelden die zo typerend zijn voor het mannelijke en 
vrouwelijke liggen als het ware als kiemen in die godheid besloten. Dat beeld van de 
androgyne God werd gekoesterd door Hermes, door Plotinus en vijf eeuwen daarvoor door 
Plato. We vinden het ook in het vroege christendom. Maar zo kennen we de christelijke God 
niet meer: er zijn een aantal dingen veranderd en aangepast in het christendom en het 
jodendom, zeker in het rabbinistische jodendom na de val van Jeruzalem in 70 n.Chr.. Zo 
hebben er ook een aantal aanpassingen in de hermetische geschriften plaatsgevonden, die 
elkaar dan soms tegen lijken te spreken. Het grote verschil is natuurlijk dat het hermetisme 
nooit een religie is geworden zoals het jodendom, christendom en de islam. Op zaterdag 
belijden de joden hun geloof in de synagoge. De islam is een godsdienst geworden, en als we 
dat willen kunnen we vijf keer per dag tot Allah bidden en vrijdags naar de moskee gaan. Het 
christendom is een kerk, een institutionele godsdienst, geworden en degenen die dat willen 
kunnen zondags aan de eredienst deelnemen. Het hermetisme echter is nooit een 
godsdienst geworden. “Er is maar één religie, Asclepius”, zegt Hermes, “en dat is een goed 
mens zijn”. Dat zou de kern van alle religies moeten zijn, want daar gaat het uiteindelijk om: 
wie zijn we als mens? En om te leren een goed mens te zijn, was de grote inwijdingsweg 



nodig zoals die gerealiseerd werd in de hermetische cirkels in Alexandrië en vroeger in de 
mysteriescholen van het christendom, die lang actief zijn gebleven in bijvoorbeeld het 
manicheïsme, het christendom van de liefde, en later bij de katharen.  

Het hermetisme is nooit een institutionele godsdienst geworden, maar altijd een 
beweging geweest die erop was gericht de mens te doen beseffen dat hij in wezen Gods 
beeld en gelijkenis is. Niet God zelf. Dat is het probleem met sommige new age-kringen die 
zeggen dat wij God zijn, en dan wordt God een soort knus binnengodje die we lekker over 
z’n bolletje kunt aaien. Daarmee komen we echter niet verder en verkleinen we iets wat niet 
is uit te spreken, wat eigenlijk totaal niet is te bevatten. “Beveel je geest naar India te reizen, 
en hij is er, beveel vervolgens om die geest naar de Atlantische Oceaan te reizen, en ook dan 
is hij daar op hetzelfde moment”, houdt Hermes Tat voor. Zo kunnen we ons ook voorstellen 
dat we alle mensen tegelijk kunnen zijn, alle dieren tegelijk kunnen zijn, alle planten en 
mineralen tegelijk kunt zijn, en we kunnen zijn in de moederschoot, voor de moederschoot, 
na de moederschoot, en zo voort. Als we dit allemaal zijn, zijn we God, en zijn we niet God in 
de zin dat we dan de schepper zijn van al wat bestaat; nee, we realiseren het ons, we zijn ons 
ervan bewust geworden dat we er een deel van zijn. In de meest intieme leringen van zowel 
Jezus van Nazareth als Hermes Trismegistus komt een zin voor die heel opvallend is omdat 
deze tot de wijsheidsleringen van beide behoort, en alleen maar kan worden gezegd tegen 
de hoogste ingewijden: “ik ben jou en jij bent mij”. Wij zijn wezenlijk elkaar, en dit is denk ik 
de grootste erfenis die we hebben meegekregen en die zo prachtig in de hermetische 
traditie is bewaard gebleven.  

 
Nogmaals magie 

 
Magie heeft nog steeds een klank van iets wat eng is, iets van voodoo, iets van 

magische praktijken. De ‘Dikke van Dalen’ zegt over magie: het is toverkunst, toverij; 
gelukkig heeft hij een nog wat nadere omschrijving en zegt bovendien: al die handelingen 
waardoor de mens macht tracht uit te oefenen op krachten die hij in de wereld, de natuur, 
tegenover zich vindt. En dan zet hij er tussen haakjes achter’ bezweringen en dergelijke’. Dat 
is waar. Alleen, we zouden die betekenis nog iets kunnen uitbreiden. Magie wil eigenlijk 
zeggen: het in trilling brengen van of in trilling gebracht worden door iets waarmee we ons 
in verbinding willen stellen. Wat wij bijvoorbeeld binnen de christelijke religie doen maar 
ook binnen de moslim- of joodse traditie - bidden - is eigenlijk een vorm van magie. Want we 
proberen door middel van een, vaak mantrisch, gebed in contact te komen met iets waarvan 
we denken dat het hoger dan ons is. In zekere zin is dit ‘iets’ ook hoger en daarmee is 
uiteraard helemaal niets mis, maar waar het om gaat is dat het aanroepen van bepaalde 
krachten, bepaalde velden, eigenlijk een vorm van magie is. Die magie werd niet alleen 
gebruikt voor heelkunde, al was die natuurlijk wel heel belangrijk want de mens is altijd 
fysiek hier op aarde aanwezig geweest en heelkunde heeft dus altijd een belangrijke rol 
gespeeld in zowel de hermetische als christelijke traditie. De apostelen waren genezers, en 
de grote kerkleraren die elk wel over heelkundige gaven beschikten, ook.  

Magie is zo oud als de mensheid. Dat weten we inmiddels. Lang vóór Hermes kennen 
we al magische spreuken uit Egypte. Al vanaf het Middenrijk, dat wil dus zeggen vanaf 
tweeduizend jaar voor Christus, kennen we magische papyri, al zijn die niet zo omvangrijk als 
de Griekse verzameling waarover we het gehad hebben. Het is eigenlijk pas sinds de 
Verlichting dat magie een kwade reuk krijgt. We moeten dus goed beseffen dat magie deel 
uitmaakte van de dagelijkse levenspraktijk tot ver in de moderne tijd. Om daar gevoel voor 



te krijgen ga ik nog even in op de magische praktijk zoals we die uit het hermetisme kennen. 
Er is een magisch traktaat, een magische papyrus, dat De Ring van Hermes heet. Daarin 
wordt een Ring van Hermes gemaakt, en uitgelegd wordt hoe dat moet gebeuren:  

Neem een scarabee, kerf die in als hieronder beschreven, leg hem op een 
papyrusschrijftafel en leg onder de tafel een schoon linnen blad en olijftakjes. Strooi 
deze uit en plaats op het midden van de tafel een klein wierookvaatje en brandt 
daarin mirre en kyphi. Houdt een klein turquoise vaasje bij de hand dat gevuld is met 
olie van leliën, mirre of de kaneelboom. Leg de ring, nadat die van alle smetten is 
gereinigd, in de olie, brandt de wierook van mirre en kyphi en laat de ring drie dagen 
rusten. [Men had vroeger nog tijd voor die dingen!] Leg hem daarna op een zuivere 
plek. Houdt voor de wijding puur brood en fruit van het seizoen gereed. Leg tijdens 
het branden van een ander offer op twijgen van een wijnstok de ring terug in de olie. 
Smeer j zelf bij dageraad met de olie in en zeg, staande met je gezicht naar de zon, de 
spreuk die hieronder wordt vermeld. (PGM, 213-255). 
 
Tot slot wordt onder aan de magische papyri de spreuk vermeld met de titel: Groet 

de zon! Dan staan er een aantal technische dingen over het inkerven van de scarabee. We 
moeten die uit kostbare smaragd snijden, doorboren en er gouddraad doorrijgen. Aan de 
onderzijde van de scarabee moeten we een beeld of de naam van de heilige Isis ingraveren, 
en ook is aangegeven op wat voor dagen en onder welke astrologische constellatie we dat 
moeten doen. De spreuk die we tot Helios, de Zon, moeten richten, is:  

Ik ben Thouth, ontdekker en schepper van tovermiddelen en letters. Kom tot mij, jij 
onder de aarde, wek je voor me op, grote demon, afgrondelijke Noun. Ik ben de 
beroemde Heron, ei van de ibis, ei van de valk, ei van de door de lucht klievende 
feniks, met onder mijn tong het slijk van Em… (PGM, 213-255). 
 
Het lijkt een beetje op Harry Potter, maar deze mensen wisten precies wat ermee 

werd bedoeld. Soms was deze magie ook heel praktisch zoals:  
Wanneer je de stad binnenkomt, verzamel dan kiezels die tegenover de poort op de 
weg liggen, zoveel je maar wilt, en houdt jezelf voor dat je ze meeneemt als een 
middel tegen je hoofdpijn. Bevestig er een aan je hoofd en werp de overige, zonder 
om te kijken, achter je weg. (Versnel, p.113). 
 
Dat moet en we dus niet hier in het centrum van Amsterdam doen, want dan krijgen 

we gegarandeerd een paar processen aan ons broek. 
Die magische formules, die doortrokken zijn van een bepaalde religiositeit, werden 

ook gebruikt als bijvoorbeeld toverformules voor de liefde. Wie als man graag in contact met 
een vrouw wilde komen, kon dit door middel van een magiër proberen af te dwingen. Er is 
redelijk wat literatuur waarin vermeld wordt dat dit dan ook nog lukte. Magie is dus niet iets 
typisch christelijks of hermetisch. In het christendom, daar zult u zich misschien over 
verbazen, werd magie wel degelijk gepraktiseerd, en niet altijd even positief. Neem 
bijvoorbeeld het volgende. Er is een vrouw die met de hulp van de postume Jezus haar rivale 
tot in de dood wil vernederen, en ze zegt:  

Michaël, Gabriël, Soleial, u moet haar als een zwerende tumor afvoeren, verhef u tot 
woede, verneder haar tot een pijnlijk einde om het huwelijk te voorkomen en geef 
haar straf, zij die wormen voortbrengt. Mijn heer, Jezus Christus, u moet haar naar 



het einde voeren, ja Jezus Christus, u moet haar de hoop ontnemen zodat niemand 
haar zal bijstaan. (Meyer/Mirecki, p.206-207) 
 
Ook dat is magie; wij zouden dat zwarte magie noemen. Magie is in de wereld van 

toen een alledaags verschijnsel en toverspreuken, amuletten en wat dies meer zij 
gemeengoed waren. Voor elke zaak en gebeurtenis bestond er wel een spreuk of bezwering. 
Want leven betekende in die tijd niet uitsluitend bestaan, maar vooral ook op je hoede zijn, 
achtzaam op de vergoddelijkte sterren en hun constellaties zijn, zorgvuldig met zaaien en 
oogsten omspringen, zuiver met voeding zijn, geluk nastreven en kwaad bezweren.  

 
De magie van het woord 

 
Als het Corpus Hermeticum in 1461 wordt herontdekt, is het niet alleen het Corpus 

Hermeticum, de zogenoemde filosofisch hermetica, die weer opbloeit, maar komt ook de 
oude hermetische magie weer in zijn volle omvang naar boven. Als we de boeken van Ficino 
lezen zouden we kunnen zeggen dat deze een soort handleidingen voor magie zijn. Een 
bijzonder aspect erin is het uitspreken van de vocalen. Wat betreft dat uitspreken van 
woorden: ‘woord’ wordt vaak gelijkgesteld met het Griekse begrip logos, maar logos is 
eigenlijk meer dan ‘woord’, en ‘woord’ is een heel magere vertaling van het begrip logos. 
Logos is veeleer het manifest worden van wat leeft in de gedachte van God, of van de Ene of 
hoe we het ook willen noemen, en dit wordt weergegeven met het begrip ‘Woord’. Er 
bestaat echter een heel oude opvatting, die we in het oude Egypte tegenkomen maar ook bij 
de oude Grieken en in de Oosterse filosofie terugvinden, namelijk dat de gedachte van het 
goddelijke zich direct manifesteert. Dus op het niveau van de geest is gedachte 
werkelijkheid. En, lieve mensen, dat is nog steeds zo, en als we dit beter zouden beseffen 
zouden we veel zuiverder met onze gedachten omspringen. Want iedere gedachte die we 
koesteren is niet zomaar weer verdwenen. Dat denken we wel en we zeggen dan: o, dat 
denk ik alleen maar, dat weet die ander helemaal niet; nee, misschien niet in detail, maar die 
gedachte blijft toch ergens bestaan. Ieder woord dat we uitspreken, blijft ergens. En de 
Ouden wisten dat, en wisten ook dat de gedachten in de geestelijke wereld zich direct 
manifesteerden in datgene wat werd uitgedacht.  

In de oermythen is God, geest of hoe we hem, haar of het ook willen noemen, 
eigenlijk ‘niets’. Maar dit niets is het iets, de grond is de ongrond, zegt Jacob Boehme, en we 
vinden dit ook in de middeleeuwse mystiek terug. Het niets is gelijk het alles, want er is niets 
maar toch is alles in kiem aanwezig. We zouden het kunnen vergelijken met 
kastanjeboomzaadjes. In zo’n zaadje zit die gehele fantastische kastanjeboom van 6 à 8 
meter hoog, zoals die na 35 jaar manifest wordt. Alles zit erin. Dus de gedachte is ook gelijk 
het manifest worden. Daardoor werd aan het uitspreken van woorden vroeger ook een 
geheel aparte betekenis toegekend. Als een rabbi de eerste zin uit Genesis in het Hebreeuws 
reciteerde, zouden wij in onze tijd zeggen: de Elohim schiepen de hemel en de aarde. Welnu, 
dat hoorden die mensen ook, want ze waren absoluut niet doof, maar ze hadden nog een 
ander zintuig en hoorden niet alleen de woorden; in hun geest speelde zich het gehele 
tafereel als het ware als in een film af. Eigenlijk nog sterker: men beleefde het zelf.  

Het eerste traktaat van Poimandres, waarover we het eerder hadden, begint ermee 
dat Hermes zit te mediteren en ineens de stem van God hoort. Hij zegt dan tegen Hermes: 
wat wil je weten? Wel, dat is een buitenkansje als zo iemand je dat vraagt, dus hij maakt 
daar dankbaar gebruik van en wil weten hoe alles in elkaar zit. En dan gebeurt er iets heel 



wonderlijks, want er begint een stem te spreken en die spreekt van een onbeschrijflijk licht. 
We kunnen dat allemaal in de tekst terugvinden: Er was een onbeschrijflijk licht en in dat 
licht ontstond een soort duistere wolk. Wel, en wat dan volgt is een soort tweede Genesis. 
Toen men deze tekst in de Renaissance ontdekte maakte die een verpletterende indruk. 
Naast de Hebreeuwse Genesis had men ineens een hermetische Genesis, die er bijna 
volledig parallel aan liep. We komen daar later nog op terug. Wat echter zo belangrijk was en 
heel tekenend, is dat op het moment dat Hermes die stem hoort en er licht ziet komen, hij 
op datzelfde moment zélf licht is, zélf duister is. Hij kijkt niet meer alleen naar het tafereel, 
hij hoort niet meer alleen de woorden, hij is ze zelf. En dat is ook de diepste kern van dat 
prachtige geschrift waar Roelof van den Broek gisterenavond aan refereerde, de 
Verhandeling over de achtste en negende hemelsfeer. Het was maar een klein fragment maar 
daarin zegt de leerling: O, ik zie onbeschrijflijke diepte. En dan zegt Hermes, rustig en kalm: Ik 
heb je gezegd, o mijn jongen, dat ik bewustzijn ben. Hij is het bewustzijn. Alles speelt zich in 
hem af, niet in hem als persoon maar in hem als overstegen persoon. In een ander geschrift 
zegt Hermes tot zijn zoon Tat: Jongen, je kijkt nu wel met andere ogen naar mij, maar dat zijn 
fysieke ogen. Jij bent niet in staat om mij waar te nemen in mijn werkelijke wezen. Dat zijn 
schitterende teksten waarop we nog wel wat dieper zullen ingaan, maar het gaat me erom u 
te laten zien dat dit uitspreken van woorden in de oudheid altijd een veel bredere betekenis 
heeft gehad dan zomaar even een uitspraak te doen en zijn zegje te zeggen.  

In Egypte was een woord een magische klank, en het uitspreken ervan had een 
magische betekenis: er werd een energieveld door in trilling gebracht, waardoor de mensen 
die er ontvankelijk voor waren zich op hetzelfde trillingsniveau afstemden en dus door het 
lezen tot kennis kwamen. Er is al eerder gesproken door Roelof van den Broek over de 
zogenoemde Lesemysterien, en in dit verband gaat het dus niet alleen om het lezen maar 
vooral het ervaren. Ik keer nog even terug naar de vocalen en naar waarover we gisteren 
hebben gesproken. In de hand-out die u heeft gekregen is het in een platte regel neergezet, 
maar in het boek De hermetische schakel heb ik het op pagina 96 onder elkaar gezet. 

O kracht van de machten,  
die verheven is boven de majesteiten,  
die voortreffelijker is dan de geëerden,  
Zoxathazo  
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Zozazoth. 



Heer, schenk ons wijsheid uit uw kracht, die zich over ons uitstrekt; opdat we voor 
onszelf het schouwen van de achtste en negende (hemelsfeer) mogen beschrijven. 
Wij hebben de zevende sfeer reeds bereikt, omdat wij vroom zijn, daar wij naar uw 
wet handelen en uw wil te allen tijde volbrengen. 
 

Het einde van Alexandrië 
 
In de eerste eeuwen van het christendom is Alexandrië de intellectuele metropool 

van de antieke wereld. In de derde eeuw volgt de ondergang van Alexandrië. Domheid en 
dogma sluipen binnen. Na de era van de diepzinnige logos-leer van Philo en Origenes, de 
gnosis van Basilides en Valentinus, de wijsheid van de hermetici en de mystieke 
beschouwingen van de neoplatonist Plotinus, volgde de eeuw van Athanasius, de orthodoxe 
bestrijder van de fijnzinnige filosoof en kerkleraar Arius. Athanasius die voor eens en altijd 
bepaalde wat christenen - en wie dat niet was moest dat uit lijfsbehoud maar snel worden - 
mochten lezen en wat niet. De eeuw ook dat christenen het Serapeion plunderden en 
brandschatten, waardoor de beroemdste bibliotheek aller tijden in de as werd gelegd en 
eeuwen vergaard zeldzaam materiaal voor altijd verloren ging. Ging daar Hermes’ weeklacht 
in de Asclepius over de ondergang van Alexandrië?   

 
Te dien dagen zal het land dat eens vroom was als geen ander, goddeloos worden. 
Het zal niet meer vol tempels, maar vol graven, het zal niet meer vol goden, maar vol 
lijken zijn.  
O Egypteland, o Egypteland. Uw goden zullen een mythe uit vervlogen tijden worden. 
Uw goddelijke liturgieën, diep indrukwekkende plechtigheden en heilige 
openbaringen zullen door het nageslacht ongeloofwaardige hiëroglyfen zijn, die in 
steen gebeiteld zijn en door toeristen worden aangegaapt. Russen en Indiërs en 
andere barbaren van het uiteinde der aarde, o Egyptenaar, zullen U regeren, dank zij 
hun toewijding aan hun goden.  
Maar wat voor zin heeft het, dat ik me nu retorisch tot een Egyptenaar richt? 
Egyptenaren zijn er dan niet meer. Als eenmaal de goden Egypte verlaten hebben en 
teruggekeerd zijn naar de sterrenhemel, dan zijn de echte Egyptenaren al allemaal 
dood. Dan zijn er in Egypte geen goden maar ook geen mensen meer. En gij, o stroom, 
er zal een dag komen, waarop gij overstroomt van bloed in plaats van water en de 
lijken zullen zich opstapelen op de dijken. En zij zullen de doden niet eens meer 
bewenen, maar de levenden des te meer. En men zal denken, dat zo’n enkele 
overlevende een Egyptenaar is, omdat hij de taal nog spreekt, maar bij nader inzien… 
Waarom huil je, Asclepius? (Asclepius 24). 
 
Een diep aangrijpend stuk uit de Asclepius waarin Hermes profeteert over de 

ondergang, niet alleen van Alexandrië maar van het hermetische gedachtegoed en het besef 
van de eenheid van al het bestaande – over een wereld waarin alles als gescheiden van 
elkaar wordt ervaren, de mens ontworteld is en alles om hem heen als objecten gaat zien die 
hij kan behandelen naar het hem belieft, en zijn medemensen als dingen of wezens gaat zien 
die niet meer gelijk aan zijn eigen wezen zijn waardoor de verschrikkelijkste dingen 
gebeuren. Dat vinden we in deze weeklacht van Hermes Trismegistos in de Asclepius.  

In Alexandrië doet de laatste alchemist Stephanus in de zevende eeuw het licht uit. 
Alexandrië heeft afgedaan als de bakermat en leerschool van de grote tradities die nog 



steeds bestaan en waarvan wij in deze tijd steeds duidelijker de werkelijke waarde en inhoud 
gaan zien.  

 
De hermetische erfenis van Arabië 

 
Vervolgens komt onverwacht Arabië in beeld, het schiereiland dat wij meestal 

associëren met een wat onderontwikkeld volk. In het oude Bagdad ontwikkelt zich de 
grootste esoterische en wijsgerige school na Alexandrië. Daar werden de geschriften van 
Plato weer herontdekt en ook de grote alchemistische geschriften van Hermes. Maar nog 
dáárvoor had zich in Haran, momenteel een stad in Zuid-Oost-Turkije waar aartsvader 
Abraham al woonde, een school ontwikkeld. Die school kende een grote gemeenschap van 
goden en had voor elke god tempels in verschillende mathematische vormen. Alles was 
doortrokken van de harmonie der sferen. Er kwam echter een tijd dat deze Haranniërs 
verplicht werden moslim te worden. De kalief had namelijk op een van zijn zendingsreizen 
mensen ontdekt met een geheel ander kapsel en die anders gekleed waren, en hij zei: ‘Wie 
zijn jullie?’ ‘Wij zijn inwoners van Haran’, antwoordden ze. ‘Zijn jullie moslim?’, vroeg hij. 
Nee, dat waren ze niet. Eigenlijk hadden ze dat direct moeten worden. Maar de moslims 
waren in het geheel niet zo onverdraagzaam als wij altijd denken. De joden en christenen 
bijvoorbeeld mochten in die tijd ook gewoon hun religieuze plichten en liturgieën blijven 
vervullen, zij het dat ze iets meer belasting moesten betalen, maar daar is overheen te 
komen. Waar het om ging was dat ze zich moesten kunnen beroepen op een oude 
godsdienst met een profeet en een heilig boek, en dat was dan voor de toenmalige 
islamitische machthebbers voldoende om hen bestaansrecht toe te kennen. Deze Haraniërs 
krabden zich eens achter de oren en kwamen toen tot een geniale oplossing. Zij kenden en 
vereerden Hermes, gingen eens in de Bijbel, in het Oude Testament, kijken en zeiden toen: 
‘Kijk, hier staat iets over Henoch. Die heet in het Arabisch Idris, en dat is Hermes.’ Vervolgens 
gingen zij naar de kalief toe en zeiden: ‘Kijk, dit is onze profeet Idris of Hermes, en hier is ook 
nog een heilig boek’ - helaas is dat niet overgeleverd - ‘een fantastisch boek met de wijsheid 
van Hermes erin.’ En zo werd dus de religie van de Haranniërs door de moslims getolereerd. 
De Haranniërs noemden zichzelf overigens Sabiërs en beriepen zich op deze afkomst. De 
Sabiërs waren voor-mohammedaans, en het moslimgeloof was in feite uit het geloof van de 
Sabiërs voortgekomen. Deze Sabiërs hadden dus net zulke oude wortels als het joden- en 
christendom. Zo is Hermes dus lange tijd in Haran en later ook nog in Bagdad als profeet 
vereerd. De Arabieren hadden een zeer grote traditie ten aanzien van het ontdekken, 
overschrijven en publiceren van teksten. Zonder de Arabieren hadden wij nu van Plato maar 
een heel klein dun boekje gehad. Nu kunnen we in iedere boekhandel de vijfdelige uitgave 
van Xavier de Win met alles bij elkaar toch zo’n drieduizend bladzijden kopen.  

Veel hermetisch materiaal is via de Arabieren bewaard gebleven, en wat daarin 
opvalt is dat veel van deze geschriften een alchemistische kleur hebben. In één van deze 
Arabische alchemistische traktaten vinden we een verhandeling over een embryo, want 
Hermes verklaart dat water de oergrondstof is waarin alles is gevangen. In praktisch elke 
Arabische tekst kom je dit tegen: water is de oergrondstof waaruit alles is gevormd: 

Hermes zei: weet je dat het geheim en het leven van alles water is? Dit water is 
vatbaar voor behandeling door mensen. In het water schuilt een groot geheim, want 
het is het water dat in tarwe gist wordt, in de wingerd wijn, in de olijf olie, in de 
terpentijn hars, in sesam olie en in de bomen verscheidene soorten vruchten. Het 
begin van het kind ontstaat vanuit water, omdat wanneer het zaad van de man 



indaalt in de schoot van de vrouw, de baarmoeder daarna zeven dagen gesloten is. 
Het zaad wordt, als het de baarmoeder binnendringt, een ijl water. Het blijft zeven 
dagen in de baarmoeder, totdat het alle leden van de vrouw binnendringt door haar 
vloeibaarheid en fijnheid. Daarna komt het over het vlees en wordt vlees, en komt het 
over de botten en het wordt botten, het komt over het haar en de pezen en wordt ze 
ook, en voorts over alle delen van de lever. En op de achtste dag verhardt het zich en 
wordt als stremsel. En dan op de zestiende dag wordt het rood, het wordt manifest, 
en men kan haar leden onderscheiden zoals men haren van elkaar kan onderscheiden. 
Dan op de tweeëndertigste dag neemt het vaste vorm aan en wordt het een menselijk 
wezen. Op de veertigste dag wordt de ziel manifest en verschijnt in het lichaam, en 
vanaf de veertigste dag begint het bloed door de navel en het embryo te stromen. De 
ziel wordt dan, tengevolge van het bloed, zichtbaar en doorvlecht zich met het 
lichaam, en begint beetje bij beetje te groeien en wordt sterker. Weet dat de eerste 
drie maanden het water het embryo in de moederschoot dient, daarna in de drie 
volgende maanden lucht en de daaropvolgende drie maanden het vuur. Het vuur 
brengt het aan het koken, en vervolmaakt het, en als dan de negen maanden vol zijn, 
houdt het bloed dat gebruikt wordt voor de voeding van het embryo door de navel op, 
het stijgt op naar de borsten van de vrouw en wordt daar  omgezet in voeding voor 
het kind. Weet dat dit huwelijk en de conceptie plaatsvinden door verrotting in het 
lagere deel van het vat van de retort, de geboorte van het kind vindt plaats in de top, 
in de lucht, in de top van het vat. (Stapleton e.a., p.76). 
 
Het is het bekende alchemistische verhaal over de wedergeboorte van de mens, 

gesymboliseerd in de gang door laboratoriumprocessen in de retort. In de westerse 
alchemie van de zeventiende eeuw komen we dit telkens weer tegen. Het kind is de 
wedergeboren mens die de goddelijkheid in zich draagt. 

 
Hermes in de Nieuwe Tijd  

 
De Tabula Smaragdina 

 
Naast de Asclepius is er toch nog minstens één ander hermetisch geschrift in de 

Middeleeuwen bekend geweest: de Tabula Smaragdina. ‘De smaragden tafel [tablet, plaat]’, 
is een tekst die in de Middeleeuwen niet alleen bekend was maar ook een zeer grote invloed 
heeft gehad op, behalve alchemisten, ook filosofen, filologen en theologen. De Tabula 
Smaragdina is een korte tekst en gaat als volgt: 

Waar, zonder dwaling, zeker en waarachtig waar,  
dat wat boven is, is gelijk aan wat onder is,  
en dat wat onder is, is gelijk aan wat boven is.  
0m de wonderen van het ene te doordringen,  
en zoals alle dingen geworden zijn uit één,  
zo ontstonden alle dingen door dit ene door aanpassing.  
Zijn vader is de Zon, zijn moeder is de Maan.  
De wind droeg hem in zijn schoot 
en zijn voedster was de aarde.  
Hij is de vader van iedere volmaaktheid  
of de voleinding van de gehele wereld.  



Zijn kracht zal volkomen zijn  
als die teruggekeerd zal zijn naar de aarde.  
U zult de aarde scheiden van het vuur, 
het fijne van het groffe, zachtjes en met grote fijnzinnigheid.  
Het stijgt van de aarde naar de hemel  
en daalt weer af naar de aarde,  
en ontvangt de kracht van de dingen van en van beneden. 
Zo zult U glorie van de gehele wereld verkrijgen. 
Evenzo vliedt van U alle duisternis: 
Dat is de kracht van alle kracht,  
die iedere vluchtige substantie zal beteugelen  
en die iedere vaste stof zal doordringen.  
Zo is de wereld geschapen.  
Hieruit kwamen de wonderlijke aanpassingen voort  
waarvan dit de werkwijze is.  
Daarom heet ik Hermes Trismegistus,  
omdat ik de drie delen van de wijsheid van de gehele wereld bezit.  
Volledig is hetgeen ik gezegd heb, over het werk van de zon. 
(Theatrum Chemicum, 1659-1661, I, 362 in de vertaling van Heleen de Jong). 
 
Een korte tekst, maar de invloed is omgekeerd evenredig geweest vanaf ongeveer de 

derde à vierde eeuw. Sommige onderzoekers plaatsen de Tabula Smaragdina al in de eerste 
eeuw. Prof. Quispel noemde het de ‘Charter of Alchemy’, het Handvest van de Alchemie, 
omdat daarin alles staat wat niet alleen de alchemie maar ook de hermetische filosofie 
inhoudt. En ook wat theologie inhoudt: de grondgedachte dat alles voortkomt uit het Ene en 
door het Ene geworden is, en dat daardoor alle dingen verwant zijn met elkaar - een typisch 
hermetische gedachte.  

Ik wil bij één zinsnede wat langer stilstaan, namelijk: ‘Gij zult de aarde scheiden van 
het vuur’. De zin vinden we overigens ook in de Poimandres. De aarde staat voor de materie, 
het vuur voor de geest. Materie en geest worden dus gescheiden, lijkt er te staan. Maar dan 
komt de volgende zin: ‘Het stijgt van de aarde naar de hemel en daalt weer af naar de aarde 
en ontvangt de kracht van alle kracht die iedere vluchtige substantie zal beteugelen’. 
Materie en geest zullen elkaar dus na de scheiding weer bevruchten, wederzijds 
doordringen. De scheiding is niet eeuwig zoals in de gnostiek (en het christendom). Die 
hernieuwde doordringing is nu typisch hermetisch.  

In de gnostiek wordt de materie over het algemeen als slecht  gezien, omdat het een 
product is van de schepper-god, de demiurg, en de mens zich zo dient te vergeestelijken dat 
hij zich vrijmaakt van het materiële en weer kan opstijgen naar de lichtwereld. In de 
hermetische theosofie staat het in de wereld geplaatst zijn van de mens centraal, en dit 
wordt ook als absoluut noodzakelijk voor onze groei en bewustwording gezien. Als dus 
Hermes in dat prachtige visioen waarmee het Corpus Hermeticum begint een stem hoort die 
zegt: “Hermes wat wil je weten?”, stelt hij heel zijn hart en ziel en alles open en wordt in dat 
visioen opgenomen. Het is niet eens louter een visioen, maar beleefbare werkelijkheid. En 
dan hoort en ziet Hermes dat:  

Alles was licht geworden, sereen en vriendelijk, en bij de aanblik werd ik door het 
verlangen ernaar vervuld. En kort erop ontstond in een deel ervan duisternis, dat zich 
neerwaarts bewoog. Ze was beangstigend en somber met kronkelende windingen, ik 



moest aan een slang denken. En daarop veranderde die duisternis in een vochtige 
substantie. En uit dat licht daalde een heilig woord, de logos, af op de substantie en 
zuiver vuur sprong uit de vochtige substantie op naar boven. (CH I, 4-5).  
 
Dit is hetzelfde beeld uit de Tabula Smaragdina. Poimandres vervolgt dan: 
Toen zag ik met mijn geest dat het licht uit tomeloze machten bestond en een 
onbegrensde kosmos was geworden. De vader van alle dingen, die geest, leven, licht 
is, bracht het beeld van de mens, de antropos, voort die aan hem was gewijd, en hij 
beminde hem als zijn eigen kind. Want de mens was zeer schoon daar hij het beeld 
van de vader droeg. (CH I.7)  
 
In feite beminde God dus zijn eigen schoonheid: “En hij droeg alles wat hij zelf 

gemaakt had aan de mens op”.  
Die hemelse mens, dat beeld van God, zouden we dus het prototype van de aardse 

mens kunnen noemen. Deze hemelse mens, dit beeld van God, dat prototype van de aardse 
mens, laat zich zien aan de natuur, maar de natuur is ook uit het goddelijke voortgekomen 
en was niet iets wat afgescheiden daarvan bestond. Het is uit elkaar voortgekomen. Hermes  
beschrijft dat in het zojuist gelezen citaat over kronkelende windingen. Wat opvalt is dat hij 
zegt dat uit de duisternis een vuur opstijgt. Er bestaat dus een grote aantrekkingskracht. We 
zullen nog zien dat de moderne wetenschap weer terugkomt op dergelijke oude 
hermetische principes.  

De natuur ziet beneden de schone gestalte van de mens, die wordt weerspiegeld in 
de donkere chaos, de donkere duisternis. Daarbij moet we natuurlijk gelijk denken aan dat 
beeld in Genesis. ‘Gods geest zweefde over de wateren’ staat er. Dat is een mooie literaire 
vertaling, want als we in de Griekse Septuagint kijken staat er: ‘Gods geest zweefde over de 
chaos’ – chaos, de diepte, en daardoor kon Hij zichzelf dus spiegelen. De natuur ziet 
beneden de schone gestalte van de mens, het beeld van God, en wordt hevig verliefd op 
hem. De natuur (fysis) wordt verliefd op anthropos.  

In de gnostiek zegt de jaloerse demiurg (schepper)god: ‘Ik ben God en buiten mij is er 
niemand’. Zijn moeder Sophia antwoordt vanuit de zoveelste hemel: ‘Wil jij wel eens even je 
mond houden. Er is een onsterfelijk lichtwezen jou voorgegaan.’ En dan zegt de demiurg 
heel vermetel: ‘Eerst zien en dan geloven’. Dan doorklieft een lichtstraal vanuit die tiende 
hemel, vanuit het pleroma, het duister en de Goden staan perplex. De vrouw van Jaldabaoth 
(de wereldschepper) wordt intens en hopeloos verliefd op dat licht. Ze wil dat licht 
vasthouden, maar het is niet vast te houden, het is meteen weer weg.  

In de hermetica krijgt ditzelfde beeld een andere uitwerking. De natuur wordt 
verliefd op het licht, maar het licht, de anthropos, de hemelse mens, wordt verliefd op de 
natuur. En dan staat er zo prachtig in de vertaling van Roelof van den Broek:  

“Want hij werd verliefd op haar en wilde op die plaats wonen. Wens en realisering 
vielen tezamen en Hij [de hemelse mens, het beeld van God] verbleef in de redeloze 
vorm. De natuur van haar kant ontving haar geliefde en omvatte hem geheel, en zij 
verenigden zich, want zij waren minnaars”.  
 
Is er ooit een grootser en poëtischer beeld geschetst van het huwelijk tussen hemel 

een aarde, tussen stof en geest, tussen het hogere en lagere zelf, dan in deze openbaring 
van Hermes in de Poimandres? Hemel en aarde worden verliefd op elkaar want zij zijn van 
hetzelfde wezen. Het zijn beiden kinderen van God.  



Hermes in de Renaissance 
 
Zo kunnen we begrijpen waarom het Corpus Hermeticum, waarvan de Poimandres  

het eerste traktaat is, zoveel invloed heeft gehad sinds het ontdekt werd in 1461. Al snel 
werd het vertaald in een aantal moderne talen, en beleefde het in de eerste jaren van zijn 
bestaan niet minder dan zeventien drukken. Dat benijd ik wel eens, want ik ben met mijn 
boeken nooit verder dan een vijfde druk gekomen, maar het kan verkeren natuurlijk.  

Het Corpus Hermeticum had in die tijd in Florence, Venetië en Rome een geweldige 
impact, want ineens stonden er een aantal zaken in die eigenlijk beantwoordden aan de 
grote drang, de grote wens, van de humanisten om weer de heelheid in alles te ontdekken. 
De humanisten in de Renaissance zeiden: er zijn een aantal tradities die zijn ontstaan 
doordat men ze van elkaar heeft overgeschreven. Vaak werd dat ook nog eens slecht 
vertaald en is het daardoor potjeslatijn geworden. We moeten weer teruggaan naar de 
bronnen, en wat het Latijn betreft tot bijvoorbeeld Cicero.  

Deze terugkeer tot de oude bronnen had grote gevolgen De humanisten probeerden 
de schitterende Helleense filosofie van Pythagoras, Plato en Aristoteles te verbinden met het 
geloof der vaderen, de joodse en de christelijke traditie. En dan verschijnt het Corpus 
Hermeticum, geschreven door Hermes zelf, waarvan men toen dacht dat het een oude 
Egyptische wijze was die leefde voor of ten minste ten tijde van Mozes. Historisch gezien 
weten dat dat niet kan, maar in die tijd geloofde men dit. In de kathedraal van Siena uit de 
vijftiende eeuw is een vloermozaïek waarop een afbeelding van deze oude Hermes te zien. 
Er staat onder:  

‘Hermes Trismegistos, tijdgenoot van Mozes’. De lijnen komen nu samen, want wat is 
er  mooier dan de oerwijsheid weer terug te vinden en die ook te kunnen verbinden. De 
herontdekking van het Corpus Hermeticum was dus een geweldige schok voor de 
Renaissance-mens. Men had nu naast de bijbelse Genesis ook een hermetische Genesis, en 
er waren veel zaken die elkaar overlapten. Er waren natuurlijk ook verschillen, en die gaven 
aan dat de traditie veel rijker was dan via een tunnelsyndroom kon worden overgeleverd.  

Die ontdekking in de Renaissance was niet alleen iets van filosofen. Zeker, natuurlijk 
waren er mensen als Marcilio Ficino en Pico della Mirandola. Hoewel op jonge leeftijd 
gestorven, is Pico een van de grootste geesten die de geschiedenis ooit heeft voortgebracht. 
Hij poneerde op 22-jarige leeftijd 900 conclusiones of stellingen over theologie, filosofie, 
logica, magie, kabbala en andere onderwerpen, waarvan er een aantal de kerk minder 
welgevallig waren die ze dan ook als ketterij veroordeelde. Om die stellingen te verdedigen 
had hij een prachtige rede geschreven, De dignitate hominis, ‘Over waardigheid van de 
mens’, een van de mooiste stukken uit de wereldliteratuur, en daarin komt onder andere de 
prachtige zinsnede voor:  

Heeft u niet gelezen bij de Arabieren dat Hermes tot Asclepius zei: O Asclepius, de 
mens is een groot wonder, want de mens is de beeltenisdrager, draagt de beeltenis 
van God.  
 
Maar behalve filosofen als Marcilio Ficino en Pico dello Mirandola waren ook 

staatslieden, in de ban van de hermetische geschriften. Allereerst natuurlijk de heersers van 
Florence, de  De Medici, Maar ook de Habsburgse keizer Maximiliaan en niet te vergeten 
Keizer Rudolf II. En ook kerkprelaten. Dat zou in deze tijd niet meer kunnen, want ik zie 
Johannes Paulus II zich nog niet direct verdiepen in de hermetische geschriften (en zijn 
opvolger ook niet). Maar de Borgia-pausen, waardonder Alexander VI, hadden in het 



Vaticaan vertrekken waarin we heel vaak Hermes Trismegistus zien afgebeeld. Ook de 
pausen Gregorius XIV en Clemens VIII, die nota bene aan de universiteit van het Vaticaan 
een hermetische leerstoel in ere hielden. Dat is natuurlijk heel bijzonder en zouden we nu 
bijna niet meer kunnen bedenken. Ook eminente kunstenaars als Botticelli, de schepper van 
‘De geboorte van Venus’, en Leonardo da Vinci waren in hoge mate beïnvloed door Hermes, 
en ook baanbrekende wetenschappers als Copernicus, Paracelsus en niet te vergeten 
Giordano Bruno, een van de meest boeiende figuren uit de geschiedenis van de Renaissance 
die helaas zijn moed heeft moeten bekopen met een openbare verbranding in het jaar 1600 
in Rome. Dit wordt dan meestal ook grofweg als de einddatum van de opbloei van de 
hermetica beschouwd. Rond 1614 toont de Zwitserse geleerde Isaac Casaubon aan dat de 
hermetische geschriften niet uit het oude Egypte stammen maar zijn geschreven in de eerste 
twee of drie eeuwen van onze jaartelling. Daarna gaat het hermetisme ondergronds en keert 
weer terug bij de Rozenkruisers, de Vrijmetselarij en later bij de theosofie en antroposofie.  

 
Hermetisch bewustzijn 

 
De hemel en de aarde worden verliefd op elkaar. Het zijn beide kinderen van God. 

Dat is prachtige filosofische wijsheid, maar we moeten het wel kunnen begrijpen en 
assimileren. Aan de ene kant is er dus het cerebrale of cognitieve proces, het denken dus, 
maar aan de andere kant is er ook het voelen, zoals de twee hartkamers die het bloed door 
het lichaam pompen. Dat bewustwordingsproces was een onderdeel van de hermetische 
inwijdingsscholen in het oude Alexandrië. Waarvan werden deze mensen zich nu bewust? Zij 
werden zich bewust van de beeltenis van God in henzelf, en erkenden die beeltenis in de 
natuur. God is in ieder atoom. En ze leerden ook dat God niet een persoon is maar een 
immens groot onbeschrijfelijk krachtveld, een sturende energie. Een androgyne energie. Wat 
dit is wordt duidelijk uit de Asclepius. In de Asclepius kijken we als het ware mee in de 
Egyptische inwijdingsmysteriën. Hermes ontmoet zijn zoon Tat en zegt: ‘We gaan vandaag 
verder praten over waar we gisteren zijn gestopt.’ Tat zegt vervolgens: ‘Is het goed als ook 
Asclepius erbij is?’ ‘Ja,’ zegt Hermes, ‘dat is prima, aan Asclepius heb ik ook diverse 
verhandelingen opgedragen, laat hem er maar bij komen.’ Ze zijn dan met zijn drieën en 
Asclepius zegt: ‘Zouden we ook niet Ammon erbij vragen?’ Hermes zegt dan: ‘Ja, die kan er 
ook nog wel bij, maar dan moeten we wel stoppen want anders wordt het een echte klas en 
zijn we niet meer in staat om de hoogste gave van God te ontvangen; dat kan niet in zo’n 
groot gezelschap. Want van de verhandelingen die ik nu aan jullie ga opdragen, weet ik 
sommige dingen zelf niet en moet ik die eerst aan God vragen voor ik ze aan jullie vertel.’ 
Dan gaat Hermes de aanwezige leerlingen onderwijzen:  

Alle menselijke zielen zijn onsterfelijk, Asclepius, maar ze zijn het niet allemaal op 
dezelfde manier. Integendeel, sommige hebben een bepaalde geaardheid, andere een 
andere. En bovendien zijn er oude zielen en jonge zielen. (Asclepius 2) 
 
Dat is ook in de moderne esoterie een bekend gegeven. Vervolgens zegt Hermes:  
Alles is Een en Een is alles, met dien verstande dat al het bestaande er al was in het 
denken van de Maker, voor Hij het voortbracht. Alle delen van de zichtbare en 
onzichtbare Kosmos zijn ledematen van Hem.  
 
Dus: alles bestond al in het denken. Dat is een oude gedachte die we ook al in de 

klassieke gnostiek tegenkomen; denk bijvoorbeeld aan het symbool van het Wereldei van 



Basilides, dat we ook in het Oosten veelvuldig tegenkomen: alles is er in wezen al maar 
vraagt om manifest te worden. Hermes gaat verder:  

Daarom, Asclepius, is de mens een groot wonder, een eerbiedwaardig en eerwaardig 
wezen. Hij gaat over in de natuur Gods, als ware hij zelve een god. Hij kent het 
geslacht der geesten, omdat hij weet dat hij dezelfde oorsprong heeft als zij. Hij ziet 
neer op dat deel van de menselijke natuur in hemzelf dat al te menselijk is, maar 
vertrouwt op dat deel dat goddelijk is. (Asclepius 6). 
 
Dat klinkt ook nogal Oosters. In het Oosten heeft men het over kãma, de 

begeertedrang. Deze is op zichzelf kleurloos. Wij zien begeerte (als onderdeel van verlangen) 
meestal als negatief, maar met begeerte op zich is niets mis. Het is prachtig en gewoon een 
menselijke drijfveer. We kunnen die begeerte in haar zuivere vorm van verlangen, dat k ma, 
op het hogere of het lagere richten, en dat is nu juist de speelruimte die de mens heeft met 
de vrije wil die hij bezit. Dan gaat de tekst verder:  

Wat een gelukkige synthese is de mens! Hij heeft omgang met de goden, omdat erin 
hem iets goddelijks is dat met hen verwant is. De Geest, het pneuma, waarvan alles is 
vervuld, doordringt alle dingen en maakt alles levend. De mens wordt ook nog de 
geest geschonken om intuïtief te schouwen: dat is de quinta essentia, het vijfde 
element naast [de vier bekende elementen, waar de ouden het al over hadden, onder 
andere dus Galenus] aarde, water, vuur en lucht, het enige deel van de mens dat uit 
de ether boven afkomstig is. (Asclepius 6) 
 
Met andere woorden: de vier elementen zijn de natuurlijke elementen die bij de 

materie horen, maar het is precies het vijfde element, de ether, die de verbinding vormt met 
het hogere. De tekst vervolgt: 

Eerst komt God, die heerst in eeuwigheid; daarop volgt de Kosmos; als derde is daar 
de mens. God is de maker van deze Kosmos en alles wat daarin is; maar hij bestuurt 
alles samen met de mens, die zelf ook de wereld bestiert welke God gemaakt heeft. 
(Asclepius 10)  
 
In de hermetica krijgt de mens dus een zeer positieve waardering. De mens is niet 

zoals in de Heidelbergse Cathechismus een nietige zondaar, tot niets goeds in staat, ziek van 
nature en zondig van zijn voetzolen tot zijn hoofdharen. Nee de mens is hier mede-schepper, 
mede-beheerder. 

En verder:  
Als de mens die taak volledig op zich neemt, te weten de zorg voor de schepping die 
zijn eigenlijke opdracht is, is hij een sieraad voor de Kosmos en hij beschouwt de 
Kosmos ook als een sieraad: dan is hij op grond van de goddelijke harmonie der 
samenstellende delen een wereld op zichzelf, wat de Grieken een microkosmos 
noemen. Hij kent zichzelf, hij kent ook de Kosmos, met dien verstande dat hij beseft 
wat past bij de rol die hij speelt, wat hij kan gebruiken, waaraan hij zich heeft te 
onderwerpen. (Asclepius 10) 
 
Het is het ‘Ken Uzelf’, het gnoti seauton - het leidend adagium in de antieke wereld 

dat ook weer terugkomt in de Renaissance.  
 Als Hermes verder vertelt, wordt het Asclepius bijna teveel. Hermes onderwijst: 



Hij is alleen al-één; geheel vervuld der vruchtbaarheid van beiderlei kunne, altijd 
zwanger van zijn wil, baart hij voortdurend wat hij wil voortplanten. Zijn wil is louter 
goedheid. Die goedheid is uit God geboren en het wezen van al wat is. (Asclepius 20)  
 
Asclepius is geschokt en roept uit: “Wil je mij echt zeggen, Hermes, dat God van 

beiderlei kunne is?” Want ook Asclepius had wellicht dat beeld van God zoals we die op de 
schilderingen van Michelangelo zien, een man met een grijze baard. En dan zegt Hermes:  

Ja zeker Asclepius, en ik ga nog verder. Het is mijn stellige overtuiging dat niet alleen 
God androgyn is maar al wat leeft – mensen, dieren, planten. Het kan niet anders of 
alle wezens die er zijn planten zich voort. Als zij niet vruchtbaar zouden zijn, zouden de 
soorten die op het ogenblik bestaan niet voortduren. Ik durf zelfs te beweren dat de 
Natuur gevoel en groeikracht eigen is; ik waag het te zeggen dat de Kosmos paring en 
baring in zich heeft en zo al wat ontstaat ook behoudt. Elk van beide kunnen is vol van 
voortplantingsdrift. En de verbinding van die twee of liever gezegd hun eenwording 
gaat het verstand te boven. (Asclepius 21)  
 
Wat dan volgt is zeer belangrijk: 
Het is een goddelijke, bovenredelijke drang die hen drijft; noem die maar Eros of 
Aphrodite, of allebei, want dan spreek je wel in beelden van de waarheid . . . 
Wanneer je nu metterdaad dit mysterie wilt aanschouwen, kijk dan naar de 
wonderlijke afbeelding [daarvan], de gemeenschap die plaatsvindt tussen man en 
vrouw. Wanneer die een hoogtepunt bereikt, schiet het zaad tevoorschijn. Op dat 
ogenblik ontvangt de vrouw de kracht van de man, en op zijn beurt ontvangt de man 
de kracht van de vrouw, omdat het zaad dit bewerkstelligt. (Asclepius 21) 
 
Hier wordt de androgynie in volle glorie uitgemeten: het is niet alleen de vrouw die 

van de man ontvangt, maar de man ontvangt ook van de vrouw. Er is dus een volkomen 
gelijkwaardigheid. Man en vrouw zijn niet gelijk aan elkaar, maar wel volkomen 
gelijkwaardig. ‘Zoals alles wat is bestaat uit mannelijk en vrouwelijk’, leest de tekst. Het 
oorspronkelijke idee erachter heeft geen betrekking op mannelijk en vrouwelijk in de zin van 
de geslachten. Vandaar ook dat beeld in de alchemie van de hermafrodiet. In de 
alchemistische beeldtaal zien we Hermes vaak afgebeeld met twee hoofden of als 
tweeslachtelijk wezen. Dit duidt allemaal op de androgyne staat van de mens. We vinden dit 
ook in Genesis waar uit de rib van Adam de vrouw tot aanzijn komt. Er staat trouwens ‘uit de 
zijde’. Ik heb het nog eens nagekeken in zowel de Hebreeuwse tekst als de Griekse 
Septuaginta, maar er staat absoluut zeker ‘zijde’ en niet rib – we zouden het hooguit kunnen 
vertalen met ribstuk, maar dat was vroeger een half beest (koe of schaap, in het Westen ook 
varken). Het is dus een volledig verkeerde vertaling die door de theologen met plezier in 
stand is gehouden omdat die over het algemeen mannelijk waren en het wel prettig vonden 
dat het er zo stond. Maar wij weten sinds korte tijd dus beter. Tot zover over de androgynie. 

 
Zo boven zo beneden - dat vinden we zowel in de Tabula Smaragdina als de 

Asclepius. ‘De mens als microkosmos’ staat er, een woord dat uit het Grieks komt. We 
kunnen de krachtvelden van de macrokosmos in onszelf herkennen als we de trillingsvelden 
op elkaar afstemmen. De mens draagt namelijk de beeltenis van God in zich, en het 
individuele deel van de ziel is voortgekomen uit de kosmische wereldziel, de Al-ziel. Dat geldt 
ook voor bewustzijn.  



In het vierde traktaat van het Corpus Hermeticum lezen we:  
Hij (God) heeft een groot mengvat met Bewustzijn gevuld en naar beneden gezonden, 
een heraut aangesteld en deze opgedragen het volgende aan de harten der mensen 
bekend te maken: Gij (hart), dat daartoe bij machte zijt, dompel uzelf in dit mengvat 
onder, gij (hart) dat gelooft dat gij zult opstijgen tot hem die het mengvat naar 
beneden gezonden heeft, gij (hart) dat weet waartoe gij geboren zijt!’ Allen nu die de 
verkondiging vernemen en zich laten onderdompelen in het vat van bewustzijn, 
krijgen deel aan de Gnosis en worden vervolmaakten en ingewijden, daar zij 
bewustzijn ontvangen. Maar wie op de verkondiging geen acht slaan dat zijn de 
‘verstandigen’, daar zij geen bewustzijn er bij gekregen hebben en daarom niet weten 
waartoe zij geboren zijn en door wie zij zijn voortgebracht. (CH 4.4.)  
 
Met andere woorden, dat vat met bewust-zijn is er, maar we moeten er wel zelf wat 

voor doen. We mogen weten dat het er is, maar in de loop van de tijd slijt het af. Als we dus 
niet onze wil inzetten om te weten, te kennen, te ervaren en te voelen, en we ons laten 
leven door prikkels van buitenaf, gebeurt er verder niets. Toch heeft ieder mens die kern van 
dat bewustzijn in zich. Zoals Jezus zegt in het Evangelie van Thomas: ‘Laat de kinderen tot 
mij komen. Als jullie weer worden als kinderen, zullen jullie het koninkrijk betreden’- het 
koninkrijk dat in de woorden van Jezus de absolute toestand van bewustzijn is, het totale 
bewustzijn dat zal worden opgenomen in het totale goddelijke bewustzijn. Een kind heeft 
dat nog, maar komt onder het stof van onwetendheid. In Corpus Hermeticum 10,17 lezen we 
dan ook:  

Het is pas bij de incarnatie in het aardse lichaam dat het geestelijke Bewustzijn met al 
die sluiers bekleedt wordt. Want het is eenvoudig onmogelijk dat het Bewustzijn 
naakt, zo als hij op zichzelf is, zijn intrek neemt in een aards lichaam. En evenmin kan 
zo’n aards lichaam zulke eeuwige onsterfelijkheid dragen, een vergankelijk lijf huid 
tegen huid zo grote volkomenheid torsen. Daarom heeft het geestelijke Bewustzijn de 
ziel als omhulsel ontvangen. En de ziel, die evengoed als het bewustzijn in zekere zin 
goddelijk is, bedient zich van het astrale lichaam. En het astrale lichaam bestiert het 
levende wezen.  
 
Het is eigenlijk verrassend modern als we dit lezen. Hier wordt even in twee, drie 

zinnen neergezet waar we jaren op studeren. En Hermes gaat nog verder en zegt in Corpus 
Hermeticum 12,2:  

Overigens is het bewustzijn alleen voorbehouden aan de menselijke zielen. In de 
dieren laat Hij het instinct van elk beest afzonderlijk de vrije loop.  
 
In Corpus Hermeticum 12,4 zegt hij:  
Daarentegen hebben zielen van mensen die het geestelijk Bewustzijn niet als 
stuurman ontvingen, hetzelfde lot als de zielen van dieren. Alle dingen overkomen hen 
dus, en ze laten zich leiden door prikkels die vanzelf een tegenprikkel oproepen. Het 
bewustzijn laat hen betijen en geeft hen over aan de irrationele begeerten, waartoe 
zij zich laten meeslepen door een onweerstaanbare drang. Als dieren razen zij en 
begeren zij redeloos zonder ophouden, zij krijgen maar niet genoeg van het boze. 
 
En in Asclepius 25 lezen we:  



Zij zullen de duisternis verkiezen boven het licht en zij zullen de dood verkiezen boven 
het leven. Niemand zal meer de blik ten hemel slaan. De vrome zal beschouwd 
worden als een psychopaat, de goddeloze zal geëerd worden als een wijze, de lafaard 
zal doorgaan voor een held, de goede zal gestraft worden als ware hij een misdadiger. 
Het enige voorwerp met een ziel dat zij kennen is een fles.  
 

Hermes en reïncarnatie 
 
Volgens de hermetisten kon de weg naar bewustwording op een enkeling na door 

niemand ooit in één leven worden voltooid. Daarom waren de hermetisten overtuigd van 
reïncarnatie, zoals ook de pythagoreeërs en de eerste christenen dat waren. Een aantal 
bronnen waaraan dit is ontleend is nog niet zo lang geleden bekend geworden. Die gedachte 
van reïncarnatie kent natuurlijk diverse aspecten die nogal conflictueus zijn. Waarom heeft 
de kerk het denkbeeld van reïncarnatie uitgebannen? Let wel ‘uitgebannen’, want –vreemd 
genoeg- er is nooit een paus of concilie geweest dat reïncarnatie heeft verboden. Alleen de 
leerstellingen van Origenes over de preëxistentie van de ziel zijn in Constantinopel 
veroordeeld, weliswaar niet in de plenaire vergadering maar in de voorvergadering. 
Reïncarnatie staat dan ook niet echt haaks op de werkelijke inhoud van het christendom. De 
reden dat de kerk het afwees -en ik denk dat de kerk daar geen ongelijk in had- was dat het 
kan leiden tot een gemakzuchtige manier van doen, in de zin van ‘als het me nu niet lukt, 
nou dan komt het een volgend leven wel.’ En dat is precies de valkuil die Hermes onderkent 
als hij zegt: de mens blijft verantwoordelijk voor zijn denken, spreken en handelen. Alleen 
voor die mensen die deze verantwoordelijkheid serieus op zich nemen is het hermetisme 
een verlossingsweg. In andere gevallen niet.  

In Corpus Hermeticum 4.8. zegt hij dan ook:  
Zie je, mijn jongen, door hoeveel lichamen wij heen moeten gaan en door hoeveel 
koren van demonen en opeenvolgende omlopen van de sterren om ons naar de Ene 
en Enige te haasten?De menselijke ziel – voorwaar niet iedere, maar wel de vrome – is 
engelachtig en goddelijk. Als zo een ziel de goede strijd der godzaligheid gestreden 
heeft – dat is God kennen en geen mens leed doen – wordt zij geheel geest. Maar de 
onvrome ziel blijft wat zij is, zij straft zichzelf en zoekt weer een aards lichaam waarin 
zij kan incarneren. Dat moet dan wel een menselijk lichaam zijn, want een ander 
lichaam kan geen menselijke ziel bevatten; en zeker is het verboden, dat een 
menselijke ziel tot het lichaam van een dier vervalt. Een wet van god bepaalt dat een 
menselijke ziel een zo grote krenking bespaard blijft.  
 
Het kan bijna niet anders dan dat de schrijvers van dit traktaat Oosterse geschriften 

moeten hebben gekend waarin in sommige de opvatting voorkomt dat de mens als dier kan 
reïncarneren. Het is wel zo dat hij in Corpus Hermeticum 10, 19-22 zegt:  

Daarom jongen, als je God dankt, moet je bidden een hoog bewustzijn te verkrijgen. 
Daar wordt een ziel bij een volgende incarnatie alleen maar beter van, slechter kan 
niet.  
 
Ten aanzien van die incarnatie in een dier kan ook bedoeld worden dat als we als dier 

geleefd hebben we in een volgende incarnatie met een dierlijke staat van bewustzijn te 
maken krijgen. 



Iets anders dat in deze tijd vooral in de populaire esoterie veel naar voren komt is het 
denkbeeld dat we onze misdaden in een volgend leven moeten bekopen. Dat is trouwens 
ook een waarschuwing die Hermes geeft, en Isis op haar beurt aan Horus doorgeeft, in de 
Stobeus-fragmenten 23.40:  

Zie dan nu in dat jullie vanwege die dingen die vroeger door jullie gedaan zijn die straf 
ondergaan, namelijk de incarnatie. 
 
 En in Asclepius 28 lezen we: 
Nee, echt, de goden van gene zijde straffen des te strenger na de dood als een 
misdaad tijdens dit leven niet is uitgekomen. Want (in tegenstelling tot aardse 
rechters) heeft de Godheid wel degelijk weet van alle daden die wij hebben begaan. 
Daarom zijn de straffen in het hiernamaals wel in overeenstemming met de misdaden 
die hier op aarde zijn begaan.  
 
Dan krijgen we de mooiste en helderste passage over reïncarnatie, die uit de 

Hermetische Definities 6.3. afkomstig is:  
Zoals het lichaam pas uit de moederschoot te voorschijn komt als het volgroeid is, zo 
ontvliedt de ziel het lichaam (in de reeks incarnaties) pas als zij volmaakt geworden is.  
 
De hermetische gedachte van reïncarnatie is sterk gestoeld op het idee dat alles bezig 

is te groeien en tot ontwikkeling te komen, en de mens zich in een ontwikkelingsstadium 
bevindt. Eigenlijk dus een evolutionair idee, in tegenstelling tot moderne theorieën die 
zeggen dat het alleen maar slechter wordt. Nee, het wordt beter, niet altijd direct 
waarneembaar maar er is een lijn naar meer integratie en grotere bewustwording; en omdat 
alles in de natuur en de geestelijke wereld naar vervolmaking streeft, moeten we ook de 
reeks incarnaties in dat licht zien, want iedere incarnatie komen we weer dichter bij die 
vervolmaking. Dat wordt hier dan ook mee bedoeld.  

De Hermetische Definities vervolgen met:  
En zoals het lichaam dat onvoldragen uit de schoot komt, ondervoed en onvolgroeid 
is, zo is ook de ziel die onvolledig uit het lichaam heengaat, onvolkomen en heeft nog 
een nieuw lichaam nodig. De kennis van het Zijn maakt de ziel voltooid. Zoals je de ziel 
behandelt tijdens je leven in het lichaam, zo zal de ziel jou behandelen na je dood.  
 
Opnieuw een gedachte die we in de moderne esoterie vaak tegenkomen.  
 

Hermes en het kwaad 
 
Religie, filosofie en psychologie houden zich al eeuwen, op hun eigen manier, bezig 

met het kwaad. Waartoe het kwaad? Als, zoals de religie leert, God goed en almachtig is, 
waarom is er dan zoiets als kwaad. Waarom laat Hij het kwaad in de wereld toe? Dat is dan 
ook precies de vraag van Asclepius aan Hermes: ‘kon God het kwaad niet uitsnijden en 
weghalen uit de werkelijkheid? 

Hermes antwoord daarop is vernuftig in zijn eenvoud: 
Mensen beweren dat God eigenlijk de wereld in ieder geval van het boze had moeten 
vrijwaren: het is echter nu zó reëel in de wereld aanwezig dat het wel lijkt of het een 
onderdeel van de Kosmos is. (Hoe kunnen die mensen dat zeggen?) Het is toch 
zonneklaar dat het Opperwezen in alle redelijkheid al van te voren zijn 



tegenmaatregelen getroffen heeft en wel daardoor dat hij aan de zielen van de 
mensen genadiglijk geest, begrip en Gnosis geschonken heeft. 
 Daardoor staan wij boven alle andere levende wezens: met die gaven alleen 
kunnen wij de listen en lagen en aanslagen van de boosheid vermijden. Als een mens 
dat kan vermijden als het in zicht komt, nog voor hij er in verstrikt is geraakt, dankt hij 
dat aan de godgegeven Gnosis en het godgegeven inzicht, dat hem als een muur 
beschermt. Want het hoogste Goed is de grondslag van alle menselijk begrip (en 
Gnosis). (Asclepius 16) 
 
Het kwaad heeft dus een functie in de wereld. Afkeer van het kwaad prikkelt tot 

Gnosis. Dat is een van de eerste stappen op ‘de weg van Hermes’, de weg tot 
bewustwording. Of, zoals het zo kernachtig verwoord is in de Hermetische Definities: ‘het 
kwaad is de afwezigheid van het goede!’ Wie dus goed doet bant het kwade uit. De mens 
bepaalt zelf zijn keuze tussen goed en kwaad: 

Want niet God, maar wijzelf zijn verantwoordelijk voor het kwaad, als we daaraan de 
voorkeur geven boven het goede. (CH 4.8) 
 
Het kwaad is in de hermetische geschriften niet de kwaadheid van de inktzwarte 

zonde waar we niet onderuit kunnen komen; niet het kwaad waar de gnostici een oplossing 
voor gevonden hebben door te zeggen: het kwaad is niet van God zelf maar van een soort 
onder-god, de demiurg, afkomstig. Hermes en de hermetici zeggen: bij God is niet het 
kwade, maar alles is in God aanwezig dus ook het kwaad dat in het proces kan ontstaan. Het 
kan echter ook afgewassen worden, en hij gebruikt dan twee voorbeelden. Hij zegt: zoals 
oxidatie op ijzer of koper verschijnt en we het er weer van kunnen afpoetsen, of zoals het 
vuil wat kinderen tijdens het spel op zich krijgen er weer kan worden afgewassen, zo is er 
een proces van aankleven en daarna weer zuiveren. 

 
Hermes en zijn betekenis voor nu 
 
George Robert Stowe Mead 

 
Op 7 mei 1891 sterft Helena Petrovna Blavatsky. Zij was een groot mens. Grote 

mensen zijn soms ontzettend lastig, ze zijn meestal heel lastig. De laatste jaren van haar 
leven is haar secretaris ene George Robert Stowe Mead. Hij had veel tact nodig om haar als 
secretaris te dienen. Hij heeft zich voortreffelijk van die taak gekweten, en na de dood van 
Blavatsky heeft hij een vooraanstaande rol in de theosofische beweging gespeeld met een 
niet aflatende ijver tot publiceren. Hij heeft prachtige werken gepubliceerd, onder andere 
Fragments of a Faith Forgotten in 1902, het beste boek dat tot die tijd ooit over de gnosis 
was geschreven. De man had een filosofische, theosofische en vooral gnostische dichtader, 
en het ene werk vloeide uit het andere voort. In 1906 kwam hij met een prachtige complete 
uitgave in drie delen, momenteel in één deel te koop, van alle hermetische geschriften, 
inclusief de Stobaeus-fragmenten, het Corpus Hermeticum, de Asclepius en hermetische 
fragmenten van andere schrijvers, met een uitzonderlijk geleerd en, wat vooral belangrijk is, 
diepzinnig commentaar erop. Uiteraard waren de Hermetische definities nog niet ontdekt, 
dus daar zal ik zo straks op terugkomen. Het boek is nog steeds verkrijgbaar en is heel vaak 
herdrukt. Samual Weiser in de Verenigde Staten heeft een uitgave in één band. Prof. Roelof 



van den Broek en Prof. Gilles Quispel, die bezig zijn geweest met de vertalingen in het 
Nederlands, zeggen dat Mead voor hen altijd nog de beste vertaler is. 

In dezelfde tijd, zo rond het eerste decennium van de twintigste eeuw, duikt er 
ineens een geschrift op dat een eigen leven is gaan leiden. Dat geschrift heet De Kybalion. 
Deze Kybalion zou zijn geschreven zijn door three adepts, drie adepten, waarvan de namen 
niet werden gegeven en die een oud hermetisch werk zouden hebben ontdekt waarin de 
zeven principes zijn uitgebeeld. Deze zeven principes vormen de aanhef van zeven 
hoofdstukken, waarin vervolgens een commentaar wordt geven, ongeveer zoals in De 
geheime leer van Blavatsky elk hoofdstuk met een stanza begint en Blavatsky vervolgens een 
uitgebreid commentaar op de inhoud daarvan geeft. Zo zag die Kybalion er ook uit. Het boek 
is in vele talen herdrukt, maar helaas nooit in het Nederlands. Door de Rozenkruisbeweging 
AMORC is er ooit een Nederlandse vertaling van gemaakt, maar dat was een getypte en 
gekopieerde versie op A4-formaat. U kunt deze zeven principes ook terugvinden in De 
hermetische schakel.  

Het getal zeven komen we steeds weer tegen: de zeven hemelsferen, de zeven 
tonen, de zeven chakra’s, de zeven metalen in de alchemie, enz. Er zijn volgens de Kybalion 
dus zeven principes die de mens moet kennen en waarmee hij zich vertrouwd moet maken 
wil hij iets van dit universum kunnen gaan begrijpen. Het getal zeven is dus een heel 
belangrijk getal, en in de oude literatuur werd het altijd als een heilig getal gezien omdat, 
zoals ik al zei, het gemanifesteerde zonnestelsel gezien werd als de ledematen van God die 
zich uitspreidden over (onder veel meer) de zeven hemellichamen: de vijf planeten, de zon 
en de maan. Na 1945 werd de Verhandeling over de achtste en de negende hemelsfeer 
ontdekt, een bijzonder hermetisch geschrift dat het gehele onderzoek in de hermetica 
drastisch heeft veranderd. In dit geschrift is sprake is van de inwijding van iemand in de 
achtste en negende hemelsfeer, nadat deze de zeven psychische sferen, de zeven sferen van 
het lagere zelf, heeft overwonnen en in het transcendente gebied van het ik-loze is 
gekomen. 

 
De inhoud van de Kybalion 

  
Het eerste principe:  

Het Al is Geest, het Universum is Gedachte. 
 

Het tweede principe:  
Zoals boven, zo beneden; zoals beneden, zo boven.  
(Dat is uiteraard ook het hermetische axioma) 
 

Het derde principe:  
Niets is in rust, alles beweegt, alles trilt.  
 

Het vierde principe:  
Alles is dubbel, 
alle dingen bevatten twee polen, 
alles heeft zijn paar tegenstellingen, 
gelijk en ongelijk hebben dezelfde betekenis, 
de tegengestelde polen hebben een zelfde natuur maar een verschillend uiterlijk, 
de uitersten raken elkaar, 



alle waarheden zijn slechts halve waarheden,  
alle tegenstellingen kunnen verenigd worden. 
 

Het vijfde principe: 
Alles stroomt, in en uit, 
alles heeft zijn getijden, 
alles evolueert en degenereert, 
de slingerbeweging van de pendel manifesteert zich overal 
de maat van zijn beweging naar rechts 
is gelijk aan de maat van zijn beweging naar links, 
het ritme is constant. 
 

Het zesde principe:  
Elke oorzaak heeft zijn gevolg, 
elk gevolg heeft zijn oorzaak, 
alles geschied overeenkomstig de Wet, 
toeval is slechts een naam gegeven aan een onbekende Wet, 
er zijn verschillende niveaus van oorzaken,  
maar niets ontsnapt aan de Wet.  

 (met ‘de Wet’ wordt natuurlijk de wetmatigheid bedoeld en niet de menselijke 
juridische wet).  

 
Het zevende principe: 

Er is een geslachtelijkheid voor al wat bestaat, 
alles heeft een mannelijk en vrouwelijk principe, 
het geslachtelijke manifesteert zichzelf in alles wat bestaat. 
 
Het geslachtelijke manifesteert zichzelf in alles wat bestaat. Dat schrijft ook Anna 

Kingsford – een belangrijke theosofie uit die tijd in haar Perfect Way or the Finding of Christ:  
In woorden, gebruikt om het goddelijke aan te duiden, zijn beide geslachten 
uitgedrukt of vervat, en waar slechts één geslacht is aangeduid komt dat niet omdat 
het andere ontbreekt, maar omdat het sluimert. Daarom ook moet het individu de 
mannelijke en vrouwelijke eigenschappen van het bestaan in zich bevatten om te 
worden tot het beeld van God en geestelijk gezien man en vrouw beide te zijn. De 
mens is pas volmaakt als de gehele mensheid in hem geopenbaard is, en dat gebeurt 
alleen wanneer de totale geest der mensheid, dat is God, door hem geopenbaard 
wordt . . . Dat is de leer van alle hermetische geschriften.  
 
Nu is het opvallend dat men er ook in de moderne fysica steeds meer achterkomt dat 

alles uit twee polen, twee bewegingen, twee principes, bestaat en dus een mannelijke en 
vrouwelijke component kent die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan en de voortgang 
van de materiële wereld. Die Kybalion heeft een grote invloed gehad en heeft dat bij 
sommigen nog. Als we nu de vraag stellen ‘Is dit puur hermetisch?, dan zou ik zeggen dat we 
het meer theosofisch-hermetisch kunnen noemen, en er veel theosofisch gedachtegoed in 
zit, maar in de theosofie zit uiteraard ook weer erg veel hermetisch gedachtegoed. Dat is dan 
weliswaar geen zuiver hermetisme, maar het is wel hetzelfde soort van gedachtegoed, met 
één gemeenschappelijke visie op God, de kosmos en de mens. Deze zoals Roelof van den 



Broek het noemde ‘gelijkbenige driehoek’ van hermetische kennis, van hermetische 
principes, heeft door alle eeuwen heen tot aan de dag van vandaag toe doorgewerkt. Ik 
schaar dit allemaal onder dezelfde noemer ‘hermetische traditie’. Hanegraaff plaats daar 
enkele kanttekeningen bij en zegt: het is niet allemaal hermetisch. Indien we het puur 
tekstueel bekijken zien we tussen de teksten inderdaad verschillen, maar het gaat mij meer 
om de erachter liggende bedoelingen. Ik kan mij daarom zeer wel vinden in de opmerking 
van Blavatsky dat het hermetische gedachtegoed uit het Westen en het vedische 
gedachtegoed uit het Oosten waarschijnlijk dezelfde oerbron, een gemeenschappelijke 
oermoeder, moeten hebben gekend; dat kan bijna niet anders omdat er zoveel parallellen 
zijn.  

Dat hermetische gedachtegoed is sterk geënt op de Westerse mens, die een andere 
innerlijke constitutie dan de Oosterse mens bezit. Het vedische gedachtegoed daarentegen 
is sterk geënt op de Oosterse mens. Het boeiende van deze tijd is dat we zien dat deze twee 
geleidelijk meer en meer integreren. De Oosterse mens, die altijd sterk het naar binnen 
gekeerde heeft gehad, wordt net zo druk en uiterlijk als dat wij altijd zijn geweest en 
waardoor we onszelf vaak voorbijliepen en nog lopen. De Westerse mens gaat dus iets 
begrijpen, leren en in zijn wezen toelaten van de weg naar binnen, van het zoeken en ook 
vinden van de stilte in het eigen hart, want Jezus zei al: “Wie zoekt zal vinden.” 

  
De Verhandeling over de achtste en negende hemelsfeer 

 
Na de oorlog werden er twee belangrijke vondsten gedaan. Allereerst bij Nag 

Hammadi de Verhandeling over de achtste en negende hemelsfeer, die een sleuteltekst is 
geworden bij de bestudering van de hermetica. Ze is lange tijd onopgemerkt gebleven omdat 
vooral de theologen verbijsterd waren over geschriften als Het evangelie van Thomas, Het 
geheime boek van Jacobus en Het geheime boek van Johannes, die immers de gehele 
kerkelijke en bijbelse traditie volledig op hun kop zetten. Toen die storm echter was gaan 
luwen en degenen die zich er zo enorm aan hadden gestoord het tijdelijke voor het eeuwige 
verwisselden, en er dus meer ruimte kwam om te kijken wat er nog meer in die kruiken zat, 
bleek dat nogal wat te zijn. Niet in de laatste plaats belangrijk was het al genoemde 
prachtige geschrift De verhandeling over de achtste en de negende hemelsfeer waaruit ik 
eerder al een magische formule citeerde.. Wat deze tekst zijn zeldzame diepte geeft en zo 
bijzonder maakt wordt echter door veel wetenschappers nog niet geheel begrepen, omdat 
ze haar vanuit een louter filosofische achtergrond benaderen. Het is meer dan filosofie! Er 
gebeurt inderdaad ineens iets wanneer de leerling wordt meegevoerd door Hermes, die de 
zeven hemelen al heeft doorlopen, dat wil zeggen alle fysieke en psychische invloeden van 
de zeven planeten, de ledematen van God, in zichzelf heeft verwerkt en als het ware tot 
individuatie is gekomen, een transformatie heeft ondergaan. Op dat moment is hij rijp om te 
schouwen in de wereld die zich boven het persoonlijke bevindt. En dan gaat het geschrift 
stralen door de uitspraak: ‘Ik zie een onuitsprekelijke diepte, ik zie een bron die borrelt van 
het leven. Ik zie mij Zélf’. Hij ziet niet zichzelf, nee dat heeft hij in die zeven hemelen wel 
gezien, in die zeven eerste fasen. Nee, hij ziet het Zelf, het Zelf met een hoofdletter, dat met 
alle andere Zelven is verbonden in het ene grote ZELF waarvan in de Poimandres staat: “Dit is 
de gelukkige voleinding van hen die gnosis bezitten, om God te worden”. Het is het zelf dat 
getransformeerd is tot Het ZELF.  

Dat is precies wat Jung zo raakte in de alchemie, maar in wezen daardoor ook in de 
hermetiek, hoewel ook hij misschien de hermetiek er niet overal in ontdekte omdat Hermes 



in die alchemie Mercurius is geworden. Jung heeft erg veel geschreven en gesproken over 
Mercurius, der Geist Mercurius, waarin het tweeslachtige tot één wordt, de coniunctio, dat 
waarover De verhandeling over de achtste en negende hemelsfeer gaat. Op dat moment is de 
mens tot individuatie gekomen, en blikt hij in een wereld die zich boven of buiten of 
binnenin of achter de fysieke wereld bevindt. Vervolgens zegt Hermes in een van die 
prachtige geschriften van het Corpus Hermeticum tegen zijn zoon Tat: ‘Jongen, jij kijkt nu wel 
naar me, maar jij ziet niet wie ik wezenlijk ben, want je kijkt met je fysieke ogen.’ Er bevindt 
zich dus nog iets anders achter alles, en in dit geschrift De verhandeling over de achtste en 
negende hemelsfeer ziet die jongen of zoon of leerling de ware aard van alles, en raakt hij 
geëxalteerd. Vervolgens zegt Hermes: Rustig mijn jongen, weet dat ik bewustzijn ben. 
Hermes staat dus voor het totale bewustzijn. Het is een van de meest aangrijpende 
geschriften in de gehele hermetische traditie. We vonden deze in 1945 bij Nag Hammadi, 
maar ze werd pas veel later bekend.  

Buiten deze innerlijke kanten van het hermetisme hebben ook wetenschappers, en 
dat is een zeer verheugende ontwikkeling, ingezien dat de hermetiek in wezen teruggaat tot 
het oude Egypte, en niet maar een of ander slap aftreksel is van de Griekse filosofie zoals 
Festugière en anderen dat in zijn tijd dachten. Toen De verhandeling over de achtste en 
negende hemelsfeer in bredere kring bekendheid begon te krijgen, ontdekte men een aantal 
spreuken in het Armeens (zie hieronder).  

Ik zeg altijd ‘iets komt nooit toevallig’. Al die ontdekkingen, van de Dode Zeerollen, de 
Nag Hammadi geschriften, enz., vonden plaats in een tijd dat de omstandigheden voldoende 
geschikt waren om de boodschap te ontvangen en te overwegen, en er daadwerkelijk iets 
mee te kunnen doen. Indien de Nag Hammadi geschriften twee eeuwen eerder waren 
gevonden, hadden wij ze nu niet gekend, zoals er in het verleden vele geschriften zijn 
verschenen die we nu niet meer kennen. Er komen echter steeds meer teksten beschikbaar, 
want we zijn steeds meer open gaan staan voor de achterliggende betekenis van het 
dogmatisch en leerstellige dat in veel religies vaak zo griezelig op de voorgrond staat.  

 
De Hermetische Definities 

 
Toen ontdekte een Fransman, Jean-Piere Mahé, een aantal spreuken in het Armeens 

die op naam van Hermes stonden, de zogenoemde Hermetische Definities. Ze omvatten niet 
meer dan circa twintig bladzijden. Er is één heel goede Engelse vertaling van Mahé zelf, die 
in de vertaling van het Corpus Hermeticum getiteld The Way of Hermes van Clemens 
Salaman en onze Nederlandse Dorine van Ooyen staat. Ik vind dat zelf overigens de beste 
vertaling van het Corpus Hermeticum die ooit is gemaakt, beter nog dan die van George 
Robert Stow Mead.2  

In de Hermetische definities staat bijvoorbeeld te lezen: ‘Er is niets waar God niet 
woont’; een op zichzelf staande uitspraak, later ingebed in een commentaar. In de 
wetenschap neemt men steeds meer aan dat ook bij Hermes de oudste traditie een 
overlevering was van uitspraken van Hermes. En bestaat hier dus een duidelijke parallel met 
de christelijke, en ook de Grieks-filosofische, traditie. Voordat er commentaren worden 
geschreven, zijn er altijd eerst uitspraken gedaan, en over die uitspraken wordt dan 
gedelibereerd, daar komen commentaren op en die worden dan weer in een bepaald licht 
geplaatst. De vondst bij Nag Hammadi was ook daarom interessant omdat bijvoorbeeld in 
het Evangelie van Thomas er een aantal uitspraken van Jezus, logia, waren opgenomen die 
we vóór die tijd niet kenden. Nadat de meeste van de eerste en toch wel wat conventionele 



theologen die hiermee bezigwaren van de eerste schrik waren bekomen, en mensen in 
andere kringen van blijdschap in de lucht sprongen omdat er in die leringen dingen stonden 
waarvan ze altijd wel hadden gedacht maar nooit hadden durven dromen dat ze uit de mond 
van Jezus waren voortgevloeid, blijkt ineens, toen men die leringen ging onderzoeken, dat er 
dus een geschreven traditie van uitspraken van Jezus geweest was - niet alleen het Evangelie 
van Thomas maar ook Q en andere. Er waren wel zo’n tien tot twaalf verschillende 
verzamelingen van uitspraken van Jezus of logia.  

Wat we in bijvoorbeeld de Evangeliën zien is dat men soms aan die uitspraken een 
betekenis verbindt en ze in een bepaalde context plaatst. Waardoor ons eigenlijke zicht op 
die spreuken wordt ontnomen. In het vroege christendom was dat anders, en werden die 
spreuken een voor een als een soort mantra door vaak de gezamenlijke gemeente 
gereciteerd en vond die spreuk aldus rechtstreeks zijn weg naar het hart - niet alleen naar 
het hoofd met het becommentariëren, maar ook en vooral naar het hart. Zo moet het ook 
bij de oudste hermetische literatuur zijn gegaan. We zien dit ook bij de Egyptische literatuur, 
in het bijzonder in het zogenoemde boek van Thot dat na de tweede wereldoorlog werd 
ontdekt, waarin er ook sprake is van korte kernachtige spreuken die de mens als het ware in 
beweging zetten en wegwijzers zijn op het pad in zijn zoektocht naar transformatie en 
individuatie. Er is niets waar God niet woont - zo’n zinnetje, zeven woorden maar, maar ze 
leggen een hele wereld bloot. 

De mens heeft drie wijzen van zijn: de geestelijke, de psychische en de stoffelijke: 
lichaam, ziel en geest. Zoals we uit de moederschoot zijn gekomen, zo zullen we ook 
het lichaam verlaten. Nadat we uit de moederschoot zijn gekomen, herinneren we ons 
niets van onze belevenissen in de baarmoeder. Zo zullen we ons, na het lichaam te 
hebben verlaten, niets meer herinneren van de lichamelijke ervaringen. (Definitie 6.2) 
 
 Het is een spreuk van ongeveer drieduizend jaar oud, en toch enorm modern. In 

ieder new age-boek bijvoorbeeld zouden we iets dergelijks kunnen terugvinden. Wat is de 
mens? De mens is onsterfelijk, de beeltenis van God, de anthropos, en ieder mens ís dat in 
wezen. Alleen dient hij het zich bewust te worden. In de Hermetische Definities staat:  

Het oog kijkt naar buiten, bewustzijn naar binnen; als er geen binnen was, was er ook 
geen buiten. (Definitie 9.2) 
 
Hier zien we ook weer opvallende overeenkomsten met vroege uitspraken van Jezus 

in het Evangelie van Thomas:   
Waarom wassen jullie de beker aan de buitenkant; weten jullie niet dat diegene die 
de buitenkant gemaakt heeft ook de binnenkant heeft gemaakt? (NHC II, 2.89) 
 
En dan de belangrijkste, die ook weer een parallel heeft in het Evangelie van Thomas 

waarin Jezus zegt:  
Wie alles denkt te kennen behalve zichzelf, mist alles. (NHC II, 2.67) 
 
 De Hermetische Definities zeggen eenvoudig:  
Wie zichzelf kent, kent het Al.  
 
Als de mens door die zeven sferen is gegaan, en in de achtste sfeer komt, kent hij het 

Al. Hij kent dat niet omdat hij het van buiten heeft geleerd,  maar hij weet het in de zin van 
kennen, ervaren, zijn, bewustzijn, dat hij ís. De Hermetische Definities leren vervolgens:  



Waar de mens is, is ook God. 
 
en als laatste: 
Het kwaad is de ontstentenis van het goede.  
 
Met andere woorden, als we het kwade loslaten en naar het goede gaan, is het 

kwaad weg. We hoeven ons er niet door te laten ringeloren en er onder gebukt te gaan, 
want we hebben het zelf in de hand wat we ermee doen. Dat is de grote 
verantwoordelijkheid die we hebben.  

 
Het mechanistische wereldbeeld 

 
Er is een ander innerlijk aspect aan de hermetica dat misschien wel het meest 

fascinerende is, en dat is wat te maken heeft met het dagelijks leven en de tijd en 
maatschappij waarin we leven. De innerlijke kant is natuurlijk een strikt persoonlijk iets dat 
zich afspeelt in de binnenkamer van het hart, dat is de kern van alles. Maar er is ook iets 
waarmee we allemaal hebben te maken omdat we in deze wereld, in deze maatschappij, 
leven. Het lijkt zo vreemd dat veel mensen bij het gedachtegoed van Hermes een soort 
herkenning van binnenuit voelen, iets dat aansluit bij hun eigen denken, hun eigen voelen, 
hun eigen ervaren, en we dat niet weerspiegeld zien in de maatschappij om ons heen. Als ik 
zeg ‘de maatschappij om ons heen’ wil ik mij hier even beperken tot de algemene 
wetenschap, omdat de wetenschap een grote invloed heeft op het leven. Als een 
wetenschapper zegt ‘het is nu bewezen dat het zo en zo is’, dan worden wij toch wel geacht 
om dit aan te nemen, want de wetenschap heeft het immers gezegd. Maar wat is nu die 
wetenschap?  

De wetenschap was vroeger, in de tijd van Hermes en in de tijd van de Renaissance 
was Weten-schap, dat wil zeggen alles wat de mens diende te weten. In de tijd waarin wij 
leven hebben we de gewoonte al de kennis in te delen, en we zeggen: ‘Kijk, hier hebben we 
astronomie, dat is dus een wetenschap, maar astrologie is meer een beetje dom bijgeloof 
van die mensen die denken dat de sterren invloed hebben. We hebben inmiddels wel 
afdoende bewezen dat dit niet zo is.’ Afgezien van het feit dat dit bewijs er nooit is geweest, 
is dit de manier waarop men tegenwoordig kennis indeelt. Of men zegt: ‘We hebben chemie 
en dat is een wetenschap, maar de alchemie is maar een beetje dom gestuntel van die lieden 
uit de Middeleeuwen die dachten dat ze uit lood goud konden maken.’ We hebben verder 
nog bijvoorbeeld filosofie, theologie en natuurwetenschap. Tot ongeveer 300 jaar geleden 
kende men die fundamentele verschillen niet en hadden we een holistisch 
wetenschapsbeeld waarin al de verschillende kennisgebieden pasten. Dat is onze oudste 
traditie. 

In de tijd van Descartes en Newton zien we dat er een verandering gaat plaatsvinden, 
en de wetenschappen als het ware worden opgedeeld in partjes. Op 10 november 1619 
kreeg René Descartes een visioen van ‘de engel der waarachtigheid’. Visioenen waren niet 
ongebruikelijk in die tijd, want ook Swedenborg kreeg een visioen van de engel der 
waarachtigheid maar vertaalde dat iets anders dan Descartes. Descartes zag in dat visioen 
een machineachtige wereld, geregeerd door mathematische wetten, zonder enige inherente 
spontaniteit of vrijheid. Dat werd de kern van de mechanistische natuurwetenschap, de ziel 
werd uit de natuur gehaald. Newton bijvoorbeeld kwam met zijn natuurkundige wetten, 
hoewel Newton ook nog een groot alchemist was dus we kunnen hem niet van alles de 



schuld geven, en er groeide langzamerhand een beeld, door Descartes ingezet, van een 
mechanistische wereld waarin alles volgens vaste stramienen en patronen verloopt. Als de 
mens in staat zou zijn, zei de negentiende-eeuwse Franse onderzoeker Laplace, om die 
wetten te doorgronden, zouden wij niet alleen ons verleden kennen maar ook onze 
toekomst. De mens was namelijk gewoon onderdeel van het grote geheel, geen toeval maar 
een mathematische wetmatigheid, en dus zou het gedrag van de mens voorspelbaar zijn. De 
mens heeft zelf geen enkele invloed op zijn functioneren, want alles verloopt volgens deze 
wetmatigheid. Dit noemen wij dus een mechanistisch wereldbeeld.  

In dat mechanistische wereldbeeld ontwikkelde zich een wetenschap die zeer sterk 
op het materialisme was gestoeld. Bij het begrip ‘materialistisch’ moeten we niet denken 
aan het woord zoals dat in het dagelijks spraakgebruik wordt gebezigd, dus in de betekenis 
van iemand die drie huizen of zeven jachten heeft of wil hebben. Dat kan er misschien een 
voortvloeisel van zijn, maar ik ken ook mensen die geestelijk heel goed bezig zijn en gelukkig 
tegelijk in staat zijn om een ruim materieel bestaan te realiseren, dus wat dat betreft hoeft 
er geen enkel verband te bestaan tussen de twee betekenissen van het woord 
materialistisch. Met materialistisch wordt bedoeld dat alles wordt bezien vanuit de materie, 
en die materie of het stoffelijke wordt beschouwd als het enige dat tastbaar is, het enige dat 
bewijskracht heeft, en alles wat men onderzoekt en te weten wil komen onderzoekt men 
dan ook vanuit de wetten van het stoffelijke. Deze opvatting is een fundamentele 
verandering met het denken ervoor, waarin het stoffelijke werd gezien als een uitvloeisel 
van de geest. Nee, zegt de materialistische wetenschap, een uitvloeisel van de geest? Wat is 
dan die geest? Kun je die pakken? Kun je de geest ruiken? Kun je haar besnuffelen? Kun je er 
in snijden? Kun je de geest ontleden? Nee, je kunt dat allemaal wel met de materie doen, 
dus als de geest zou bestaan, zou die te vinden moeten zijn in het stoffelijke. Dat is dus een 
totaal andere benadering. Dat is niet de benadering van geest, God, Kosmos en mens die uit 
elkaar voortvloeien; nee, het is het benadrukken dat alles van onderaf begint en naar boven 
toe werkt. En ziel, wat is de ziel? Psychologie wordt door de hardline-wetenschappers nog 
steeds als een wat soft iets gezien, en de ziel zouden we stoffelijk kunnen verklaren. Er was 
een internist in een Zweeds ziekenhuis die dacht dat hij haar gevonden had. Hij heeft er zelfs 
een dissertatie over geschreven. Hij woog terminale patiënten net voor ze overgingen, en hij 
woog ze korte tijd later op het moment dat ze net waren overgegaan waren, en kwam toen 
tot de ontdekking dat dit ongeveer 20 gram scheelde. Hij zei: ‘Ik het bestaan van de ziel 
aangetoond. De ziel weegt circa 20 gram. Waar die ziel zit weten we niet, maar hij bestaat.’ 
Dat is geen gemeengoed geworden, en hij werd natuurlijk door vele collegae uitgelachen. Hij 
kon dan ook geen antwoord geven op de vraag: wat is de ziel? De wetenschap vraagt 
namelijk niet naar het waarom maar naar het hoe. De wetenschap kan geen zin aan de 
dingen ontlenen. Ik heb het nu over de wetenschap vanuit het mechanistische wereldbeeld. 
Zin kan de wetenschap alleen maar zelf aan de dingen geven. Dat is de grote omslag die op 
een gegeven moment plaatsvindt. Laplace zegt: God is een overbodige hypothese, want hij is 
eigenlijk niet meer nodig; de geest is niet meer nodig, God is hooguit bij wat kerkelijke 
wetenschappers die hem (haar) niet helemaal willen loslaten degene die ooit de slinger in 
beweging heeft gezet. Daarna kon God zich rustig terugtrekken in een eeuwigdurend 
pensioen, want de wereld ging verder volgens de mathematische wetten. 

 
 
  
 



Een nieuwe wetenschappelijk paradigma in de 20e eeuw? 
 
En ineens komt daarin verandering. Aan het begin van de twintigste eeuw begint de 

wetenschappelijke wereld op zijn grondvesten te schudden. Wetenschappers zijn echter per 
definitie conservatief. Het kan niet anders, en het is ook geen uitspraak van mij maar van de 
wetenschapsfilosoof Thomas Khun. Omdat wetenschappers zijn opgevoed in een bepaald 
patroon, zich daarin moeten versterken, zich moeten handhaven op een faculteit, zijn ze niet 
snel geneigd tot veranderen. Het is dus overduidelijk dat wetenschappers conservatief zijn. 
De grote ontdekkingen die in de wetenschap plaatsvinden komen juist vaak van mensen uit 
een andere discipline of van jonge honden die ineens met iets heel anders aan de slag gaan 
en zich niet storen aan welke gevestigde conventie dan ook, en daardoor juist tot 
verrassende doorbraken komen.  

Een van de belangrijkste terreinen waarop die ontdekkingen werden gedaan is niét 
de theologie. Wij denken dat de theologie de wetenschap is die wel het dichtst bij God is, en 
waarin wordt gedacht en gepraat en geschreven over God. Maar nee, in de theologie 
gebeurt er op dat terrein niets. Vervolgens denken we dat in de filosofie over de dingen 
wordt nagedacht, omdat filosofen hebben geleerd om te denken en te reflecteren, maar ook 
in de filosofie gebeurt nagenoeg niets. Nee, het is juist in de meest materialistische van alle 
wetenschappen, de wetenschap van de natuur, de wetenschap van de fysica, dat de 
ontdekkingen en ontwikkelingen plaatsvinden en Hermes wordt herontdekt. Zij noemen dat 
natuurlijk niet zo, maar Hermes wordt herontdekt in die nieuwe benadering van de 
wetenschap. Men komt ineens tot de ontstellende ontdekking dat niet alles voorspelbaar is, 
men zelfs niet weet hoe een deeltje of een golf zich zal gedragen en dat de uitkomst van het 
onderzoek afhankelijk is van de energie, de instelling en vraagstelling van de wetenschapper. 
Die wetenschapper is niet meer die man die ’s morgens op de fiets met zijn broodtrommeltje 
achterop zeven uur wetenschap bedrijft en dan weer teruggaat en zijn tweede leven oppakt. 
De afstandelijke wetenschapper en afstandelijke wetenschap bestaat minder. Wetenschap is 
betrokken zijn bij datgene wat we doen, en op het moment dat we erbij betrokken zijn zien 
we ineens dat we invloed op het proces hebben. Dat is fascinerend. Heisenberg kwam met 
zijn onzekerheidsprincipe, Bohm werkte het verder uit in het idee van de impliciete orde en 
het holografisch model. Er is dus geen verifieerbare werkelijkheid buiten ons die 
onafhankelijk is van onze waarneming, de waarneming en het waargenomene zijn één. Kan 
het hermetischer?  

 
De theorie van de oerknal 

 
En toen gebeurde er nog iets: men kwam tot de theorie van de Big Bang, de 

oerknalteorie. En dan zeg u misschien: wat heeft dat nu met Hermes te maken? Alles! Want 
hoewel men het zelf niet weet en de naam Hermes niet zal gebruiken, want dat is allemaal 
veel te zweverig, is het principe van de Oerknaltheorie, waar steeds meer wetenschappers 
toe overgingen, nu gewoon algemeen geaccepteerd. Als we NRC, Trouw of de Volkskrant 
lezen zien we dat daar nog steeds geregeld artikelen in verschijnen met een mystieke 
achtergrond, waarop wordt ingegaan hoe het heelal is ontstaan en dat het nog steeds uitdijt. 
Wat wil dat zeggen? Het wil zeggen dat er ergens vanuit een bepaalde staat van bewustzijn, 
die tegelijk ook onbewustzijn is, vanuit het niets dat tegelijk het alles is, vanuit de grond die 
ook de ongrond is - mystieker kan het niet - er ineens een explosie plaatsvindt waarin 
langzamerhand de dingen gaan stollen en stollen en stollen en stollen, en het heelal steeds 



verder uitdijt. Dat is het klassieke beeld van Hermes waarin hij zegt: ‘Geest, beste Tat, goede 
Asclepius, geest is, geest zal zijn, geest is altijd geweest, geest is. Maar wil je nu iets van 
geest kunnen ervaren, wil je weten wat geest is, kijk dan naar het pneuma van geest.’  

Dat is een hermetisch beeld dat u in de hermetica terugvindt, en trouwens ook in 
sommige Nag Hammadi geschriften kunt terugvinden. Dat beeld wordt nu bevestigd door de 
wetenschap, want vanuit het Ene is het andere, is alles, voortgekomen, en alles heeft 
daardoor een correlatie en verbinding met elkaar. En men is in de traditionele wetenschap 
nog heel voorzichtig om die conclusies te trekken, om die verbindingen te vertalen in het 
idioom van waar we het deze week over hebben gehad. Maar het gaat onophoudelijk en niet 
te stuiten voort. Vooruitstrevende wetenschappers van gerenommeerde universiteiten als 
Princeton en Stanford komen door middel van de zero-pointfield-theorie tot de conclusie dat 
er zoiets als ledige ruimte niet bestaat. En dan lees ik dat Giordano Bruno zegt: ‘Er is geen 
ledige ruimte’. In het jaar 1600 wordt hij, om dit soort uitspraken, in het openbaar verbrand 
op de Campo dei Fiori in Rome. Wat Giordano Bruno zei kunnen we letterlijk teruglezen in 
de Asclepius, waarin Hermes tegen Asclepius zegt: ‘Asclepius, er bestaat geen ledige ruimte, 
alles is gevuld met geest’. De moderne wetenschap, waar MacTaggart in haar boek The Field, 
‘het Veld’, onderzoek naar heeft gedaan, noemt het overigens geen geest, maar hoe we het 
noemen is helemaal niet belangrijk. Het blijkt gewoon dat er een resonerend veld, een 
substructuur van elektromagnetische velden, is die ten grondslag ligt aan het universum, en 
dat veld is in staat om alles, ook op het bewustzijnsplan, vast te leggen en met elkaar te 
laten communiceren. Feitelijk is het één groot resonantieveld. Voordat MacTaggart kwam 
met The Field, was er al Rupert Sheldrake waarvan velen van ons hebben genoten in de 
uitzendingen van een ‘Schitterend Ongeluk’ tien jaar geleden. Daarin vertelt Sheldrake op 
plastische wijze over zijn ontdekking van morfogenetische velden. 

Een bekend voorbeeld dat zijn denkbeelden illustreert is dat van het gedrag van 
koolmeesjes. Op een bepaald moment ging men de melkflessen van aluminiumdoppen 
voorzien. Een koolmeesje ontdekte na twintig jaar dat als het die dop doorprikte het zo 
gemakkelijk de melk kon drinken. Binnen korte tijd waren er tien, twaalf, twintig, honderd 
koolmeesjes die dit ontdekten, en op een gegeven moment prikten koolmeesjes over de 
gehele wereld de dop door. Dit is opmerkelijk omdat koolmeesjes een beperkt territorium 
hebben en niet van Engeland naar Australië vliegen, en zich zelfs binnen een land niet ver 
verplaatsen. In de tweede wereldoorlog werd er in Nederland aan de deur geen melk meer 
bezorgd, en toen dat in 1947 weer wel ging gebeuren duurde het even een paar maanden en 
prikten vervolgens alle Nederlandse koolmeesjes weer de melkdop door.  

Een ander voorbeeld dat hij noemt is een experiment dat is uitgevoerd in de 
Nottingham Times. In die krant stond iedere dag een cryptogram. Men heeft een groep 
studenten een dag voor de puzzel in de krant verscheen die puzzel laten maken. Toen de 
volgende dag de krant met de betreffende puzzel erin uitkwam, bleek dat een andere groep 
mensen deze puzzel 20 tot 40 procent sneller en accurater oploste dan de eerste groep. 
Toen dit experiment werd gepubliceerd, kreeg Sheldrake stromen van brieven van Engelse 
puzzelaars die zeiden: dat is helemaal onze ervaring, want als ik ’s morgens mijn hoofd 
ergens over breek, los ik het ’s avonds zo op. Hoe meer mensen die puzzel dus al hadden 
gemaakt, hoe gemakkelijker het voor de andere mensen werd om die puzzel te maken. Dat 
alles komt dus door de morfogenetische velden. 

Ik had het net over het onlangs in het Nederlands vertaalde boek het Veld. Daarin 
heeft Linda MacTaggart een aantal vooroordelen die in de wetenschap altijd als waarheid 
worden aangenomen in één kolom gezet en wat uit de nieuwste onderzoekingen naar voren 



komt in een andere kolom. Aan de ene kant staat: ‘De mens is een overlevingsautomaat die 
grotendeels wordt bestuurd door genetische coderingen en chemische stoffen’. Dat is altijd 
de denkwijze van de klassieke wetenschap geweest. Eigenlijk zouden we moeten zeggen ‘de 
Verlichtingswetenschap’, de wetenschap van na de Verlichting. Verder lezen we:  

De hersenen zijn een begrensd orgaan waarin het bewustzijn zetelt dat ook 
grotendeels door chemische processen wordt bestuurd, de communicatie van de cellen en de 
DNA-codering. De mens staat in essentie los van de wereld om hem heen, en zijn bewustzijn 
staat los van zijn lichaam.  

 
Het is opvallend dat als we een ziekenhuis moeten bezoeken, men daar een andere 

manier over bewustzijn praat. Met een neuroloog is het heel moeilijk over bewustzijn 
praten. Ik heb dat wel eens een keer gedaan en toen gedacht dat we het over hetzelfde 
hadden, maar al na enkele minuten bleek hij het vanuit een totaal ander gezichtshoek te 
bekijken en twijfelde hij geloof ik aan mijn geestestoestand:  

Tijd en ruimte zijn eindige universele hoedanigheden, en niets verplaatst zich sneller 
dan het licht, staat in het linkerrijtje. 
 
Dit zijn dus de aannames waarvan men laten we zeggen 250 tot 300 jaar lang is 

uitgegaan. Uit de onderzoekingen die op dit moment plaatsvinden, blijkt ook dit achterhaald. 
Het boek het Veld is een hoopvol boek. Er zijn zoveel mensen bezig met onderzoek 

naar dingen die bewijzen wat we eigenlijk allang weten. Waar is dat dan voor nodig? Wel, 
misschien omdat dit toch iets helpt, omdat mensen die vanuit de wetenschap dit soort 
dingen zeggen toch een heel grote invloed op het menselijk denken hebben? Denk maar aan 
het denkbeeld van de morfogenetische velden, en hoe dat langzamerhand ingang vindt. 

  De communicatie van de wereld, zegt MacTaggert, voltrekt zich niet in Isaac 
Newtons zichtbare domein, maar in de subatomaire wereld van Werner Heisenberg, die 
ontdekte dat de instelling van de onderzoeker invloed had op het eindresultaat, iets wat 
altijd tegen alle wetenschappelijke wetten indruiste: 

Cellen en DNA communiceren door middel van trillingsfrequenties, de hersenen 
nemen de wereld waar en registreren haar via pulserende golven. Aan het universum 
ligt een substructuur ten grondslag die in essentie een registratiemedium is voor alles 
wat is, waardoor alles met alles kan communiceren, lezen we in het rechterrijtje.  
 
Parapsychologen wisten dat al langer, ook in de natuurfysica gaat men hier achter 

komen. Mensen zijn onverbrekelijk met hun omgeving verbonden. Levensbewustzijn is geen 
op zichzelf bestaande entiteit, maar draagt bij aan de coherente orde in de rest van de 
wereld. Het menselijk bewustzijn beschikt over ongelooflijke vermogens. ‘O Asclepius, de 
mens is een groot wonder’ - een wonder dat bijvoorbeeld onszelf en de wereld zou kunnen 
helen, en haar zo te maken als we wensen. Dat is natuurlijk nog wat utopisch, maar de 
mogelijkheid en de potentie zijn in de mens aanwezig.  

In de oude gnostische geschriften vinden we het prachtige beeld van metro -pater, 
een God die tegelijk God de moeder en God de vader is. Er staat metro pater, metro staat 
vóór pater. De krachten die daaruit voortvloeien vormen ook weer paren, syzigiën, die met 
elkaar een verbinding aangaan omdat alleen het samengaan van het mannelijke en het 
vrouwelijke, waarmee niet alleen de geslachten wordt bedoeld maar vooral twee 
krachtvelden, tot een nieuw krachtveld leidt. Nu melden wetenschappers dat in de 
oerknaltheorie alle materie, energie en de ermee samenhangende tijd en ruimte in één keer 



worden geschapen. Volgens hen schiep de intentie van die hitte de oerknal, quarks en anti-
quarks, en tal van andere elementaire deeltjes waaronder de elektronen. Alle deeltjes die 
aldus ontstonden zijn symmetrisch, dat wil zeggen ieder deeltje heeft zijn antideeltje. Er is 
een plus-deeltje en een min-deeltje, een mannelijk deeltje en een vrouwelijk deeltje of, 
zouden we ook kunnen zeggen, een partje god en een partje godin.  

De moderne wetenschap komt met fascinerende resultaten. De grote fysicus Bohr 
riep enkele decennia geleden al uit dat ‘we niet louter toeschouwers zijn, maar ook acteurs 
in het grote drama van de natuur.’ De wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn zei dat als een 
bioloog door een bos wandelt hij andere dingen zal zien en horen dan een houthakker of een 
projectontwikkelaar. En ook de grote fysicus David Bohm onderkent dat elke aanblik vanuit 
een bepaalde richting ons slechts maar een bepaald aspect van het object toont. Het gehele 
voorwerp wordt nooit in één aanblik waargenomen, maar alleen impliciet ervaren als die 
ene werkelijkheid die zich in al de waarnemingen vertoont. Het was ook de gigantische 
doorbraak en leidde tot een groot schandaal toen Picasso, ik geloof in 1908, vrouwen in een 
bordeel in Barcelona schilderde. Dat was op zich niet zo schandalig want schilders zijn altijd 
al tuk op vrouwelijk naakt geweest, maar het ging erom hóe hij het schilderde. Hij schilderde 
die vrouwen van drie kanten tegelijk; hij schilderde de voorkant, de achterkant en de zijkant 
op één vlak, en daaruit is het kubisme voortgekomen dat een revolutie in de schilderkunst 
veroorzaakte en deze nadien totaal heeft veranderd. Kunstenaars gaan altijd aan 
wetenschappers vooraf, en ook wetenschappers komen er nu achter dat al onze 
verschillende manieren van denken moeten worden opgevat als verschillende manieren om 
naar dezelfde werkelijkheid te kijken. In de visie van Bohm is de werkelijkheid echter een 
ongedeelde heelheid. Hermetischer kan bijna niet. 

 
Slot 

Hermes is van alle tijden. Hermes is universeel. Hermes is een bewustzijnstoestand. 
Steeds meer mensen gaan hermetisch bewustzijn in zichzelf ontdekken en naar boven halen. 
We staan aan de vooravond van de geboorte van een nieuwe hermetische renaissance. De 
hermetische wijsheid heeft nog nooit tot enige vorm van godsdienst geleid, en toch is ze in 
hoge mate religieus. Het kan ook niet anders, omdat de mens een uomo religioso, een 
religieus wezen, is. Een van de meest pakkende zinnen van Hermes vond ik samengevat in 
één enkele zin uit zijn omvangrijke werk: ‘Er is maar één eredienst waar God mee gediend 
wordt, en dat is een goed mens te zijn’. Hermes legde de verbinding tussen materie, ziel en 
geest: zo boven, zo beneden. En dit hermetisch bewustzijn, lieve mensen, heeft vele grote 
geesten in onze geschiedenis diepgaand beïnvloed. Eeuwenlang heeft het de mensheid 
richting gegeven en een persoonlijke zin aan het bestaan. In het boek De hermetische 
schakel kunt u van die rijke geschiedenis kennisnemen. De hermetische schakel verbindt het 
verleden met het heden, de buitenkant met de binnenkant, het boven met het beneden. 
Voor veel mensen in ons materialistische tijdperk lijkt dat een achterhaalde zaak, maar 
tegelijkertijd voelen ook velen, ook in de moderne nieuwe wetenschap, een soort 
oerheimwee naar een completere en vooral meer intermenselijke samenleving, gedragen 
door respect voor al wat is, vanuit een wezenlijke verbondenheid. Ook dit beeld, deze 
geschiedenis, en vooral haar schitterende toekomst, dragen wij in ons mee.  
 
Afkortingen: 
CH Corpus Hermeticum 
HD Hermetische Definities 
LH Liber Hermetis Trismegisti 



NHC Nag Hammadi Codex 
PGM Papyri Graecae Magicae 
TS Tabula Smaragdina 
 
Alle citaten uit CH (Corpus Hermeticum) zijn uit de uitgave van Roelof van den Broek en Gilles Quispel (zie hieronder); 
Alle citaten uit de Asclepius zijn uit de uitgave van Gilles Quispel (zie hieronder). 
De citaten uit het Liber Hermetis Trismegisti, de Stobeaus en de Hermetische Definities zijn vertalingen van Jacob 
Slavenburg. 
 
 
 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 

openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 juncto het Besluit van 20 juni 

1974, Stb. 351 zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk 

verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van 

gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de 

uitgever te wenden. 

  

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Rechthebbenden die in dit verband niet zijn 

benaderd wordt verzocht zich met de uitgever in verbinding te stellen.  

 



De Hermetische inwijding3 
 
De ontdekking van het Hermetische geschrift “De verhandeling over de achtste en negende 
hemelsfeer” tussen de Nag Hammadi-geschriften zorgde niet alleen voor een herwaardering 
van de hermetica, maar ook voor het bewijs dat er in Alexandrië (en hoogstwaarschijnlijk 
ook daarbuiten) Hermetische inwijdingsscholen bestonden. De gangbare opvatting tot dan 
toe was dat de hermetica een ‘papieren religie’ was. Aan de hand van deze vondst konden 
de Utrechtse hoogleraren Gilles Quispel en Roelof van den Broek, samen met de Franse 
geleerde Mahé, aantonen dat die opvatting geen hout meer sneed. 
 
De hemelsferen 
 
Als Hermes aan het mediteren is hoort hij een stem, hij ziet een beeld en hij wordt als het 
ware in dit beeld ingezogen. Een goddelijke engel, Poimandres, laat hem zien hoe alles 
gevormd is vanaf den beginne. Een indrukwekkende ervaring. Aan het einde van die 
openbaring wordt aan Hermes uitgelegd dat de menselijke ziel na de dood de wachters der 
hemelen zal moeten passeren om weer terug te kunnen vloeien in de Alziel. De wachters van 
de hemelen. In de oudheid stonden die voor de toen zichtbare planeten, inclusief Zon en 
Maan. Zij begiftigden de mens bij de incarnatie met een aantal eigenschappen. En na de 
dood beoordeelden ze de verwerking daarvan. Of, zoals het aan Hermes werd geopenbaard: 

Allereerst geef je bij de ontbinding van het stoffelijke lichaam het lichaam zelf over 
aan verandering, en het uiterlijk dat je hebt wordt onzichtbaar, en je persoonlijkheid, 
die geen uitstraling meer heeft, geef je over aan de demon. En de zintuigen van het 
lichaam gaan terug naar hun eigen bronnen, gaan daar weer deel van uitmaken en 
voegen zich weer bij de werkingen daarvan. En de drift en de begeerte keren terug 
naar de redeloze natuur. 
En zo begeeft zich de mens dan omhoog door het samenstel der sferen: aan de eerste 
sfeer geeft hij zijn vermogen tot groei en vermindering, aan de tweede het instrument 
van het slechte, de nu effectloze listigheid, aan de derde het onmachtig geworden 
bedrog van de begeerte, aan de vierde het uiterlijk vertoon van de heerschappij, nu 
zonder hebzucht, aan de vijfde de goddeloze overmoed van de onbezonnen 
doldriestheid, aan de zesde de boze aandriften van de rijkdom, die nu geen invloed 
meer heeft, en aan de zevende sfeer de leugen die valstrikken spant. 
En dan komt de mens, ontdaan van astrale invloeden, in de achtste sfeer, slechts in 
het bezit van zijn eigenlijke Zelf, en samen met de geestelijke wezens bezingt hij de 
Vader. En alle aanwezigen verheugen zich overzijn aankomst, en als hij dan aan zijn 
metgezellen gelijk geworden is, hoort hij ook hoe bepaalde Machten boven de achtste 
sfeer met zoete stem God bezingen. En dan stijgen zij in rangorde op naar de Vader, 
geven zichzelf over aan de Machten en, zelf Machten geworden, komen zij in God. Dat 
is de gelukkige voleinding voor hen die de Gnosis bezitten: God te worden! 
(Corpus Hermeticum - hierna te noemen CH - 1; alle citaten uit dit werk zijn uit de vertaling van R. van 
den Broek en G.Quispel in Corpus Hermeticum, Amsterdam 1990) 

 
De zeven (planeet)sferen staan voor psychische hoedanigheden, zoals listigheid, bedrog, 
begeerte, uiterlijk vertoon, hebzucht, onbezonnenheid, drift, leugenachtigheid, enz. Naast 
de zeven planeetsferen kenden de ouden de twaalf sferen van de dierenriem. Ook deze 
hadden invloed op de psyche van de mens. In onverwerkte toestand zijn het kwellingen, 
leert Hermes zijn zoon (CH 13):  



De grootste kwelling, jongen, is de onbewustheid. Dan komt de smart. Dan 
onbeheerstheid. Verder begeerte. Ten vijfde onrechtvaardigheid. In de zesde plaats 
hebzucht. En ook leugenachtigheid. De achtste heet afgunst, de negende 
arglistigheid, de tiende toorn, de elfde opvliegendheid, de twaalfde boosaardigheid. 
Het is een heel twaalftal... 
 

De kwellingen der onbewustheid zijn in het Hermetische inwijdingsproces oplosbaar. Door 
Gnosis. Hermes zegt dan ook tegen zijn zoon: ‘Tot ons is de goddelijke Gnosis gekomen.’ Als 
de onbewustheid is verdwenen ervaart de ingewijde innerlijke vreugde. 

Na de vreugde noem ik de Macht die zelfbeheersing heet. O heerlijke Macht, laten we 
haar, jongen, een grootse ontvangst bereiden. Wat is haar kracht toch groot: zodra zij 
in ons gemoed intocht houdt, verjaagt zij de onbeheerstheid. Als vierde noem ik je de 
wilskracht, die de macht van de begeerte breekt. Deze trap van het geestelijke leven, 
jongen, geeft een vaste grondslag aan de rechtvaardigheid. Kijk toch eens hoe die 
zonder vorm van proces de onrechtvaardigheid uit het innerlijk verdreven heeft: wij 
zijn eens en voorgoed rechtvaardig, want de onrechtvaardigheid is weg. Als zesde 
Macht die in ons is komen wonen, noem ik je de vrijgevigheid, die zich richt tegen de 
hebzucht in ons. Als die ons verlaten heeft, komt de waarachtigheid, en vlucht de 
leugenachtigheid, die ik in de zevende plaats noem. Kijk toch eens hoe het geluk 
volkomen is, jongen, nu de waarachtigheid in ons heerst. Want de afgunst is van ons 
heengegaan; en met de waarachtigheid kwam het geluk, samen met licht en leven, en 
niet één van de kwellingen die de duisternis baart, belaagt ons nog: zij leden alle de 
nederlaag en vlogen weg met luid gedruis van wiekslag. 
Je hebt nu ervaren, mijn kind, wat de wedergeboorte is. Als het tiental in het hart 
komt, mijn kind, vindt de geestelijke geboorte plaats, die het twaalftal verdrijft: zo 
worden wij vergoddelijkt door de nieuwe geboorte. Wie door de ontferming Gods deel 
heeft gekregen aan de geboorte uit God, heeft de zintuiglijke waarneming achter zich 
gelaten: hij kent zich zelven, hij weet dat hij uit de geestelijke Machten gevormd is, en 
hij voelt vreugde in zijn hart. 

 
De psychische hoedanigheden waaraan hier wordt gerefereerd zijn te transformeren in het 
inwijdingsproces. Uit de openbaring die Hermes ten deel valt (in CH1) wordt duidelijk dat dit 
een proces is dat na de dood plaats vindt. Maar de tekst laat eveneens ruimte om te 
veronderstellen dat dit proces ook reeds in het leven doorlopen kan worden. In het tweede 
citaat uit het dertiende traktaat van het Corpus Hermeticum ligt het accent overduidelijk op 
de transformatie tijdens het leven. De nieuwe tekst die bij Nag Hammadi gevonden is 
onderschrijft dat. Deze gaat over de inwijding boven de zeven sferen. Om precies te zijn, het 
schouwen in de achtste en negende hemelsfeer. Die worden ook al genoemd in de 
openbaring die Hermes ten deel valt in het eerste traktaat van het Corpus Hermeticum. 
Want daar lazen we: 

En dan komt de mens, ontdaan van astrale invloeden, in de achtste sfeer, slechts in 
het bezit van zijn eigenlijke zelf, en samen met de geestelijke wezens bezingt hij de 
Vader. En alle aanwezigen verheugen zich over zijn aankomst, en als hij dan aan zijn 
metgezellen gelijk geworden is, hoort hij ook hoe bepaalde Machten boven de achtste 
sfeer met zoete stem God bezingen. 

 



De achtste sfeer kan alleen aanschouwd of betreden worden als de ziel de astrale invloeden, 
de psychische hoedanigheden, heeft getransformeerd. Afgerekend heeft met de 
onwetendheid, begeerte, listigheid, bedrog, uiterlijk vertoon, hebzucht, onbezonnenheid, 
drift en leugenachtigheid, om er maar enkele te noemen.  
Pas als deze fase is afgerond, is inwijding mogelijk in de uiterst mystieke achtste sfeer. 
 
De hogere sferen 
 
In de bij Nag Hammadi gevonden tekst (gebruik is gemaakt van de vertaling van J.Slavenburg 
en W.G.Glaudemans, De Nag Hammadi-geschriften, Deventer 2004) ontrolt zich een dialoog 
tussen de inwijder Hermes, en een leerling, die zoals gebruikelijk in geschriften uit deze tijd 
‘zoon’ wordt genoemd. Hij lijkt te refereren aan de openbaring die Hermes ten deel gevallen 
is als hij aan hem vraagt: 

Vader, ik zou zo gaarne de lofprijzing willen horen die u volgens uw zeggen de 
geestelijke Machten hoorde zingen, toen u bent opgestegen tot de eeuwigheid van de 
Achtheid boven de zeven hemelen. 

 
Hermes stemt toe en samen gaan ze in gebed. Opvallend daarin is het gebruik van een 
magische formule die als het ware een trilling op gang brengt.  

...O, kracht van de macht, 
die verheven is boven de majesteiten, 
die voortreffelijker is dan de geëerden, 
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Zozazoth. 

Heer, schenk ons wijsheid uit uw kracht, die zich over ons uitstrekt; opdat we voor 
onszelf het schouwen van de achtste en negende (hemelsfeer) mogen beschrijven. 
Wij hebben de zevende sfeer reeds bereikt, omdat wij vroom zijn, daar wij naar uw 
wet handelen en uw wil te allen tijde volbrengen. 
Want wij hebben gewandeld op uw weg en wij hebben het kwade achter ons gelaten 
om tot het schouwen te komen. 
Heer, schenk ons de waarheid in het beeld; maak dat wij door de geestelijke kracht de 
vorm van het beeld zien, waarin geen tekort is... 

 
In het gebed wordt gerefereerd aan de zevende sfeer die al bereikt is. Want, geven ze te 
kennen, ze zijn vroom. Ze hebben de goddelijke weg bewandeld en zijn door de Gnosis 



gelouterd. Het kwade, zoals boze aandriften, begeerte, hebzucht en onwetendheid, hebben 
ze reeds verwerkt en getransformeerd. 
Als Hermes en zijn leerling het gebed hebben beëindigd kussen zij elkaar. Zoals Hermes door 
de goddelijke engel Poimandres wordt meegevoerd in een totaal-bewustzijn, zo neemt 
Hermes nu op zijn beurt zijn leerling mee, die zo tot schouwen komt. De jongen raakt als het 
ware in een vorm van extase. Hij ziet onuitsprekelijke diepten. Hermes legt hem dan in grote 
sereniteit uit dat hij het Al schouwt, de geestelijke wereld achter de zichtbare. Hermes lijkt 
hier te fungeren als medium. Hij zegt dat hij het totaal bewustzijn in zich draagt en de 
leerling mag daarin schouwen. 
In het dertiende traktaat van het Corpus Hermeticum wordt dat proces door Hermes 
schitterend verwoord: 

Wat moet ik zeggen, jongen? Ik kan niets zeggen. Alleen dit: toen ik iets zag in 
mijzelven, ongeschapen oerlicht, dat mij opging door Gods erbarming, ben ik boven 
mijzelf uitgestegen, en heb ik een onsterfelijk lichaam gekregen; en ik ben niet meer 
wat ik vroeger was, maar ik ben wedergeboren in het geestelijk Bewustzijn. Dat kun je 
niet met het blote verstand leren, en je kunt het niet zien met het stoffelijke lichaam. 
Daarom geef ik niets meer om mijn vroegere gestalte in ruimte en tijd. Ik heb geen 
kleur meer en voel niet meer op de tast, ik heb geen dimensie meer. Dat alles is mij 
vreemd. Je kijkt nu wel naar me, jongen, met je ogen, maar wat ik werkelijk ben, 
bevroed je niet, omdat je met je lichaam staart en je gezicht. Met die ogen word ik 
niet aanschouwd in mijn werkelijke staat, jongen. 

 
De jongen, hier in deze tekst zijn eigen zoon, ervaart dan ook die staat van volkomen 
bewustzijn. Hij antwoordt Hermes: 

Ik ben in de hemel, in de aarde, in het water, in de lucht. Ik ben in de dieren, in de 
planten, in de moederschoot, voor de schoot, na de schoot, alomtegenwoordig. 

 
Hier gaat het over de mystieke ervaring zoals we die meer tegenkomen in de literatuur. Alles 
valt samen in een volkomen eenheidsbewustzijn. Het is de staat van Zijn die in het Oosten 
Nirwana wordt genoemd of, in de woorden van Jezus, het Koninkrijk. Om daar iets van te 
mogen ervaren moet je er één mee worden, leert Hermes in het elfde traktaat van het 
Corpus Hermeticum: 

Als je jezelf niet aan God gelijk maakt, kun je je geen begrip van God vormen; want 
het gelijke wordt alleen door het gelijke gekend. Maak jezelf groter tot je beant-
woordt aan Hem die onmetelijk groot is. Verhef je boven alles wat ruimtelijk is, stijg 
uit boven de tijdelijkheid en word een eeuwig Wezen, dan zul je God kennen. Overtuig 
jezelf dat voor jou niets onmogelijk is en houd voor ogen, dat je alles kunt kennen, 
iedere kunst, iedere wetenschap, de aard van elk levend wezen. Klim hoger dan de 
hoogste hoogte, daal dieper af dan de diepste diepte. 
Neem de gevoelens van alle “schepselen" in jezelf op, van vuur, water, droog, vochtig. 
Stel je voor, dat je alomtegenwoordig bent, in de aarde, in de zee, aan de hemel, voor 
je verblijf in de moederschoot, in de moederschoot, jong, oud, dood, in het 
hiernamaals. Als je je dat alles tegelijk bewust hebt gemaakt, tijden, plaatsen, dingen, 
kwaliteiten, kwantiteiten, dan kun je verstaan wat God is. 

 
Ontmoeting met het Zelf 
 



In het Nag Hammadi-geschrift is de leerling als het ware buiten zichzelf getreden. Hij ervaart 
een grote kracht en roept dan uit: ‘Ik zie mij Zelf’. Het eigenlijke Zelf is de tijd- en ruimteloze 
kern van de mens, leert de hermetica. ‘En dan komt de mens, ontdaan van astrale invloeden, 
in de achtste sfeer, slechts in het bezit van zijn eigenlijke Zelf’, lazen we in de openbaring die 
Hermes ten deel valt. Als alle psychische lagen zijn afgepeld, blijft de (goddelijke) kern over. 
In het dertiende traktaat van het Corpus Hermeticum beschrijft Hermes’ zoon die ervaring 
eveneens kort en bondig:  
 Vader, ik schouw het Al en mij Zelf in de Geest. 
 
Op kalme wijze, vanuit het eenheidsbewustzijn, antwoordt Hermes: 

Dat is de wedergeboorte, jongen, dat je je geen voorstellingen vormt naar het 
lichaam, dat maar drie dimensies kent, dank zij de openbaring van het wezen der 
wedergeboorte, waarvan ik jou alleen deelgenoot heb gemaakt. 

 
Hermes refereert dan aan zijn eigen openbaringservaring: 

Poimandres, de tolk van de hoogste God... wist wel, dat ik zelf uit eigen kracht in staat 
zou zijn alles te verstaan, en te vernemen wat ik wilde, en alles te schouwen. En hij liet 
het aan mij over het goede te doen. Zo komt het dat de Machten in mij 
samenstemmen met het lied van de Kosmos. 

 
Het schouwen in de achtste sfeer wordt door de leerling in het Nag Hammadi-geschrift als 
volgt beschreven: 

Ik heb de oorsprong gevonden van de macht, die boven alle machten is, en die zelf 
geen oorsprong heeft. Ik zie een bron die borrelt van leven. 

 
Hermes antwoordt dan weer vanuit zijn rust: 
 Ik heb gezegd, o, mijn zoon, dat ik bewustzijn ben. 
 
De leerling verkeert nog steeds in een toestand van extase: 
 Ik heb geschouwd. Het is onmogelijk dit in woorden weer te geven. 
 
En weer, met kalme stem, antwoordt Hermes: 

Geheel de achtste, o, mijn zoon, met de zielen daarin en de engelen zingen lofliederen 
in stilte. En ik, bewustzijn, omvat het. 

 
Hermes vraagt de leerling nog even in de stilte te verblijven alvorens hij hem weer 
terugvoert in zijn dagbewustzijn. De leerling zou het liefst weer direct in hogere sferen 
toeven, een ervaring die we in de mystieke literatuur vaak aantreffen; het smartelijke van 
het ontbreken van de verlichtende, alles overstijgende, ervaring. Hermes weet echter dat 
geen enkele verlichtingservaring of andere goddelijke genade in de plaats komt van de 
zelfwerkzaamheid. Zonder dat laatste (hij liet het aan mij over het goede te doen...) blijft de 
inwijding steken in een mentale exercitie. 
Kennis van God, leerden de gnostici, is kennis van het Zelf. Carl Gustav Jung hield zijn 
patiënten voor dat het pad naar kennis van het Zelf een weg was van het ontdekken van het 
onbewuste. Als alles wat in de schaduw van het onbewuste ligt opgeslagen in het licht van 
bewustzijn is gekomen, is er sprake van het ervaren van de heelheid. 



Een dergelijke mystieke ervaring is van alle tijden en van alle culturen. Veelal wordt dit 
ondergesneeuwd door uiterlijke regels, voorschriften, leerstellingen, etcetera. In 
Hermetische kringen werd dit openlijk beleden en opgetekend om anderen ook dit pad te 
wijzen. Niet als een vast omschreven leer, maar als bevrijdende ervaring. 
 



Ficino en Hermes4 
 
Bij de naam Ficino denken velen in de eerste plaats aan Hermes Trismegistus. Was de 
herontdekking van het Corpus Hermeticum in de Renaissance niet van uitzonderlijk belang 
en was de vertaling daarvan door Ficino niet een daad van grote betekenis? Wellicht zijn veel 
lezers van deze bundel over Ficino dan ook enigszins teleurgesteld dat Hermes Tismegistus 
slechts zo spaarzaam aan bod komt. Dat lijkt vreemd, want de uitgave en de vertaling van dit 
belangrijke hermetische werk werd door Cosimo de Medici als zo belangrijk gezien dat de 
vertaling van Plato ervoor onderbroken moest worden. 
 
Het verhaal is bekend. Marsilio Ficino kreeg in 1462 van zijn broodheer Cosimo de opdracht 
om de vertaling van de ´goddelijke Plato´ tijdelijk te stoppen om zich verder bezig te houden 
met een vreemd manuscript dat een monnik uit Macedonië meegenomen had naar 
Florence.5 Na enkele maanden had Ficino de vertaling voltooid. De dank van Cosimo was zo 
groot dat hij Ficino, als we diens biograaf Corsi mogen geloven, als beloning een prachtige 
villa schonk in de lommerrijke heuvels van Florence.6 In deze Villa Carregi zou Ficino zich 
overigens zelden meer met Hermes, maar des te meer met Plato, bezighouden. 
 
Dat dit ´tussendoortje´ echter van zeer grote betekenis was blijkt wel uit de belangstelling 
die er in het Italië van de Renaissance voor bestond. Nog geen zes maanden na de vertaling 
van het Corpus Hermeticum in het Latijn verscheen er al een versie in het Italiaans van 
Ficino´s vriend Tomasso Benci. Het Latijnse origineel van Ficino verscheen in de 
eerstkomende jaren in liefst meer dan veertig handschriften. In 1471 werd het werk voor het 
eerst gedrukt, waarna er nog vele drukken zouden volgen. 
 
Bovenstaande geschiedenis roept enkele vragen op. Wat achtte Cosimo zo belangrijk aan dit 
hermetisch geschrift dat hij Ficino opdracht gaf zijn werk aan Plato te onderbreken? Was 
Ficino op de hoogte van Hermes of was het voor hem volslagen nieuw? Beïnvloedde het zijn 
verdere werk? Waarom was de belangstelling voor dit werk zo groot in zijn omgeving en hoe 
lang werkte deze door? En waarom vinden we daarvan niet zo bijster veel terug bij de 
vertaler, Ficino, zelf? 
Op deze vragen zullen we in deze bijdrage een antwoord trachten te vinden. 
 
Hermes in de Middeleeuwen 
 
Hermes was niet onbekend in de Middeleeuwen. Vooral in het Franse Chartres genoot de 
oude wijze ruime belangstelling bij mensen als Theodoric van Chartres en Bernard Silvestris. 
Van deze laatste werd diens Cosmographia  door niemand minder dan Boccaccio 
gekopieerd. Ook de grote franse filosoof en kerkvader Abélard roemde Hermes in zijn 
geschriften regelmatig als de verdediger van de Triniteit.7 Een tekst als het Liber Alcadi uit de 
twaalfde eeuw, met hermetisch getinte dialogen, was in het Florence van drie eeuwen later 
redelijk populair. Ficino bijvoorbeeld verwijst in zijn vertaling van het Corpus Hermeticum 
naar dit geschrift.8 
Maar het bekendst was uiteraard de zogenaamde Asclepius, een Latijnse vertaling van het 
Griekse Logos Teleios (Volmaakte Openbaring).9 Deze tekst werd alom toegeschreven aan de 
Romeinse schrijver Apuleius van Madaura uit de tweede eeuw van onze jaartelling. In de 
Asclepius heeft Hermes in een Egyptische tempel een gesprek met drie mannen, waaronder 



Asclepius. Het was uit dit geschrift dat Ficino reeds in 1457, in een van zijn vroege werken, 
citeerde. Ficino was dus al, voor zijn vertaling van het Corpus Hermeticum een vijftal jaren 
later, met Hermes bekend. Zeer zeker kende hij ook de citaten van en over Hermes bij 
Augustinus en Lactantius. In zijn inleiding op de vertaling van het Corpus in 1463, het 
zogenaamde Argumentum, haalt hij deze vroegchristelijke schrijvers namelijk aan. Daarover 
straks meer. 
Kende Cosimo, zijn opdrachtgever, Hermes? Dat is zeer wel aan te nemen. Zo kende Cosimo 
een zekere Niccollò Niccolli, een geleerd humanist. Diens verzamelwoede van klassieke 
handschriften bracht hem tot aan de rand van een bankroet. Van Cosimo kreeg hij echter 
carte blanche om aankopen te doen, nu voor de bibliotheek van de Medici. Het is echter in 
een andere Florentijnse bibliotheek, de Biblioteca Riccardiana, dat zich een manuscript 
bevindt van de Divinae Institutiones (Goddelijke instellingen) van de christelijke kerkvader 
Lactantius (250-325) dat gekopieerd is door Niccoli zelf, overigens met Griekse 
kanttekeningen van Ambrogio Traversari.10 Dat is zeker niet het enige handschrift met 
werken van Lactantius in Toscane in die tijd. De eigen bibliotheek van de Medici´s in 
Florence, de Biblioteca Medicea Laurenziana, herbergt onder andere ook een Middeleeuwse 
vertaling van passages uit werken van Lactantius die speciaal betrekking hebben op Hermes 
Trismegistus.11 Het moet wel zo zijn dat Cosimo over Hermes gelezen had, sterker nog, dat 
hij zo enthousiast over Trismegistus was dat hij deze boven Plato stelde. Ligt de sleutel 
daartoe bij Lactantius? 
 
Lactantius 
 
In Divinae Institutiones schrijft Lactantius vol bewondering over Hermes Trismegistus. Hij ziet 
hem als een ware profeet van Christus. ´Hoe weet ik niet, maar Trismegistus heeft vrijwel de 
hele waarheid onderzocht´12. Cicero en anderen hadden, volgens Lactantius, over vijf 
Mercuriussen gesproken. De vijfde Mercurius (Hermes) was naar Egypte gevlucht en had de 
Egyptenaren het schrift en de wetten geschonken. De Egyptenaren noemden deze 
Mercurius Thot. Deze Thot had in Egypte een stad gebouwd, Hermopolis, waar hij vanwege 
zijn wijsheid vereerd werd onder de naam Hermes Trismegistus.13 Hij schreef vele boeken 
omtrent de kennis van goddelijke dingen en de majesteit van de Ene God, die hij ook God en 
Vader noemde. Deze God was naamloos want, zo citeert Lactantius Hermes: ´God is één en 
Hij die één is heeft geen naam nodig...´14. God heeft geen vader en geen moeder, want hij 
die alles voortbrengt is niet door iemand geschapen.15 
Lactantius voert Orpheus op die van mening is dat God vader en moeder tegelijk is, want 
door niemand geschapen kan deze niet van het ene of het andere geslacht zijn. Hermes 
noemt God dan ook zijn eigen vader en moeder.16 Ook over de aard van de mens laat hij 
Hermes aan het woord: ´Van de twee naturen, de sterfelijke en de onsterfelijke, maakte Hij 
één natuur, die van de mens, deels onsterfelijk en deels sterfelijk. Zo bracht Hij hem voort, 
halverwege de goddelijke, onsterfelijke natuur en de veranderlijke sterfelijke, opdat hij, alle 
dingen aanschouwende, zich over alles zou verwonderen.´17 
De opvattingen van Hermes sloten zeer wel aan bij de denkwereld van de humanisten. 
Vooral de verbinding tussen de antieke filosofie en de christelijke openbaring sprak de 
geleerde Renaissance-mens sterk aan. Dat gold echter niet alleen voor het gedachtegoed 
van Hermes. Lactantius citeert, met duidelijke instemming van de humanisten, ook andere 
wijzen uit de oudheid. Voor de gedachte dat Hermes de meest prominente was, groter zelfs 
dan Plato, moet bij Cosimo en Ficino dus nog een andere bron bekend zijn geweest. Per slot 



van rekening schrijft de laatste in zijn Argumentum, de inleiding tot zijn uitgave van het 
Corpus Hermeticum, dat Thot door de Egyptenaren de Driewerfgrote (Trismegistus) 
genoemd werd omdat hij de grootste onder de filosofen, de grootste onder de priesters en 
de grootste onder de koningen was. 

Onder de wijsgeren was hij de eerste die zich van de physica en de mathematica 
keerde tot de beschouwing van de goddelijke dingen. Hij was de eerste die met diep 
inzicht handelde over de majesteit Gods, de rangorde der bovenaardse wezens en 
over de wisselingen der zielen. Hij is daarom de eerste theologische schrijver 
genoemd. Na hem kwam Orpheus, die de tweede plaats in de antieke wereld kreeg 
toebedeeld. In de heilige leer van Orpheus werd Aglaophemus ingewijd en deze werd 
in de theologie opgevolgd door Pythagoras. Diens volgeling was Philolaus, de 
leermeester van de goddelijke Plato. Daarom is er maar een goddelijke wijsbegeerte 
uit de oudheid... Die vindt zijn oorsprong bij Mercurius en zijn hoogtepunt in de 
goddelijke Plato.18 

 
Over die opvallende ´geslachtslijst´ van Hermes tot Plato kom ik zo dadelijk terug. 
Buiten Lactantius was er echter nog minstens een kerkvader die een genealogie van 
verschillende Mercuriussen weergeeft. Ficino noemt hem ook in zijn inleiding tot het Corpus. 
Het is Augustinus. 
 
Augustinus 
 
In De stad van God schrijft Augustinus over de periode dat Mozes in Egypte werd geboren. 
Sommigen, stelt hij, beweren dat in diezelfde tijd ook Prometheus leefde; de Griekse wijze 
die uit klei de mens vormde. Een broer van Prometheus zou Atlas, de grote astroloog, zijn 
geweest. En de dochter van Atlas, Maia, was de moeder van Mercurius.19 In een ander 
hoofdstuk uit zijn monumentale werk stelt Augustinus dat Mercurius, die Trismegistus wordt 
genoemd, bestond voor de filosofen van Griekenland, 

maar na Abraham, Isaäk en Jozef. Ja zelfs na Mozes, want ten tijde van de geboorte 
van Mozes leefde Atlas... van moederszijde was hij de grootvader van de oude 
Mercurius, die grootvader was van Mercurius Trismegistus...20 

 
Hermes is, volgens Augustinus, dus geen tijdgenoot van Mozes. Hij kwam generaties na hem. 
Ficino beweert wel niet het tegendeel (hij citeert in zijn Argumentum in grote lijnen 
Augustinus), maar toch was er in zijn tijd een traditie die Mozes en Hermes als tijdgenoten 
zag. Een illuster voorbeeld daarvan is het prachtige vloermozaïek in de kathedraal van 
Sienna. Ook Lodovico Lazzarelli had in zijn kritiek op de chronologie van Ficino al gesteld dat 
Hermes niet na Mozes geleefd had, maar ver vóór hem.21 Of Giovanni di Stefano, in 1488 de 
legger van het vloermozaïek in de dom van Sienna, deze opmerking gekend heeft, zoals 
Mahé beweert,  is twijfelachtig.22 Maar er waren in de Renaissance zeker antieke schrijvers 
bekend, als bijvoorbeeld  Diodorus van Sicilië, die Hermes Trismegistus plaatsten in een tijd 
ver voor Mozes.23 En niet te vergeten de joodse schrijver uit de tweede eeuw voor het begin 
onzer jaartelling, Artapanus, die, zoals de christelijke historicus Eusebius weergeeft, Hermes 
en Mozes met elkaar vereenzelvigde.24 
 
Nu schrijft Augustinus niet onverdeeld positief over Hermes Trismegistus. Hij noemt hem 
zelfs ergens een ´leugengeest´25. Niet nadat hij hem overigens geprezen heeft omdat hij ´ook 



veel dingen zegt die met de waarheid overeenstemmen´26.  Evenals Lactantius citeert 
Augustinus met regelmaat uit de Asclepius. Professor Hans van Oort heeft er eens op 
gewezen dat hij wel twaalf keer een citaat uit Asclepius 37 aanhaalt waarin Hermes Asclepius 
onderwijst over ´de techniek om godenbeelden te fabriceren´27. In datzelfde 
zevenendertigste hoofdstuk van Asclepius wordt ook gesproken over meerdere Hermessen: 

Hermes, mijn grootvader wiens naam ik draag, woont zoals je weet op die manier ook 
nog altijd (in het beeld op zijn graf) in zijn geboortestad die naar hem genoemd is en 
in het Grieks Hermopolis heet...28 

 
En dat spoort weer met een vroege traditie van meerdere Hermesgedaanten, waarin we 
behalve bij Cicero, ook uit heel andere bronnen kunnen putten. Zo is er de legendarische 
Egyptische hogepriester van Heliopolis uit de derde eeuw voor het begin onzer jaartelling, 
Manetho, die als eerste meedeelt wie Hermes was. De eerste Hermes was Thot, die voor de 
zondvloed de wijsheid vastgelegd zou hebben op steles (´stenen tafelen´). Na de zondvloed 
werden ze uit de ´heilige taal´vertaald door de tweede Hermes, zoon van Agathodaimon, ten 
behoeve van zijn zoon Tat.29 
Overigens komt het achtervoegsel Trismegistus bij Hermes pas voor het eerst in het 
hellenistische tijdvak voor, alhoewel er ook aan Thot al eerder daarop gelijkende 
achtervoegsels verbonden werden.30 In de vroege Islam vatte men de naam Trismegistus, 
driewerf, letterlijk op als de drie verschijningsvormen van Hermes, de eerste Hermes leefde 
in Egypte voor de vloed en bouwde er pyramiden, de tweede Hermes leefde na de vloed in 
Babylonië, maar emigreerde naar Egypte en de derde Hermes schreef na de vloed in Egypte 
over diverse wetenschappen en ambachten.31 
 
De verre voorvaderen 
 
In de antieke literatuur komen we dus meerdere Hermessen (in het Latijn: Mercuriussen) 
tegen. Maar er was ook nog een andere geslachtslijn. In zijn Argumentum rept Ficino van zes 
voorgangers van Plato, te beginnen bij Hermes en vervolgens Orpheus, Aglaophemus, 
Pythagoras en Philolaus, ´de leraar van de goddelijke Plato´. Hoe moeten we die 
opeenvolging zien? 
Vanaf Pythagoras is het duidelijk: Philolaus was een leerling van Pythagoras en een 
leermeester van Plato. Chronologisch klopt het, feitelijk niet. Pythagoras leefde voornamelijk 
in de zesde eeuw voor onze jaartelling, Philolaus in de vijfde en Plato grotendeels in de 
vierde. Volgens een oude traditie zou Philolaus van Tarentum een boek over de leer van 
Pythagoras hebben geschreven waaruit Plato de filosofie van de Pythagoreeërs zou hebben 
leren kennen. Dat we een en ander meer overdrachtelijk moeten zien blijkt ook wel uit het 
feit dat Philolaus later door Ficino uit de rij van zes wordt geplukt ten behoeve van 
Zoroaster, die overigens dan de eerste plaats van Hermes overneemt. De overgang van 
Hermes naar Orpheus en vandaar, via Aglaohemus naar Pythagoras moet dan ook in 
symbolische zin worden opgevat. Er zou namelijk sprake zijn geweest van een ´heilige leer´ 
waarin het zestal was ingewijd. Een esoterische traditie die als een estafettestokje 
overgedragen was door alle tijden heen. Van Hermes tot Plato. Ficino noemde dat de prisca 
theologia.32 De gedachte aan een soort oertraditie, een eerste openbaring die van ingewijde 
op ingewijde overgedragen wordt, vinden we ook terug bij Clemens van Alexandrië en 
Augustinus.33 



Het getal zes is hoogstwaarschijnlijk gekozen om nummerlogische redenen.34  Interessanter 
is de keuze van het zestal. Waarom geen Parmenides, geen Empedokles, geen Herakleitos of 
Socrates in plaats van bijvoorbeeld Aglaophemus of Philolaus? Volgens Sebastiano Gentile 
werd de keten van prisci theologi geïntroduceerd door Proclus in zijn Theologoia Platonica, 
waarvan Ficino een afschrift zou hebben gehad.35 Het rijtje van Proclus was evenwel zonder 
Hermes, dus uitsluitend Grieks; Orpheus, Aglaophemus, Pythagoras, Philolaus en Plato. En 
dan nog de vraag: waarom deze heren? 
 
Een Egyptenaar, een jood en een Griek 
 
Jamblichus schrijft een uitgebreid Leven van Pythagoras en de zijnen. Hierin stelt hij onder 
meer dat Pythagoras de Leer over de goden zonder twijfel van Orpheus heeft 
overgenomen.36 Deze ´leer´werd door Pythagoras `heilig´ genoemd omdat hij ontleend was 
aan de meest geheime kring rond Orpheus. Er volgt dan een citaat uit deze `geheime leer´ 
van Pythagoras: 

Dit is de leer over de goden van Pythagoras... die ik vernam na mijn inwijding in het 
Tracisische Libretha. Daar deelde de inwijder Aglaophamus mij mee dat Orpheus... 
verkondigde dat het eeuwige wezen van het getal de alles voorziende oorsprong 
vormt van heel de hemel en de aarde en de natuur daartussen, en bovendien de 
grondslag is van het voortbestaan van goddelijke mensen, goden en demonen.37 

 
In hoofdstuk 199 van zijn boek over Pythagoras en de Pythagoreeërs licht Jamblichus weer 
een tipje van de sluiter op: 

Philolaus openbaarde als eerste de drie beroemde boeken (van Pythagoras - JS) die 
Dio van Syracuse op advies van Plato... van hem gekocht heet te hebben...38 

 
Philolaus komt in de antieke literatuur verschillende malen voor als een Pythagorees 
wijsgeer. In de Phaedo van Plato spreekt Socrates tot enkele leerlingen van hem.39  
De lijn Orpheus-Plato wordt stukje bij beetje zichtbaar. Maar Hermes? 
Buiten Jamblichus hebben ook diens tijdgenoten, Porphyrius en Diogens Laertius een Leven 
van Pythagoras geschreven. Porphyrius vermeldt dat Pythagoras de gave bezat zich vorige 
geboorten te kunnen herinneren: 

Hij herleidde zichzelf tot zijn vroegere geboorten en zei dat hij eerst Euphorbus was 
geweest, daarna Aethalides, ten derde Hermotimus, ten vierde Pyrrhus en nu 
Pythagoras.40 

 
Dit opvallende verhaal wordt bevestigd door Diogenes Laertius in zijn Leven van Pythagoras. 
In het vierde hoofdstuk verhaalt hij dat Heraclitus van Pontus overgeleverd heeft dat 
Pythagoras van zichzelf gezegd had dat hij vroeger Aethalides was. Na deze was hij 
Euphorbus. In dat leven herinnerde hij zich zijn leven als Aethalides. Na Euphobus verhuisde 
zijn ziel in Hermotinus en toen deze stierf werd hij Pyrrhus, een Delische vissersman. En 
tenslotte kwam hij als Pythagoras ter wereld.41 
Wie was nu Aethilides? Dat was een zoon van Hermes. We komen hem onder andere tegen 
in het prachtige epos over de Argonauten, zoals dat weergegeven is bij Apollo van Rhodos. 
Heraclitus, via Diogenes Laertius, bevestigt dat. Sterker nog, hij levert over dat hij van 
Hermes  mocht wensen wat hij wilde, behalve onsterfelijkheid. Hij koos voor de herinnering 



van alles wat er, in leven en dood, gebeurde. Zo kon hij zich alle vorige levens nauwkeurig 
herinneren. 
Zo moet de cirkel voor Ficino rond zijn geweest. Pythagoras, de leraar van de leraar van 
Plato, was via Aglophemus ingewijd in de geheime leer van Orpheus. En in een vorig leven 
was hij de echte zoon van Hermes die hem met een geheugen over de dood heen had 
begiftigd. 
Het is zeer waarschijnlijk dat ook Cosimo de Medici een aantal van bovenstaande bronnen 
kende. Voor hem was de `goddelijke Plato´ een opvolger in wijsheid van uiteindelijk Hermes. 
En daarom was Hermes voor hem zo extreem belangrijk dat de vertaling van Plato ervoor 
onderbroken moest worden. 
Er is overigens nog een ander aspect aan die prisci theologi: Hermes was Egyptenaar en 
Pythagoras en Plato hadden, volgens wijd verspreide opvattingen, geheime leringen en 
inwijdingen ontvangen in Egypte. Zo deelt bijvoorbeeld Jamblichus mee dat Plato en 
Pythagoras tijdens hun verblijf in Egypte de steles van Hermes lazen met de hulp van 
Egyptische priesters.42 
Voeg daarbij de pikante bijzonderheid dat Artapanus de jood volgens Eusebius beweerde dat 
Mozes/Hermes de leraar was van Orpheus, dan lijkt de zaak `hermetisch gesloten´: Hermes 
de Egyptenaar, Mozes de jood en Orpheus/Pythagoras de Griek. 
Er was dus materiaal te over voor Cosimo om Hermes als hoofd van een lange wijsgerige 
traditie te plaatsen. Weliswaar was Augustinus niet onverdeeld positief over de Egyptenaar, 
maar dat werd ruimschoots vergoed door het enthousiasme van kerkvaders als Lactantius en 
Tertullianus. Volgens deze Noord-Afrikaanse kerkvader was Hermes zelfs een magister 
omnium physicorum.43 
 
Een reis door de hemelsferen 
 
In 1471 vond de eerste druk plaats van de Latijnse vertaling van het Corpus Hermeticum. 
Niet onder deze naam overigens. Ficino had de gezamenlijke veertien traktaten de naam van 
de eerste verhandeling gegeven: Pimander (Poimandres). Deze eerste uitgave, waarvan zich 
een exemplaar in de weergaloze Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam bevindt, 
heeft als titelblad: 
 

MERCVRII TRISMEGISTI 
 

LIBER DE POTESTATE ET SAPIENTIA DEI 
 

CORPUS  HERMTICUM  I-XIV 
 

versione  latina di 
MARSILIO  FICINO 

 
PIMANDER 

 
Het bevat veertien libelli, verhandelingen, waarvan de eerste Poimandres genoemd werd. 
Het moet, zelfs in het verwende intellectuele klimaat van het Renaissancistische Florence, 
ingeslagen zijn als een bom: 



Toen ik eens mediteerde over het Zijn, steeg mijn geest tot grote hoogte, terwijl mijn 
lichamelijke zintuigen vrijwel uitgeschakeld waren, zoals bij mensen die door slaap 
overmand zijn na een overvloedig maal of zware lichamelijke inspanning. In die 
toestand kwam het mij voor, dat iemand van buitengewone grootte, van niet te 
bepalen afmeting, mijn naam riep en tot mij zei: ´Wat wil je horen en zien en wat ben 
je van zins te leren kennen?` 

 Ik zei: ´Wie bent u dan?´ 
´Ik ben´, zei hij, ´Poimandres, de Geest van de volstrekte vrijmacht. Ik weet wat je wilt 
en ik ben overal met je´.44 

 
Daarna volgt een duizelingwekkende openbaring over het ontstaan van de kosmos, de aarde 
en de mens. Dit gedeelte van de openbaring wordt afgesloten met een verstrekkende 
conclusie die Platonisten als muziek in de oren zal hebben geklonken: 

En daarom is de mens als enige van alle levende wezens op aarde tweevoudig, 
sterfelijk krachtens zijn lichaam, onsterfelijk krachtens de ware Mens. Want hoewel 
hij onsterfelijk is en macht over alles heeft, ondergaat hij het lot der stervelingen, 
omdat hij aan de Beschikking onderworpen is. Hoewel hij dus boven het samenstel der 
sferen verheven is, is hij toch een slaaf van dit samenstel geworden. Hoewel hij een 
androgyn wezen is, omdat hij uit een androgyne vader is voortgekomen, wordt hij 
toch door geslachtelijke liefde en slaap beheerst.45 

 
Als slaaf van het samenstel der sferen is het toch mogelijk daar boven uit te stijgen; zich te 
ontdoen van de banden van die slavernij. Poimandres openbaart aan Hermes wat er gebeurt 
na de aardse dood. De ziel van de mens stijgt dan op door de hemelsferen, in iedere sfeer de 
kwade aandoeningen achterlatend. 

En dan komt de mens, ontdaan van astrale invloeden, in de achtste sfeer, slechts in 
het bezit van zijn eigenlijke zelf, en samen met de geestelijke wezens bezingt hij de 
Vader... En dan stijgen zij in rangorde op naar de Vader, geven zichzelf over aan de 
Machten en, zelf Machten geworden, komen zij in God. Dat is de gelukkige voleinding 
voor hen die de gnosis bezitten: God te worden!46 

 
Ficino werkt dit citaat uit in een brief aan Bernardo Bembo. De geest, zo stelt hij, legt de weg 
af die naar de hoogste hemelsferen leidt, voorbij het hoogste hemelgewelf, naar de 
schepper van hemel en aarde en wordt zo één met God Zelf.47 
De mens kan opstijgen tot het goddelijke. Alles komt uit God voort en keert weer terug tot 
God. Of zoals het zo treffend in het tiende traktaat van het door Ficino vertaalde Corpus 
staat: 

Daarom zal men zeggen: `De aardse mens is een sterfelijke God, de hemelse God is 
een onsterfelijk mens.´Daarom is het zo, dat dankzij die twee, de Kosmos en de mens, 
alle dingen zijn, maar dat zij volledig door het Ene Wezen zijn voortgebracht´.48 

 
Het is alsof we de neo-platonist Plotinus horen. Zeker geen onbekende in het klimaat van de 
Academia van Florence. Ficino zou nog een vertaling van de Enneaden het licht doen zien. 
 
De reis door de hemelsferen, langs de vergoddelijkte planeten, moet Ficino zeker 
aangesproken hebben. Astrologie (of liever gezegd: kosmologie) neemt, zoals we in deze 
bundel hebben kunnen lezen, een belangrijke plaats in zijn leven in. Het kennen van de 



kosmische krachtvelden stelde de mens in staat zijn eigen ziel te leren kennen. In het 
dertiende traktaat van het Corpus Hermeticum openbaart Hermes Trismegistus aan zijn zoon 
Tat wat de wedergeboorte in God van de verloste ziel is en hoe deze toestand is te bereiken, 
bij het leven, niet na de dood: 

(Hermes:) ‘...Concentreer je op jezelf, dan komt het. Wees bereid, dan gebeurt het. 
Staak de waarneming van het lichaam, dan wordt God in je geboren. Reinig je 
innerlijk van de redeloze kwellingen die de stof in je voortbrengt.’ 

 (Tat:) ‘Heb ik dan boze geesten in mij, vader, die mij kwellen?’ 
 (Hermes:) ‘Een hele kolonie, jongen, en zij zijn even verschrikkelijk als talrijk.’ 
 
Vervolgens somt Hermes de boosaardigheden op: 

‘De grootste kwelling, jongen, is de onbewustheid. Dan komt de smart. Dan 
onbeheerstheid. Verder begeerlijkheid. Ten vijfde onrechtvaardigheid. In de zesde 
plaats hebzucht. En ook leugenachtigheid. De achtste heet afgunst, de negende 
arglistigheid, de tiende toorn, de elfde opvliegendheid, de twaalfde boosaardigheid. 
Het is een heel twaalftal. Daaronder zitten er ontelbare anderen, die de innerlijke 
mens vanwege de gevangenis des lichaams met alle geweld dwingen aan zijn 
zintuigen te lijden. 
Maar zij gaan weg, de een na de ander, als de mens de ontferming Gods heeft 
ervaren, en daarin bestaat wezen en zin der wedergeboorte.49 

 
Wedergeboorte, letterlijk renaissance. Het Corpus Hermeticum viel in uiterst vruchtbare 
bodem. 
 
Een triomftocht door Europa 
 
De Hermetische geschriften werden, na de Latijnse vertaling van Ficino, immens populair. 
Voor de eerste druk verscheen circuleerden er maar liefst meer dan veertig met de hand-
gemaakte kopieën van de Latijnse tekst. Van de Italiaanse vertaling van Ficino´s vriend 
Tomasso Benci in 1463, een half jaartje na het gereedkomen van Ficino´s vertaling, waren er 
een kleine twintig.50 
De eerste druk vond plaats in 1471, de tweede een jaar later, waarna er nog ontelbare 
zouden volgen. In het midden van de zestiende eeuw waren er niet minder dan 
vierentwintig edities verschenen, niet alleen in Italië, maar ook in andere Europese landen.51 
Zo verscheen de eerste editie van Ficino´s Latijnse vertaling in Frankrijk in 1494 van de hand 
van Jacques Lefèvre d´Etaples, een christelijk humanist. In 1505 volgde een nieuwe 
toonaangevende uitgave met ook de Asclepius en de Crater Hermetis (waarover straks 
meer). Buiten de Italiaanse versie verschenen er in de loop der tijd ook versies in andere 
volkstalen, zoals in het Frans, Nederlands en Spaans. Kortom, een bestseller!  
Lang niet alle uitgaven zouden de kritische wetenschappelijke toets van vandaag kunnen 
doorstaan. Zo had Lefèvre letterlijk nogal wat kanttekeningen geplaatst bij onder andere 
passages over de magie. Deze persoonlijke aantekeningen, gemaakt om zich te 
verantwoorden tegenover de kerk, werden door latere vertalers vaak aangezien als 
aantekeningen van Ficino zelf, waardoor ze meer gewicht kregen dan wellicht bedoeld. 
De Crater Hermetis (Het mengvat van Hermes) uit de uitgave van 1505 was een Hermetische 
dialoog van de pen van de hier eerdere genoemde hermetische enthousiasteling Lodovico 
Lazzarelli. Overigens voegde hij aan de door Ficino vertaalde veertien traktaten een origineel 



vijftiende52 toe, de Definitiones Asclepii, dat in 1507 werd gepubliceerd door Symphiorien 
Champier.53 
 
De hermetica had grote invloed op de geleerden uit de Renaissance en ook nog heel ver 
daarna. Een goed voorbeeld daarvan vinden in het prachtige verhaal over Giovanni da 
Corregia, de leermeester van Lazzarelli. Giovanni zag zichzelf als een reïncarnatie van de 
grote Hermes en noemde zich dan ook Giovanni Mercurio. Op Palmzondag van het jaar 1484 
reed Giovanni op een zwarte hengst door de straten van Rome. Hij was gekleed in een 
zwarte toga met een gouden ceintuur en purperkleurige schoenen. Zijn hoofd was omkranst 
met een doornenkroon en op zijn borst prijkte een verzilverd schild waarop ondermeer te 
lezen stond: 

Dit is mijn zoon Pimander, die ik uitverkozen heb... Hem heb ik al mijn 
goedwillendheid toebedeeld om de demonen te verjagen en mijn waarheid en 
gerechtigheid  te plaatsen temidden der volkeren... Luister naar hem en gehoorzaam 
hem met vrees en eerbied. Het Woord van de Heer God en Vader van heilige der 
heiligen op deze aarde, Jezus Christus.54 

 
Nadat de gereïncarneerde Hermes zijn verkondiging in de Sint Pieter nog eens dunnetjes had 
overgedaan en de daaropvolgende dagen besteed had met het lessen van de dorst naar 
wijsheid van grote groepen nieuwsgierigen vertrok hij naar vrouw en kinderen in Bologna 
om zich nog diezelfde nacht van het bed te laten lichten door de inquisitie. 
Een meer serieuze bestudeerder van de Hermetica was Pico della Mirandola. In zijn 
Conclusiones heeft hij negen stellingen opgenomen uit de `oudeerwaarde leer van de 
Egyptenaar Mercurius Trismegistus´, ontleend aan het Corpus Hermeticum.55 
Na Pico volgden er nog zeer vele, meestal in verrassende openheid, zoals bijvoorbeeld de 
beroemde arts, magiër en alchemist Paracelsus.56 
Dat was niet geheel verwonderlijk, omdat Hermes in de traditie van de ouden meestal 
gezien werd als een profeet van het nakende christendom. Zo was Ficino, zoals Michael Allen 
terecht opmerkt, `minder geconcentreerd op de Hermes als demonoloog of als theoreticus 
van de magie, maar meer op de Hermes als profeet van de christelijke triomf over de oude 
godsdiensten en het ultieme christelijke mysterie betreffende de Vader en het 
allesvoortbrengde Woord, zijn Zoon´.57 
Hermes stond in de rij der profeten en sibillen die de komst van Christus voorzegden. De 
Logos-idee werd daarbij gezien als een verwijzing naar de Zoon, Christus. Volgens Lactantius 
waren Hermes en de sibillen `kroongetuigen´ van de waarheid. Evenals orakels en andere 
wijsgeren hadden ze veel bijgedragen tot de fundamentele waarden van het christendom.58 
Voor Cyrillus van Alexandrië was het duidelijk dat Hermes, samen met Pythagoras en Plato, 
de waarheid over God van niemand minder kende dan van Mozes.59 Hermes vormde als 
tijdgenoot van Mozes de missing link tussen de filosofie van de Grieks-Romeinse oudheid en 
de geopenbaarde wijsheid van de heilige Schrift. Citaten als in Poimandres, waarin het 
Woord dat uit de Geest voortkomt de Zoon van God wordt genoemd60, droegen daartoe 
zeker bij. 
Het was Giordano Bruno die in zijn geruchtmakende boek Verdrijving van het zegevierende 
beest in 1584 het Egyptische hermetisme superieur aan het christendom stelde.61 Dat kwam 
hem duur te staan. Mede om zijn kosmologische inzichten werd hij tot ketter verklaard en in 
1600 in Rome publiekelijk verbrand. 



Na Bruno zou het hermetisme ondergronds gaan. Soms erupteerde het echter door de korst 
van de esoterie heen in bewegingen als die van het Rozenkruis en de Vrijmetselarij en, in de 
negentiende eeuw, de Theosofie.62 Maar in talloze groeperingen werd het hermetische 
gedachtegoed bestudeerd en in het geheim nagevolgd.63 En ook door wetenschappers van 
naam als bijvoorbeeld Newton. 
Van grote invloed op de ogenschijnlijke teloorgang van de Hermetica was de `ontmaskering´ 
van Isaac Casaubon in 1614 die de Hermetische geschriften, vooral het Corpus, zag als door 
christenen beïnvloedde literatuur uit de tweede of derde eeuw na Christus.64 Die lijn zette 
zich door. Zo vermelden de vooraanstaande onderzoekers en uitgevers van de Hermetica, 
A.D.Nock en A-J.Festugière dat het Corpus `extreem weinig´ Egyptische elementen bevat65. 
Tegen het einde van de vorige eeuw groeide er echter allengs een meer genuanceerde 
houding ten opzichte van de kwestie Egyptisch of Grieks. De toon werd gezet door Garth 
Fowden in zijn The Egyptian Hermes. Volgens Fowden werd de hellenistische Hermes 
veregyptianiseerd door de assimilatie met Thot.66 Egyptische aspecten zijn volgens hem 
meer te vinden in de Griekse magische papyri dan in de wat hij noemt filosofische Hermetica 
(zoals het Corpus Hermeticum). Blijft Fowden nog aan de zeer voorzichtige kant, moderne 
wetenschappers durven steeds radicaler stelling te nemen tegen de lijn Casaubon-
Festugière. Roelof van den Broek stelt dat de nieuwe ontdekkingen die plaatsgevonden 
hebben bij Nag Hammadi in 1945 en het boven water komen van de Armeense Hermetische 
Definities leiden tot een positievere evaluatie van de Egyptische achtergrond van het 
Hermetisme.67 Veel stelliger nog is Peter Kingsley. De claim van Griekse Hermetici dat zij een 
authentieke Egyptische wijsheid voortzetten lijkt, volgens hem, alleszins gerechtvaardigd.68 
De Hermetische traditie reikt volgens hem terug tot de wortels van de westerse cultuur en 
civilisatie. De oorsprong van het Griekse hermetische corpus ligt aanwijsbaar in de 
Egyptische tempelpraktijk van het raadplegen van dromenorakels.69 De naam Poimandres 
betekent dan ook niet naar het Grieks `mensenherder´ zoals altijd verondersteld, maar 
Peime nRe, de kennis van Re.70 De protestantse Casaubon had waarschijnlijk gelijk met zijn 
datering van de geschriften maar met zijn waardering van de inhoud zat hij er, volgens 
Kingsley, ver naast. 
 
Ficino, Hermes en Zoroaster 
 
Terug naar Ficino. Het is opvallend dat deze geleerde humanist, die zoveel losgemaakt heeft  
met zijn vertaling van het Corpus Hermeticum, zelf altijd wat terughoudend is gebleven ten 
aanzien van Hermes. Hij gaf zich nimmer over aan hetzelfde enthousiasme als bijvoorbeeld 
zijn tijdgenoot Lazzarelli. Ook stelde hij het Corpus niet op dezelfde lijn met Plato´s dialogen 
of de commentaren daarop van Plotinus. 
Opvallend is dat de plaats van Hermes als top van de keten van zes van de prisca theologia 
zes jaar na de vertaling van het Corpus wordt vervangen door Zoroaster. De lijn wordt dan: 
Zoroaster, Hermes, Orpheus, Aglaophemus, Pythagroas, Plato.71 Dit kan heel goed gebeurd 
zijn onder de invloed van de prominente wijsgeer Plethon72, stichter van de Florentijnse 
Academia, die de Egyptische godsdienst ridiculiseerde. Was Mozes juist niet uit Egypte 
weggetrokken? Had Hermes zelf niet, onder latere instemming van Augustinus, de 
teloorgang van de Egyptische goden voorspeld in zijn Asclepius?73 Nee, Zoroaster was de 
man! Daar komt bij dat men in de Renaissance de Chaldeeuwse beschaving als de oudste 
zag. En daarvan was Zoroaster het boegbeeld. Het is tekenend dat nog een eeuw later 
Francesco Patrizi, die ook een uitgave van het Corpus Hermeticum verzorgde, in zijn  Nova de 



universis philosophia (nieuwe alomvattende wijsbegeerte) stelde dat de eerstbekende 
filosoof Zoroaster was. De genealogie is dan als volgt: Zoroaster is een zoon of kleinzoon van 
Noachs zoon Cham; Cham stichtte kolonies in Egypte en was de vader van Osiris; een 
raadsheer van Osiris was Hermes Trismegistus; een kleinzoon van deze Hermes Trismegistos, 
die ook Hermes Trismegistus heette, leefde in de tijd van Mozes en was de tweede grote 
filosoof hier op aarde; Hermes is dus beïnvloed door Zoroaster. Orpheus leerde in Egypte de 
wijsheid via de priesters van Hermes kennen. Na hem kwam Pythagoras, uit wiens school 
Plato voortkwam.74 
Had Hermes door het primaat van Zoroaster bij Ficino afgedaan. Geenszins. Toch lijkt zijn 
aanvankelijk enthousiasme wat bekoeld. In zijn eerste verhandeling, De voluptate (over de 
wellust) uit 1457, had hij nog met wellust uit de Asclepius geciteerd. En een jaar later haalt 
hij in het in de volkstaal geschreven Di Dio et anima (over God en de ziel)  met instemming 
een aan Hermes toegeschreven uitspraak aan: 
God is een oneindige sfeer wiens centrum overal is en de omtrek nergens.75 
Ficino geeft tien redenen waarom Hermes God een sphera intelligibile noemt.76 Later zou hij 
deze spreuk nog enkele keren gebruiken maar dan, zeer opvallend, niet meer onder de 
auteursnaam Hermes. 
Met het vorderen van leeftijd en werk zakt de interesse in Hermes bij Ficino verder weg. Hij 
raakt steeds meer geboeid door de neo-platonisten, vooral Plotinus en Proclus. Dat wil 
geenszins zeggen dat Hermes voor hem had afgedaan. Gilles Quispel heeft erop gewezen dat 
Ficino´s opvattingen over magie in zijn beroemde De vita coelitus comparanda grotendeels 
gebaseerd zijn op de Asclepius.77  
Ficino was, dat moge uit deze bundel blijken, een veelzijdig geleerde. Zelfs als zijn vertaling 
van het Corpus Hermeticum oneindig veel meer impact op zijn tijd had dan op zijn eigen 
denkwereld78 heeft hij daarmee de wereld een kostbaar geschenk nagelaten. 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 

openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 juncto het Besluit van 20 juni 

1974, Stb. 351 zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk 

verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van 

gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de 

uitgever te wenden. 

  

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Rechthebbenden die in dit verband niet zijn 

benaderd wordt verzocht zich met de uitgever in verbinding te stellen.  
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INLEIDING TOT DE ALCHEMIE 
 
De alchemie van vroeger was niet het primitieve geknutsel was waar de moderne 
wetenschap het voor houdt. In de eeuw van de Verlichting namelijk, zo'n kwart millennium 
terug, voltrok zich een splitsing: de hoogwaardige wetenschap 'chemie' ontstond uit, wat 
men toen noemde, 'een hardnekkig bijgeloof' van vroegere eeuwen, de alchemie. Premissen 
waarvan men tientallen eeuwen was uitgegaan zouden niet meer geldig zijn. En inderdaad, 
technisch gezien, betekende de nieuwe wetenschap een geweldige sprong voorwaarts.  
In haar dissertatie over een de alchemist Michaël Maier, schrijft Heleen de Jong: 

Vanaf 1780 is als gevolg van de nieuwe inzichten de rol van de alchemie uitgespeeld. 
Het verschil tussen alchemie en chemie is, dat de alchemie de stoffen onderscheidde 
naar de kwaliteit, waarin vuur, aarde, lucht en water (opgevat als de vier elementen, 
waaruit alle stoffen zijn opgebouwd) in de verbinding voorkwam, en dat de chemie 
denkt in hoeveelheid en gewicht. Men kan de alchemie zien als de eerste, kwalitatieve 
fase van de moderne, kwantitatieve chemie. 

 
De alchemie is ontstaan in een unitaristisch wereldbeeld (alles komt voort uit het Ene).  
De ganse schepping is doortrokken van dezelfde levensstroom. Alchemie wordt een ‘heilige 
kunst’ genoemd omdat al het onderzochte in relatie met het goddelijke gezien wordt. 
‘Geest’ zit gevangen in de materie en dient ‘bevrijd’ te worden. Materie en ziel hebben een 
relatie met elkaar die mede onderzocht wordt in de alchemie. In het mechanistische 
wereldbeeld is een kloof ontstaan tussen geest en materie. Emoties als gevoel, smaak, geur, 
geluid, kleur, die het leven betekenis geven, zijn grotendeels verbannen van het 
wetenschapsterrein, waardoor er een stuk zingeving verloren is gegaan. 
 
Alchemie is een levensopvatting, uitgedrukt in termen van chemische reacties. Alchemie 
gaat er vanuit dat alles naar volmaaktheid streeft. Wat onvolmaakt is kan volmaakt worden 
door transmutatie.  
Soms spreekt men over een levenselixer (aurum potabile, vloeibaar goud) dat deze 
transformatie bewerkstelligt. Het ultieme doel voor de ware alchemist is echter het vinden 
van die lapis philosophorum (steen der wijzen), die tegelijk middel, proces en uitkomst is.  
Basis zijn de vier elementen vuur, water, lucht en aarde. De alchemisten onderkenden 
overigens ook een vijfde element, de quinta essentia; de begeesterer van al het stoffelijke 
(Indisch ether- of prana-begrip). 
 
Maar er is ook iets merkwaardigs aan de hand. Wij merken dat niet meer op omdat we 
grootgebracht zijn in het verlichtingsdenken en vertrouwd zijn geraakt met het 
materialistische wetenschapsmodel. Voor ons is materie materie. Dingen zijn dingen. Dat is 
het grote verschil met de era voor de Verlichting.  
Metalen, mineralen, planten, dieren, zon, maan en planeten zijn op elkaar betrokken. De 
metalen werden gesymboliseerd in de toenmalig bekende planeten, inclusief zon en maan. 
De ontwikkeling liep van lood, via (kwik)zilver tot goud.  
 
Houdt alchemie inderdaad het maken van goud en zilver in, althans het pogen daarvan? 
Deze wijdverbreide misvatting heeft te maken met de ongeremde groei van de alchemie in 
de late Middeleeuwen en de tijd daarna toen ieder zichzelf respecterend vorstenhuis wel 
een of meerdere alchemisten in dienst had om van onedele metalen (als lood) edele te 



maken (zoals goud). En er waren in die tijden ook zeker 'alchemisten' die zich alleen met die 
materiele kant van deze kunst bezighielden. Maar er is veel meer aan de hand. Het ultieme 
doel voor de ware alchemist is de geestelijke weg van het ruwe, beperkte lood te groeien in 
het bewustzijn naar het zuivere goud. 
De 'steen der wijzen' is, in zijn hoogste vorm, gelijk te stellen aan het Godsprincipe. Eerder 
zagen we al dat hermetisten, maar zij niet alleen, op weg gingen om tot een wezenlijke 
versmelting te komen van het, aanvankelijk onbewuste, goddelijke aspect in de mens zelf en 
met God in zijn totaliteit. Zo lezen we het ook in Poimandres: 'dat is de gelukkige voleinding 
voor hen die de Gnosis bezitten: God te worden!' 
 
Dat de alchemie werkt volgens hermetische principes is ook te lezen in de ‘grondwet’ van de 
alchemisten, een mystieke tekst uit vermoedelijk de eerste eeuw, de Tabula Smaragdina: 

Waar, zonder dwaling, zeker en waarachtig waar; 
dat wat boven is, is gelijk aan dat wat onder is, 
en dat wat onder is, is gelijk aan dat wat boven is, 
om de wonderen van het Ene te doordringen; 
en zoals alle dingen geworden zijn uit Een, 
door de overwinning van Een, 
zo ontstonden alle dingen door dit Ene door aanpassing. 
Zijn vader is de Zon, zijn moeder is de Maan;   VUUR - WATER 
de wind droeg hem in zijn schoot     LUCHT 
en zijn voedster was de Aarde;     AARDE 
hij is de vader van iedere volmaaktheid,     de Ene 
of de voleinding van de gehele wereld. 
Zijn kracht zal volkomen zijn 
als die uitgegoten is over (teruggekeerd zal zijn naar) de aarde. 
U zult de aarde scheiden van het vuur, 
het fijne van het grove,  
zachtjes en met grote fijnzinnigheid; 
het stijgt van de aarde naar de hemel, 
en daalt weer af naar de aarde, 
en ontvangt de kracht van alle kracht 
die iedere vluchtige substantie zal beteugelen 
en die iedere vaste stof zal doordringen. 
Zo is de wereld geschapen. 
Hieruit kwamen de wonderlijke aanpassingen voort, 
waarvan dit de werkwijze is. 
Daarom heet ik Hermes Trismegistus, 
omdat ik de drie delen van de wijsheid van de gehele wereld bezit. 
Volledig is hetgeen ik gezegd heb over het werk van de Zon.    

 
Uitgaande van het hermetische principe 'zo boven, zo beneden' kon het onderzoeken van 
'beneden' tot inzicht in 'boven' leiden. Het werken met metalen was, evenals het werken 
met mineralen en planten, werken met goddelijke krachten. In het bewustzijn daarvan staat 
het transmuteren van onedele naar edele metalen gelijk aan het innerlijk zuiveringsproces: 
de lagere menselijke aandoeningen (eenzijdig gerichte driften en begeerten) te overwinnen 
en om te vormen tot de hogere talenten, uitmondend in totale vergeestelijking, in de 



moderne psychologie met het begrip 'zelfrealisatie' aangeduid. Ik gebruik hier bewust een 
modern woord dat we in die vorm niet in de oudheid tegenkomen, omdat juist in onze era 
de alchemie vanuit de diepste duisternis weer naar boven is gehaald door de 
psychoanalyticus Carl Gustav Jung.  
Scherp zag deze denker in dat wat hij het 'individuatieproces' noemde eeuwenlang 
uitgedrukt is in alchemistische symbolen. 
We zullen de verschillende uitingsvormen van alchemie nog herhaalde malen tegenkomen. 
 
Het alchemistische proces kent drie hoofdfasen, die we talloze malen in alchemistische 
afbeeldingen tegenkomen: nigredo, albedo en rubedo. Soms wordt er gesproken over een 
tussenfase tussen albedo en rubedo, namelijk citrinitas. Wat houden deze fasen in? 
 
Nigredo, (Melanosis) of zwartheid, betekent in de alchemie verrotting of ontbinding. Bij de 
aanvang van 'het Grote Werk' of Magnum opus moesten alle alchemistische ingrediënten 
worden gereinigd en uitvoerig gekookt tot een uniforme zwarte materie ontstond. Het staat 
voor de zwarte materie in het retort dat een behandeling ondergaat,  
zoals putrefactio: afsterven, ontbinden, verrotting, ja zelfs onthoofding. 
Symbolen: geraamte, dood, kerkhof, zwarte kraai.  
Saturnus is de planeet voor nigredo, de chaos, de prima materia, het lood, god van de dood 
en afsterven, waardoor een wedergeboorte plaats kan vinden.  
Mythologisch: de moeilijkheden die de held (Hercules, Theseus) ondervindt in zijn reis naar 
de onderwereld. Strijd van de held met de draak. Initiatie-test in oude mysteriën.  
Psychologisch: Carl Gustav Jung, die de alchemie bestudeerde, interpreteerde nigredo als 
een moment van maximale wanhoop, (een "donkere nacht van de ziel") en zag het als een 
voorwaarde voor verdere persoonlijke ontwikkeling. 
Het is de eerste ernstige confrontatie met de schaduw, het onbewuste als het tot dan toe 
verwaarloosde deel van de psyche. Een confrontatie met de aardgeest/duivel/draak; 
duisternis; chaos. De botsing tussen het bewuste ik en mijn schaduw. Mogelijkheid tot 
geestelijke afdaling in het zelf. Dat is pijnlijk en kan tot depressie leiden. Maar in het diepste 
donker gloort het witte licht van Albedo. 
 
Albedo (Leukosis), het verwerken van het nigredo, of witwassen. De alchemist dringt door in 
zijn eigen binnenwereld van onbewuste stemmingen en verlangens, opvattingen en ideeën. 
Het inzettende herstel in de albedofase laat zich symboliseren in de kleuren geel en groen.  
De Latijnse term betekent "witheid".  
Na de chaos (of massa confusa) van de nigredo fase, ondergaat de alchemist een zuivering in 
albedo, wat letterlijk wordt aangeduid als ablutio - de afwassing van onzuiverheden. In dit 
proces wordt het subject verdeeld in twee tegengestelde principes die later in de rubedo 
fase worden samengesmolten tot een eenheid van tegengestelden of coincidentia 
oppositorum. 
Mythologisch: De zon rijst op middernacht (Apuleius), symbool voor het rijzende licht en de 
diepte der duisternis (Christus geboorte midden in de winter). Ook Aurora staat symbool 
voor de albedo-fase, evenals Venus (morgenster). Andere symbolen voor albedo: witmaking 
= bewustwording. Ook Maan en Venus als archetype van de anima (soror mystica); verder 
witte duif (doop in levend water); witte zwaan, witte roos, witte koningin. 
Lucifer (licht dat in duisternis schijnt tot val in diepe duisternis – het omgekeerde proces van 
de naar verlossing strevende alchemist) staat symbool voor ruwe zwavel, het alledaags 



bewustzijn. Mercurius is zijn tegenpool, witte zwavel, het zuivere bewustzijn, dat bewolkt 
wordt door Lucifer. Het rode zwavel is de illusie, het maya, waarin de mens verkeert die het 
licht van Lucifer en Mercurius met elkaar verwart. 
Psychologisch: Carl Gustav Jung stelt het albedo gelijk met onbewuste andersgeslachtelijke 
zielebeelden, de anima bij mannen en animus bij vrouwen. Het is een fase waarin inzicht in 
schaduwprojecties worden gerealiseerd, en het opgeblazen ego en overbodige 
conceptualisaties worden verwijderd uit de psyche. 
Assimilatie en integratie – nog een wankel evenwicht - reflectie – vaak zichtbaar aan snelle 
stemmingswisselingen. Een voortgezette exploratie van het onbewuste door het bewust 
(wit) te maken. 
Je ne craignais pas de mourir, mais de mourir sans être illuminé (Graaf de Saint-Germain). 
De alchemist heeft in zichzelf de bron ontdekt waar het leven stroomt. Deze fontein van 
levend water geeft de eeuwige jeugd.  
Mannelijk en vrouwelijk zijn een geworden (symbool: hermafrodiet).  
De mens is nog één (seksloos) in de moederschoot, maar wordt geboren in de wereld van 
dualiteit, maar zijn geest blijft een. Als het mannelijk en vrouwelijke zich weer met elkaar 
verbinden, zal men zijn diepste zelf ervaren; bewust en onbewust zijn verenigd. 
 
Citrinitas is een aanduiding voor ‘geelheid’, het watergeel van opkomende zon. Groen 
(viriditas) is de kleur van natuurlijke vegetatieve groei. Dromen over tuinen, planten, 
bloemen, gewassen zijn symbool voor onze eigen groei en rijping. 
Het is één van de vier onderdelen van het alchemistisch Magnus Opus (het Grote Werk). 
Deze (derde) stap in het alchemistisch werk staat voor de transmutatie van zilver in goud. 
Verbonden met citrinitas zijn de zonsopgang of het ontwaken. 
In de alchemistische filosofie stond citrinitas voor het aanbreken van de "zonne-licht" dat 
inherent is aan iemands wezen, en dat de reflecterende "maan, of de ziel het licht" niet 
meer nodig heeft. 
Bij Jung staat citrinitas voor het archetype van de ‘wijze oude man’ of >wijze oude vrouw’. 
… reuring in de eigen ziel: 
 
Rubedo (Iosis) is een aanduiding voor Aroodheid@. De voortzetting van het albedo (witte 
koningin en rode koning).  
Verbinding van het witte met het rode (coniunctio), geestelijke rijpheid, intelligentie in brede 
zin des woords; kracht, energie, unificatio (coniunctio), de lapis philosophorum. 
Deze (vierde) stap in het alchemistisch werk staat voor het bereiken van verlicht bewustzijn 
en de algehele fusie van geest en materie. Afgedaald in het onderbewuste, in de duisternis, 
vindt de alchemist het Licht, de Geest (kwikzilver). De pauwenstaart heeft zich ontvouwd en 
is gestold (coagulatio). Het is een vaste altijd-blijvende waarde geworden. Oosterse filosofen 
noemen dat ‘het diamanten lichaam’. Het goddelijk Zijn gerealiseerd. De mens is meester 
over zichzelf  en de fysieke en spirituele wereld geworden (het Atman bij de Hindoes). 
Volgens Jung representeert rubedo het Archetype van het Zelf, de cumulatie van de vier 
stadia van de individualisering. Het Zelf manifesteert zich in Avolledigheid@, het punt waarop 
een persoon zijn of haar ware aard ontdekt. Het proces van individuatie (psychische rijping) 
is afgerond.  
 
De vier psychologische fasen van het proces, nigredo, albedo, citrinitas, rubedo, worden 
uitgedrukt in de symboliek van de metalen als een omzetting van lood naar goud: 



lood (Kronos, Saturnus) (milt) 
ijzer (Ares, Mars) (gal) 
tin (Zeus, Jupiter) (lever) 
kwikzilver (Hermes, Mercurius) (longen) 
koper (Aphrodite, Venus) (nieren) 
zilver (Maan, Selene, Luna) (hersenen - ook maag) hebben de mogelijkheid om 
goud (Zon, Helios, Sol) (hart) te worden (Petrus Bonus 1330) 
 
Transmutatie van de materie is de geestelijke transformatie binnen de psyche van de 
alchemist. Zo staat het vuur onder het retort voor: driftleven / hartstochten / drijfveren 
De alchemist temt het vuur tot een matig - gelijkmatig - vuur 
Dan vervolgt het proces: 
CALCINATIO - fijnmalen (of: verkalken) van de prima materia 
SOLUTIO - onderdompeling in bad (onbewuste): 
 het bewustgewordene (gemalen prima materia) wordt overspoeld door onbewuste 
 (water) 
SEPARATIO - scheiding van de oerstof in 2 componenten (tegendelen/alternatieven) –  
 Sol/Luna - geest/ziel - m/v - leeuw/slang - ridder/draak - haan/hen - koning/koningin 
 (animus-anima) 
CONIUNCTIO - de verbinding tussen 2 (deels nog onbewust - uit verlangen) 
PUTREFACTIO - ontbinding (verrotting/afsterving) - psych.: lusteloosheid/depressie 
 nodig om nieuwe geboren te laten worden (nigredo) 
CONGELATIO (coagulatio) - stolling van het vluchtige - de pauwenstaart 
 de verrotting is opgelost en ontvouwt zich in kleuren 
 (als de stolling is mislukt heeft coniunctio geen zin gehad) 
SUBLIMATIO - distillatie/verdamping - wezenlijke kern wordt geabstraheerd 
 witkleuring - albedo 
EXALTATIO - verheffing - resultaat wordt zichtbaar en de glans vermeerdert zich 
MULTIPLICATIO - vermenigvuldiging (door uitstraling) – rubedo 
 
Paracelsus voegde daar de symboliek van de trigonie der grondelementen, de tria prima aan 
toe: 
zout (sal), het consoliderende restant uit vuur  aarde lichaam 
zwavel (sulphur), het ontvlambare verandert in vuur  lucht ziel 
kwik (mercurius), vervluchtigend onveranderd in vuur  water geest 
 
Mannelijk zwavel en vrouwelijk kwik waren de materiele componenten van het mannelijke 
en het vrouwelijke. Uit de vereniging van beiden wordt, evenals uit de coniunctio tussen Sol 
(zon) en Luna (maan), tussen koning en koningin, de steen der wijzen geboren. 
 
In de alchemie staat de versmelting van het mannelijke en vrouwelijke centraal. Dat was al in 
de oudheid het geval, toen er veel vooraanstaande vrouwelijke alchemisten aan het werk 
waren. Het oudste westerse alchemistische geschrift dat we kennen is een papyrustekst uit 
ongeveer tweehonderd jaar voor het begin van onze jaartelling van de Egyptenaar Bolos 
Demokritos van Mendes in zijn ‘Physica et Mystica’. Hij zou, volgens latere alchemisten, in de 
tempel van Memphis ingewijd zijn in de mysteriën door de 'grote Ostanes', beroemd om zijn 



uitspraak: ‘De natuur verheugt zich in de natuur, de natuur bevat natuur, en de natuur 
overwint de natuur’. 
In dezelfde tijd leefde daar ook de beroemde Cleopatra de alchemiste, die een school van 
leerlingen had, en zelf een leerlinge was van Komarius, een tempelhogepriester. Haar 
bekendste werk is de Chrysopoeia (kunst van het goud-maken) met de afbeelding van de 
oeroboeros (hen to pan – Een, het Alles = alles is een). 
Cleopatra was ook een tijdgenote van Maria Prophetissa (de Jodin), eveneens een zeer 
bekwaam alchemiste.  
Deze Maria (van Alexandrië) was de uitvindster van een reeks technische apparaten die nog 
steeds in gebruik zijn, zoals de hete as-doos voor constante warmte, de mest-doos voor 
langdurige warmte en de dubbele boiler, de "bain-marie" (baleneum Mariae) voor zachte 
opwarming. Geen van haar geschriften hebben het overleefd, maar ze wordt met groot 
respect geciteerd door Zosimus van Panopolis, uit de derde eeuw en kenner van de 
hermetische geschriften. Het is aannemelijk dat Zosimus door tempelpriesters geschoold 
was in de alchemie. De Egyptische tempels waren de bakermatten van de wetenschap. 
Tempelpriesters hadden niet alleen een religieuze functie; je kan het ook anders zeggen: 
wetenschap en religie waren geheel van elkaar doortrokken. Zosimus onderhield zijn leven 
lang een nauwe relatie met een priesteres, Theosobia, een uiterst bekwaam alchemiste. Aan 
haar droeg hij zijn belangrijkste werk op en hij liet haar ook zijn autobiografische 
herinneringen, Uiteindelijke vrijstelling, na. Hij noemde haar zijn >zuster=. Maar hij had ook 
kritiek op zijn soror mystica. Zo vond hij het verwerpelijk om de alchemistische kennis alleen 
voor ingewijden te bewaren. 
 
In de alchemie uit de late middeleeuwen, de Renaissance en de nieuwe tijd waren de 
alchemisten over het algemeen mannen. Maar zij hadden altijd een denkbeeldig ‘soror 
mystica’ (mystieke zuster) bij zich. Want alleen het eenzijdig mannelijk was niet in staat het 
Grote Werk te voltooien. Alleen in coniunctio, het samengaan van het mannelijke en het 
vrouwelijke, kon de steen der wijzen zich openbaren. 
 
Enkele beschrijvingen: 
 

 
Dit embleem heeft Michael Maier de omschrijving meegegeven: 
“De adelaar, vliegend door de lucht en de pad kruipend over de aarde zijn het 
meesterschap”. 
Maier beschrijft, vervolgens volgens Heleen de Jong, de adelaar als de moeder van de Zon of 
Pad; in die zin, dat de onaanzienlijke pad zich eens zal ontwikkelen tot Zon, het donker tot 
licht, de donkere zwarte aarde tot het lichte vuur. Want de pad is de aarde en de aarde 
bevat alle elementen, die nodig zijn voor het omzettingsproces. De aarde wordt juist 
voorgesteld door een pad, omdat "de pad zich traag beweegt en met de kop naar de grond 



gekeerd loopt. Hij stelt de filosofische aarde voor, waarop, als op zijn fundament, het 
gouden huis gebouwd moet worden, want zonder de aarde zou het filosofische werk niet 
mogelijk zijn, omdat de aarde maakt, dat de lucht niet vervluchtigen kan, omdat de aarde 
maakt, dat het vuur een tonder heeft, waaraan het ontstoken kan worden, en dat het water 
een vat heeft, waarin het behouden blijft. Kortom, de aarde bevat alle elementen en houdt 
ze onafscheidelijk verbonden. Laat echter niemand denken, dat deze aarde zuiver is; er is 
wel vuur in, maar het is vermengd met aarde, lucht en water. Het is in zekere zin een Chaos 
van aardse vorm; verblijvend in verborgen plaatsen en groeven en het moet voor gebruik 
gereed gemaakt worden”. 
 

 
In de voorhof vinden we zwavel en kwik (Sulphur en Mercurius) als de basiselementen van 
de materie. de drie muren symboliseren de drie fasen van het filosofische werk (nigredo, 
albedo, rubedo) beginnend in ram, voortgezet in leeuw en afrondend in boogschutter, waar 
uit het louterende vuur het onvergankelijke rode geestlichaam ontstaat, het drinkbare goud 
van de eeuwige jeugd (levenselixer). 
  

 
De wolf (antimoon*) verscheurt de koning en verorbert hem; de wolf wordt verbrand en uit 
het vuur verrijst de verloste hernieuwde (spirituele) koning. 
* antimoon, de saturnische basisstof (lood) voegde men aan de smeltoven toe omdat dit het onreine aantrok 

en verslond, daarom noemde men het ook de >magneet der wijzen= of de >wolf van de metalen= of de 

>vurige draak=; antimoon verteert alle bekende metalen, behalve goud. 
 



Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 

openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 juncto het Besluit van 20 juni 

1974, Stb. 351 zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk 

verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van 

gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de 

uitgever te wenden. 

  

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Rechthebbenden die in dit verband niet zijn 

benaderd wordt verzocht zich met de uitgever in verbinding te stellen.  

 



Over de occulte filosofie 
 
De Renaissance heeft grote universele genieën voortgebracht. Te veel om op te noemen. De 
meeste van ons kennen een aantal grote kunstenaars uit die periode, zoals Michelangelo, 
Leonardo Da Vinci en Botticelli. Hun werken zijn tot ikonen geworden in onze geest. 
We noemden al eerder Marsilio Ficino, arts en filosoof en vertaler van het Corpus 
Hermeticum en de geschriften van Plato en de Neo-platonisten. We refereerden ook aan 
Pico della Mirandola met zijn hermetisch-kabbalistische rede over menselijke waardigheid. 
Maar ook buiten Italië waren er opvallende tijdgenoten van deze humanisten. 

 
Zo was daar een merkwaardige man, Johann Heidenberg die zich, naar zijn geboortedorp 
aan de Moezel Trittenheim, Trithemius noemde (1462 – 1516). Over deze bijzondere abt, die 
een alchemistische werkplaats in zijn klooster had ingericht, is niet zo veel geschreven. Zijn 
illustere leerlingen, Agrippa en vooral Paracelsus, zijn veel bekender geworden. Trithemius 
zocht de rust en de vrede van een teruggetrokken leven en vond die in de twee kloosters 
waar hij het grootste deel van zijn werkzame leven abt was. Trithemius werd in zijn tijd als 
een groot geleerde gezien. Hij noemde zich een waarachtig christen door navolging van 
Christus, monnik door de verachting van wereldse zaken en filosoof door de hartstocht te 
overstijgen. 
Trithemius ontwikkelde naast een ingenieuze engelenmagie een coderingssysteem dat hij 
beschreef in zijn grote werk Steganographia.  
 

 



Steganographia is een boek dat, in de traditie van de kabbalistische engelenmagie, lange 
lijsten bevat met spirituele wezens. Deze engelenwezens kunnen opgeroepen worden door 
bezweringen in een vreemde, maar ogenschijnlijk zeer consistente taal, die gemakkelijk in 
het gehoor ligt en een melodieuze kwaliteit heeft, wanneer men het luid voordraagt. Er is 
een uitgebreid cryptografisch systeem verborgen in de tekst. Geheime diensten overal ter 
wereld gebruiken, zonder het te weten, Trithemius’ vinding: (de)codering van tekst in 
geheimschrift. Dit belangwekkende boek rolde in 1608 van de persen, maar delen ervan 
circuleerden al ruim een eeuw daarvoor in een aantal handgeschreven manuscripten. Dat 
had al in 1499 tot de nodige schandalen geleid. Een abt die in zijn klooster een 
alchemistische werkplaats inricht, contact zegt te hebben met engelen en zich bezighoudt 
met geheimschrift, dat was zelfs voor ruimdenkende kerkprelaten nogal verdacht. 
Acht jaar voor zijn dood schreef Trithemius een verhandeling "Over de zeven secundaire 
oorzaken, dat wil zeggen, de intelligenties of wereldgeesten na God". 
Het werk werd pas na zijn dood gedrukt en uitgegeven (Frankfurt 1545), wel zo veilig. De 
zeven secundaire oorzaken zijn buitenaardse entiteiten, de planetaire intelligenties. Deze 
intelligenties of aartsengelen hebben de namen Orifiel, Anael, Zachariel, Raphael, Samael, 
Gabriel en Michael, die ieder aan een planeet, van Saturnus tot de maan, worden 
verbonden.  
Trithemius gaf colleges in Bazel en had twee leerlingen die vele malen bekender werden dan 
hun leermeester: Agrippa en Paracelsus.  
Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486 - 1535) bezocht Trithemius tussen 1509 en 
1510 en hij droeg het manuscript van De Occulta Philosophia aan hem op. 
 
Agrippa was astroloog, arts, alchemist, en schrijver van diverse werken en een specialist op 
het gebied van hermetica. In 1515 geeft hij les over de hermetische geschriften aan de 
universiteit van Pavia in Italië. Door de veroveringen van de Franse koning Frans I moet hij 
die colleges afbreken. We zien hem enige hem enkele jaren later weer terug in het 
Lotharingse Metz. Als hij aldaar de verdediging opneemt van een vrouw die van hekserij 
werd beschuldigd komt hij in conflict met de inquisiteur. In 1920 wordt hij gedwongen 
ontslag te nemen en keert terug naar zijn geboorteplaats Keulen. Na twee jaar is hij weer op 
reis naar Zwitserland waar hij praktiserend arts is. Vervolgens vertrekt hij na enige tijd naar 
Lyon waar hij lijfarts wordt van de moeder van de Franse koning. Onderwijl verschijnen in 
Europa manuscripten van De Occulta Philosophia, verreweg zijn belangrijkste werk. Weer 
krijgt hij problemen met het kerkelijke gezag op. In 1533 laat hij  De Occulta Philosophia in 
druk verschijnen. Twee jaar later overlijdt hij na een veelbewogen leven. 
 
De Occulta Philosophia bestaat uit drie delen (boeken). Het eerste gaat over de natuurlijke 
magie, het tweede over de hemelse magie en het derde over ceremoniële magie. 
In de Renaissance kende men diverse vormen van magie: 

* Natuurlijke magie: inwerking kosmische krachten (planeten, dierenriem) op de 
mens. 
* Engelen (hemelse) magie: contacten met engelen, geesten en buitenaardse 
entiteiten 
De Kabbalistische engelenmagie van de renaissance kent twee systemen: 
* de Goetia en  
* de Theurgia.  



De Goetia, een gebruik van rituelen om contact te bewerkstelligen met negatieve 
entiteiten, demonen of duivels (zwarte magie). 
De Theurgie, het gebruik van rituelen om te communiceren met engelen (witte 
magie). 

Het eerste deel van De Occulta Philosophia geeft een beschrijving van de vier elementen, 
van astrologie, kabbala, getallen, engelen, namen van God en de verbanden daartussen. 
Maar ook hoe inzicht te verkrijgen in deze verbanden en de wetten te gebruiken in onder 
meer geneeskunde, kristalkijken, alchemie en rituelen. 
Agrippa vat het begrip ‘natuurlijke magie’ op dezelfde op als Ficino dat doet. Hij citeert hem 
letterlijk. Het gaat over de sterrenbeelden als het medium via welke de Ideeën uit de 
goddelijke wereld naar beneden komen. 
Ficino gebruikte onder meer het voorbeeld van zwaarmoedige (saturnale) mensen. Zij 
moesten zich blootstellen aan de zon en zich verbinden met de elementen die een relatie 
met de zon hebben, zoals bijvoorbeeld zonnebloemen.  
De hartstochten en hun vermogen het lichaam te veranderen (bijvoorbeeld liefde en 
verliefdheid) kan men cultiveren door de hartstochten of emoties die bij een bepaalde ster 
of planeet horen (zoals Venus) aan te trekken. 
Er zijn in het werk van Agrippa ook tal van praktische hoofdstukken over het maken van 
talismannen, zalfjes, toverdranken en parfums, dat alles afgestemd op de planeten. 

 
In het tweede boek, over hemelse magie, pleit Agrippa voor een grondige studie van de 
mathematica. Getallen zijn uiterst belangrijk en Agrippa legt de betekenis ervan uit. We 
vinden in dit deel ook uiteenzettingen over de betekenis van eigennamen, de kracht van 
muziek en hoe die toe te passen in overeenstemming met de universele harmonie, en nog 
een aantal andere zaken, zoals het pentagram mens. Ook Ficino schreef al eerder over de 
heilzame invloed van de muziek in zijn aansporing om ‘Orfische gezangen’ ten gehore te 
brengen 
 



In het derde boek over ceremoniële magie. 
‘Door religieuze ceremoniën te volgen en onze geest en gedachten te vormen, leren 
we de waarheid kennen’. Hij stelt, en haalt daarbij Hermes Trismegistus aan, dat we 
‘geen standvastige geest kunnen hebben zonder zuiver te leven, zonder vroomheid en 
goddelijke religie, want de heiligheid van de religie zuivert het denken en maakt het 
goddelijk’ (1e hoofdstuk uit 3e boek). 

 
Door middel van het verstand, het hoogste vermogen van de ziel, kunnen wonderbaarlijke 
werken verricht worden. Dit dient gepaard te gaan met een ascetische, zuivere en religieuze 
levenswijze. Agrippa ziet dat is noodzakelijk voor de ‘religieuze magiër’. Hij behandelt in dit 
boek verder zaken als handoplegging en het genezen van bezetenheid. Uitgebreid gaat 
Agrippa in op de relaties tussen de tien sefirot in de kabbala en de negen engelenklassen bij 
Pseudo-Dionysus de Areopagiet: 
 

 
San Marcokerk, Venetië; de negen engelenkoren volgens Pseudo-Dionysius de Areopagiet 
 



Engelenschema Pseudo-Dionysius de Areopagiet (5e eeuw): 
 
 
Hoogste bovenhemelse klasse: 
 

Seraphim  
 Geesten van de Liefde  
 

Cherubim 
 Geesten van de Harmonie - inzicht, kennis, wijsheid  
 

Tronen  
 Geesten van de Wil - kracht, glorieusheid  
 
Middelste klasse voor de hemelse wereld: 
 

Kyriotetes (Heerschappijen) 
 Geesten van de Wijsheid - verzoening, vergeving, barmhartigheid  
 

Dynameis (Machten) 
  Geesten van de Beweging - vrede, vrijheid, evenwicht, vertrouwen  
 

Exousiai (Overheden/Openbaarders) 
 Geesten van de Vorm - de vier windstreken, elementen, etc.  
 
Laagste klasse voor de aardse wereld: 
 

Archai (Oerkrachten/Beschermengelen) 
 Geesten van de Persoonlijkheid – spirituele groei, leeftijdsfasen, gezondheid 
 

Archangeloi (Aartsengelen)  
 Geesten van het Vuur (vuurgeesten)  
 

Angeloi (Engelen) 
 zonen des levens 
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Paracelsus, een hermetisch genie 
 

 Paracelsus (1493 – 1541) 
 
Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim was in zijn tijd, en is dat nog 
steeds, een omstreden figuur. Hij is de geschiedenis ingegaan als Paracelsus. Sommige 
historici houden het op een verlatinisering van zijn Duitse naam. Waarschijnlijker lijkt het dat 
hier sprake is van een zelfbenoeming: para-Celus. Letterlijk: Celsus voorbij. Met Celsus wordt 
dan de befaamde Grieks-Romeinse medische auteur uit de eerste eeuw bedoeld. Deze 
schreef het eerste medische compendium dat wij kennen. Wat dat betreft zou Paracelsus 
inderdaad in zijn voetsporen treden. In Die grosse Wundarzeney beschrijft hij vanuit een 
grote anatomische kennis alle voorkomende verwondingen (en dat waren er in de tijd van 
steek- en slagwapens nogal wat) en ook de heelwijze ervan. De voornamen Philippus en 
Aureolus zouden overigens pas na zijn dood zijn toegekend door een afvallige leerling, 
Oporinus. 
 
Paracelsus werd in 1493 geboren te Einsiedeln (Zwitserland) als enige zoon van een arts. In 
zijn vijfjarige studietijd bezoekt hij de universiteiten van Basel, Tübingen, Wenen, 
Wittenberg, Leipzig, Heidelberg en Keulen. Zijn medische titel zou hij in Ferrara in 1519 
hebben behaald. Onderweg op zijn vele reizen verdiende hij wat bij door aan astrologische 
voorspellingen en dergelijke te doen. 
Na 1519 gaat hij rondreizen en wordt hij militair arts; hij zou onder meer als legerarts in de 
Nederlanden zijn geweest.  
De universitaire geneeskunde bleek Paracelsus bij zijn werk in en op het slagveld van weinig 
nut, en hij zocht zijn heil bij de volksgeneeskunde. Barbiers - die in die tijd vaak als chirurgijn 
optraden - kruidenvrouwen, magiërs, alchemisten en kloosterlingen werden zijn leraren. 
Maar ook op deze manier lukte het hem niet tot een grotere zekerheid in de geneeskunst te 
komen. En zo overwoog hij verschillende keren ermee op te houden 
 
In 1526 werd Paracelsus stadsgeneesheer van Bazel. Dat had hij voornamelijk te danken aan 
de Bazelse humanist Frobenius, die van de artsen het advies had gekregen zijn al jaren 
pijnlijke been te laten amputeren. Paracelsus genas hem in korte tijd, waardoor deze nogal 
rigoureuze ingreep overbodig werd. Een vriend van Frobenius, Erasmus van Rotterdam, 
werd eveneens door de adviezen van Paracelsus genezen. 



Paracelsus maakte in zijn heelkunde gebruik van zijn alchemistische en astrologische 
bevindingen. Hij ging ervan uit dat het leren lezen van ‘de sterren van het firmament’ de 
genezer leert genezen: 

 Zie eerst welke planeet de ziekte veroorzaakt; dan, welk deel van het lichaam 
door de ziekte lijdende is en of de ziekte schuilt in de weke delen van het lichaam, in het 
bloed of het beenderenstelsel; ga vervolgens na, door welke planeet het zieke 
lichaamsdeel geregeerd wordt... Je kunt de ziekte tegengaan door de kruiden 
tegengesteld aan de planeet die haar veroorzaakt... Ook kan men genezen door 
sympathie, elke planeet namelijk geneest haar eigen ziekten... 

 
Dat laatste is opvallend. Geen tegengif toedienen maar ‘meer van hetzelfde’. In wezen ligt 
daar de grondslag voor de latere leer van Hahnemann’s homeopathie.  
Paracelus was ook op dit gebied een voorloper. Geheel volgens de hermetische opvattingen 
(zoals we die tegenkwamen in het eerste deel van dit boek) zag Paracelus de aardse mens als 
een afspiegeling van de ‘kosmische mens’.  
 

 



 
Praktisch betekent dit dat het menselijk hoofd onder Ram valt, de hals onder Stier, de armen 
onder Tweelingen, borst en longen onder Kreeft, hart en rug onder Leeuw, buikinhoud onder 
Maagd, nieren en blaas onder Weegschaal, genitaliën onder Schorpioen, bovenbenen onder 
Boogschutter, knieën onder Steenbok, onderbenen onder Waterman en voeten onder 
Vissen. Ook de ‘planeten’ hebben in dit spectrum hun plaats.  
Volgens Paracelsus regeert de zon het hart, de maan de hersenen, Venus de aderen, 
Saturnus de milt, Mercurius de lever, Jupiter de longen, en Mars bestuurt de gal, omdat 
‘Zon, Maan, Saturnus, Mars, Mercurius, Venus en al die tekens in de mens zelf aanwezig 
zijn...’. 
Zoals veel andere renaissancefilosofen als Ficino en Pico verwierp Paracelsus echter het 
absolute determinisme van de astrologie. De filosoof moest de sterren beheersen en niet 
andersom.  
Paracelsus maakte ook gebruik van de in die tijd populaire signaturenleer. In die opvatting 
zijn er energetische verbanden tussen afzonderlijke zaken die helend kunnen werken, zoals 
walnoot goed is voor de hersenen door een overeenkomstige vorm, zonnebloem geeft 
zonne-energie door de overeenkomst en Euphrasia (ogentroost) dat helend zou werken bij 
oogproblemen. 
 

 
 
Als een holistisch genezer was Paracelsus overtuigd van het behandelen van de mens als 
geheel en niet alleen van de symptomen. Heelkunde was, in zijn ogen, een vorm van 
alchemistische magie in micro- macro-kosmisch verband: 

 De natuur zelf is een magiër... zij creëert voor zichzelf boodschappers, zoals 
kometen en andere hemelse tekens. De magiër is te vergelijken met een arts. De arts 
kent de verborgen geneeskracht van kruiden, maar de magiër kent de verborgen 
potenties van de sterren... Zoals de arts de geneeskracht van kruiden in de zieke mens 
brengt en zo de ziekte helpt te genezen, zo brengt de magiër de hemelse deugden in de 
mens... 

 
De natuur is voor Paracelsus een levend, vloeiend en dynamisch geheel. Hij ging uit van een 
anima mundi of wereldziel die het universum en alle wezens en dingen erin doordrenkte 
met levensenergie. Ook veronderstelde hij tussen de wereldziel en de stoffelijke mens een 
sfeer waarin wezens huisden met zowel geest als lichaam, maar zonder ziel: waternimfen 
vuursalamanders en luchtsylfen.  
 
De mens is niet alleen de drager van een grofstoffelijk lichaam, maar zou, volgens 
Paracelsus, ook een siderisch (of: astraal) lichaam dragen. Dat lichaam is de behuizing van de 
psychische functies, een soort ‘zielelichaam’. Overigens zou de mens begeesterd worden 
door een onsterfelijk geestelijk lichaam, waarvan de kern in het hart te vinden zou zijn. Dit 
‘evenbeeld van God’, door Paracelsus met Athem Gottes aangeduid, verenigt zich na de 
aardse dood weer met de ‘geestelijke sfeer’.  



Parcelsus was een gnostisch hermetist. Niet voor niets werd hij in zijn tijd Trismegistus 
Germanus en Hermes Secundus genoemd. 
 
Naast de vier basiselementen (water, aarde, vuur en lucht) onderscheidde Paracelsus als 
aanvulling de tria prima: zwavel, kwik (mercurius!) en zout, oftewel het ontvlambare, het 
vervluchtigende en het consoliderende.  
 
zout (sal),    het consoliderende restant uit vuur  aarde lichaam 
zwavel (sulphur),  het ontvlambare  verandert in vuur lucht  ziel 
kwik (mercurius),  vervluchtigend  onveranderd in vuur water geest 
 
Uit deze drie principia komen de zeven metalen voort. 
 
Als de drie niet juist zijn uitgebalanceerd in het lichaam, komt daar ziekte uit voort. Te veel 
zwavel bijvoorbeeld veroorzaakt koorts en de pest, en een tekort eraan leidt tot jicht. Te 
veel kwik veroorzaakt verlamming en depressie; te veel zout leidt tot diarree en waterzucht.  
Als geheime naam voor filosofisch kwik gebruikte Paracelsus het woord 'azoth', een 
kabbalistisch acroniem voor de eerste en laatste letters van de Griekse, Arabische, Latijnse 
en Hebreeuwse alfabetten. 
Paracelus kende nog een vijfde basis-element, de quinta essentia, de bezieling van de 
dingen. Deze kwintessens staat boven alle andere elementen en doordringt deze met de 
‘levensadem’, dat wat in het Oosten aangeduid wordt met Prana. Een en ander sluit nauw 
aan bij zijn archeüsleer. Onder archeüs verstond Paracelsus de levensgeest waarin de kern 
van alle leven besloten ligt. Het is de levensadem die alles doordesemt. In de macrokosmos 
reguleert deze archeüs de ‘gang der planeten’, in de microkosmos van het menselijk lichaam 
werkt de archeüs als spiritus vitae, voedster en coördinator van de afzonderlijke organen. 
 
De chemie bij Paracelsus is vooral een spirituele alchemie is. De arts-alchemist-apotheker 
scheidt in zijn laboratorium het reine en het onreine en maakt daardoor de krachten vrij die 
in de prima materia, de oergrondstof, liggen opgesloten. Spiritueel ook, omdat de grootste 
alchemist aller tijden, in de ogen van Paracelsus, God is. God wiens schepping tot stand 
gekomen zou zijn door de chaos te ‘verkalken’, te doen stollen,  
 
Paracelsus introduceerde zogenaamde ‘chemische’ middelen als medicijn en stond zo aan de 
wieg van de moderne farmacologie. Met zijn op grond van chemische bevindingen 
toegepaste geneesmiddelen introduceerde hij de iatrochemie, zoals die later door geleerden 
als de Nederlander Jan Baptista van Helmont (1579-1644) verder werd uitgewerkt. 
Over de farmacie, de chemische middelen die hij gebruikte, heeft hij over geschreven:  

 Wat de ogen aan het kruid zien, of aan stenen of aan bomen, is niet het 
geneesmiddel. Ze zien alleen de slakken; maar inwendig, onder de slakken, ligt het 
geneesmiddel. Nu moeten eerst de slakken ervan worden afgebikt, daarna is er het 
geneesmiddel. (Artsen op dwaalwegen, p.83) 

 
Paracelsus moet voor die dagen een soort duivelskunstenaar zijn geweest. Hij reisde 
rusteloos kriskras Europa door, soms vergezeld door trouwe leerlingen en meestal met zijn 
hele laboratorium bij zich. Tijdens zijn reizen heeft hij een ontstellend aantal geschriften 



geproduceerd over zeer uiteenlopende onderwerpen. Zijn nagelaten gezamenlijk werk 
beslaat maar liefst veertien banden. 
Paracelsus’ invloed op latere filosofen, kunstenaars en wetenschappers is moeilijk te 
onderschatten, ondanks de afrekening met veel van zijn ideeën in de Verlichting en daarna. 
Wellicht dat we daarom juist nu weer, in een tijd waarin het puur materialistische 
wetenschapsmodel steeds meer onder druk komt te staan, een hernieuwde belangstelling 
aan de dag leggen voor de grote hermetici, waaronder Paracelsus zonder enige twijfel een 
der grootste was. 
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Giordano Bruno, een hermetisch visionair 
 
Giordano Bruno wordt geboren in 1548 te Nola, ongeveer dertig kilometer van Napels, in de 
omgeving van de Vesuvius. Bruno is al jong geïnteresseerd in de geschriften van Ramon Llull, 
een pionier op het gebied van geheugenkunst. 
Op 15 juni 1565 wordt de 17jarige Bruno als novice opgenomen in de orde van de 
dominicanen. Ruim tien jaar verblijft hij in een klooster in Napels. Hij toont dan al zijn 
kritische geest. Zo heeft hij weinig op met de Mariaverering en baart opzien door het 
verwijderen van de heiligenbeelden uit zijn kamer.  
Desondanks vervolgt hij zijn studie filosofie en theologie en wordt in 1575 tot priester 
gewijd. Niet lang daarna wordt hij van ketterij verdacht, omdat hij de verboden werken van 
Erasmus leest. Ook uit hij twijfels aan het dogma van de triniteit.  
Als het hem te heet onder de voeten wordt, verlaat hij de orde en vlucht naar Noord-Italië.  
In de volgende zestien jaar van zijn leven zwerft hij rond, op zoek naar een geschikte 
universiteit om daar zijn verworven inzichten te delen.  
In 1579 werkt hij in Geneve en bekeert zich daar, ondanks zijn afkeer van de 
predestinatieleer, tot het calvinisme. Onenigheid met hoogleraren maken al snel een einde 
aan zijn Geneefs verblijf. In Toulouse promoveert Bruno tot magister artium maar moet door 
de uitbrekende burgeroorlog in 1581 uitwijken naar Parijs. Hij wordt ontvangen aan het hof 
van de Franse koning, Henri III, die geïnteresseerd is in zijn geheugenkunst.  
Zelf schrijft Bruno daarover: 

 Ik verwierf zo'n naam dat koning Hendrik III me op een dag ontbood en me vroeg 
of het geheugen waar ik over beschikte en dat ik onderwees een natuurlijk geheugen 
was of een geheugen dat door middel van magische kunst was verkregen; ik bewees 
hem dat het niet door middel van magische kunst maar door wetenschap was 
verkregen. Hierna liet ik een boek over het geheugen drukken met de titel De umbris 
idearum dat ik aan Zijne Majesteit opdroeg, waarop hij me een bezoldigd lectoraat 
bezorgde. (Frances A.Yates, De Geheugenkunst, Amsterdam 1990, 208) 

 

 
 
De umbris idearum bestaat uit associatieketens die in gang gezet worden met behulp van 
beelden die reeds in het geheugen opgeslagen zijn.  
 



 Een lange tekst kan bijvoorbeeld worden gememoriseerd door delen ervan te 
hechten aan een vertrouwde reeks, zoals de tekens van de dierenriem, de maanden van 
het jaar, of de kamers van een bekend huis. Door de bekende reeks in gedachten na te 
lopen, worden bepaalde tekstdelen in herinnering geroepen. In De umbris idearum zet 
Bruno uiteen hoe lettercombinaties te onthouden zijn door ze te associëren met 
mythologische en andere bekend veronderstelde voorstellingen, die hij heeft 
aangebracht op vijf concentrische cirkels. Iedere afbeelding hoort bij een bepaalde 
lettercombinatie, en door de cirkels ten opzichte van elkaar te draaien kan er een 
voorstelling uit de vijf cirkels worden samengesteld die met een bepaald woord 
correspondeert. Volgens Bruno kunnen op die wijze in beginsel alle woorden uit alle 
talen worden gegenereerd. (Inleiding Giordano Bruno; Italiaanse dialogen, Amsterdam 2000, 15) 

 
Bruno reist naar Engeland en Duitsland waar hij doceert en boeken schrijft. 
In 1584 zijn er tekenen aan de hemel, kometen en nieuwe sterren. De grote conjunctie van 
bijna alle planeten in het sterrenbeeld Ram zou volgens velen in deze tijd van 
godsdienstoorlogen de wederkomst van Christus aankondigen.  
In zijn werk Het aswoensdagmaal verdedigt Bruno het heliocentrische wereldbeeld van 
Copernicus. Ook rept hij van een oneindigheid van het universum. Hij stelt dat het 
zonnestelsel zich beweegt door een kosmos vol met oneindig zonnestelsels.  
 

 
 
Bruno citeert Hermes Trismegistus dat er geen ledig heelal is en stelt dat 

“het daarom nutteloos is om te onderzoeken wat er zich buiten de ruimte bevindt, 
leegte of tijd. Want er is één enkele ruimte, één enkele wijde immensheid, die me 
gemakshalve leegte noemen; daarin bevinden zich ontelbare planeten zoals die 
waarop wij leven en zijn. Deze ruimte is oneindig, daar noch rede, noch zintuiglijke 
waarneming, noch natuur een grens aangeeft. Er bevinden zich een oneindig 
hoeveelheid werelden in, van dezelfde soort als de onze”. (Inleiding van Bruno, Haarlem 2002, 10) 

 
Er is in Bruno's maatschappij geen ruimte voor christelijke dogmatiek, en de instituten 
van zowel het katholieke als het hervormde kamp worden met argwaan bekeken. 
Bruno pretendeert weliswaar filosofie en theologie gescheiden te houden, maar wordt 
dermate geobsedeerd door een homogeen universum als uitdrukking van een 
onkenbaar goddelijk principe, dat er voor tussenpersonen als de godmens Christus geen 
plaats meer is. “De verdrijving van het triomferende beest” bevat dan ook een 



hartstochtelijk pleidooi voor de contemplatie van het goddelijke in de natuur. Ook wat 
dit betreft zijn oude, in dit geval door het christendom in onbruik geraakte ideeën, 
verloren gedaan. Voor zijn reformatie grijpt Bruno terug op de religie van de 
Egyptenaren, zoals hij die verwoord ziet door Hermes Trismegistus en Iamblichus, die 
het goddelijke in de dingen aanbaden. In hun ogen waren de dingen op een bepaalde 
manier een manifestatie van het goddelijke. Een goed mens is iemand waarin het 
goddelijke zich ontplooit onder de noemer goedheid. 

 (Inleiding Giordano Bruno; Italiaanse dialogen, Amsterdam 2000, 19-20) 

 
Rond 1588 verblijft Bruno een tijde aan het verlichte hof van de legendarische keizer-koning 
Rudolph II in Praag. Daarna reist de rusteloze Bruno naar het Duitse Helmstedt, waar hij door 
de lutheraanse predikant Gilbert Voet in een preek wordt geëxcommuniceerd. Eerder al 
gevlucht voor zijn katholieke broeders, en later uitgestoten door de calvinisten, wordt hij nu 
verjaagd door de lutheranen.  
In augustus 1591 reist Bruno naar Venetië, op uitnodiging van een patriciër, Giovanni 
Mocenigo, die hem ondanks gedane beloften, op 23 mei 1592 uitlevert aan de inquisitie. 
Bruno wordt aangeklaagd als een magiër en ongelovige. Hij stelt de leringen van Hermes 
boven die van Christus, hij ontkent het mysterie van de transsubstantiatie, de 
maagdelijkheid van Maria en het dogma van de drie-eenheid. Hij gelooft in zielsverhuizing, 
en een eeuwig en oneindig universum. 
Bruno wordt op verzoek van de Romeinse inquisitie in augustus overgebracht naar het 
Vaticaan.  

 Bruno werd op de volgende thema's ondervraagd: de schepping van de dingen, 
die volgens Bruno eeuwig zijn, omdat een oneindige oorzaak een oneindig gevolg heeft; 
de aard van de relatie tussen God en schepping die, gezien als eenheid, aanleiding kan 
zijn voor allerlei ketterse denkbeelden; de status van de ziel en zielsverhuizing; de 
beweging van de aarde en de kosmische wisselvalligheid; de identificatie van sterren 
met engelen; de status van de aarde als levend wezen en de wereldziel; de leer van de 
talloze werelden in een oneindig universum. 

 (Inleiding Giordano Bruno; Italiaanse dialogen, Amsterdam 2000, 23-24) 
 

Na een verdediging van bijna acht jaar, weigert Bruno in december 1599, zijn inzichten te 
herroepen. Hij wordt als hardnekkige ketter veroordeeld en op donderdagochtend 17 
februari 1600 op de Campo dei Fiori in Rome in het openbaar levend verbrand. 
 
Frans Smit stelt terecht: 

 Tot op de dag van vandaag wordt Bruno in wetenschappelijke kringen volkomen 
genegeerd - de filosoof Russell in zijn standaardwerk over de Europese filosofie 
spendeert geen letter aan hem. Anderen doen hem geringschattend af als een 
fantasierijke of dichterlijke verkondiger van een speculatief wereldbeeld. Maar het 
moet bij hen toch minstens verbazing wekken, dat diezelfde Bruno vaststelde dat de 
zogenaamde vaste sterren zonnen zijn en niet, zoals Copernicus aannam, de uiterste 
begrenzing van het heelal. Let wel: dit stelde hij vast zonder gebruik van de 
telescoop - die moest nog worden uitgevonden. 0ok ontdekte hij als eerste dat de aarde 
bij de polen is afgeplat. En hij wees erop dat er voorbij Saturnus nog andere planeten 
moesten zijn, tweehonderd jaar voor de ontdekking van Uranus in 1781. Neptunus en 
Pluto werden pas in 1846 en 1930 ontdekt. 



 De beroemde Galilei noemt in zijn werken Bruno nergens, hoewel zij tijdgenoten 
waren. Sterker nog, Galilei heeft gebruik gemaakt van teksten van Bruno om zijn eigen 
stellingen gewicht te geven, zonder netjes aan hem te refereren. Ook voor dit in 
wetenschappelijke kringen bekende verschijnsel - de een strijkt met de eer van de 
ander - geldt: er is niets nieuws onder de zon. De waardering van Bruno als een veel 
moderner en radicaler wetenschapper dan Galilei laat nog altijd op zich wachten. 
(F.Smit, ‘Bruno als voorloper op zijn tijd’ in Bruno, Haarlem 2002, 25-30, 28-29) 
 

 
  
Eigen foto’s van het Bruno-beeld in Rome (Campe dei Fiori) 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 

openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 juncto het Besluit van 20 juni 

1974, Stb. 351 zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk 

verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van 

gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de 

uitgever te wenden. 

  

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Rechthebbenden die in dit verband niet zijn 

benaderd wordt verzocht zich met de uitgever in verbinding te stellen.  

  



De engelenmagie van Dr.Dee 
 
Een tijdgenoot van Bruno was John Dee. John Dee (1527- 1609) was een humanist, filosoof, 
wiskundige, geograaf, astroloog en adviseur van koningin Elizabeth I.  

 
Henry Gillard Glindoni (1852-1913). 

 
Tevens wijdde hij zijn leven aan de alchemie, magie en de hermetische filosofie. Dr. Dee 
bestudeerde zowel de wereld van de wetenschap als van de magie, op het moment dat ze 
uit elkaar begonnen te drijven. Dee was een gerespecteerde astronoom en navigatie-expert. 
Naast zijn verdieping in de magie en de hermetische filosofie leidde hij mensen op die 
zouden zorgen voor de ontdekkingsreizen van Engeland. Voor Dee, net als voor veel 
tijdgenoten, waren deze activiteiten geen tegenstrijdige, maar bijzondere aspecten van een 
samenhangend wereldbeeld. 
 
Dee was zeer geïnteresseerd in de kunst van de witte magie, de Magia Naturalis. Samen met 
Edward Kelly begon hij in 1581 contact met de engelen te zoeken.  
In een magische opstelling van spiegels, kristallen bollen, blanke tabletten, een zienerstafel 
met onder andere een zwaard, een ring en een aantal talismans, gingen de heren aan de 
slag. 

 



En zo kwamen de boodschappen uit den hoge door. Michaël, Rafaël, Gabriël en andere 
engelen en geesten verschenen aan Kelly, die de boodschappen doorgaf aan Dee, die ze 
nauwgezet optekende in zijn Libri Mysteriorum.  

 
 
Het derde boek laat ontwerpen zien voor de zeven talismans die op de tafel geplaatst 
moesten worden. Daarin ook een lijst met 49 engelennamen.  
In het vierde boek vinden we de wijze waarop deze engelen opgeroepen konden worden; 
overigens vinden we de bron hiervoor bij Agrippa in diens derde boek van de Occulte 
Filosofie.  
Van de engelen ontvingen Dee en Kelly het zogenaamde Enochiaanse alfabet, de taal 
waarmee de engelen met elkaar zouden communiceren. Zo waren er ook Enochiaanse zegels 
die konden worden gebruikt om demonen te ketenen.  

 
 
Zowel de engelenmagie als het Enochiaans alfabet krijgt in de late 19e eeuw een vervolg in 
de gelederen van de Golden Dawn en weer later in de magie van Aleister Crowley. Dat 
ondanks de ontmaskering van Edward Kelly als een regelrechte bedrieger. 
 
John Dee is wellicht het meest bekend geworden door een vrij kort traktaat met 24 korte 
theorema’s, de Monas Hieroglyphica.  
 

 
 



Het verscheen in 1564 en werd opgedragen aan keizer Maximiliaan II.   
In de traditie van de Renaissance, waarin verbinding voorop staat, behelst het opvattingen 
over de correspondenties tussen planetaire astrologie, natuurlijke (witte) magie, kabbala, 
numerologie en niet te vergeten alchemie, dat alles in het hermetisch perspectief ‘zo boven, 
zo beneden’.  

 Die relatie is ook uitgedrukt in een symbool, een soort zegel. In het teken 
onderscheiden we: Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. 
 
John Dee heeft ook enige jaren aan het hof van Rudolf II vertoefd. Hij leefde als het ware op 
de grens van twee tijdvakken: de schitterende Renaissance en de daaropvolgende lucide 
Verlichting. 
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