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Elise Christiane Garmatter is geboren op 12 febru-
ari 1868 in Danzig (toenmalig Duitsland). Haar vader 
onderhield als koopman internationale betrekkingen; 
ze groeide op in Berlijn en Brussel. In 1887 trouwde 
ze met de rechter Albrecht Wolfram, met wie ze drie 
kinderen had. Haar dochter Erna werd later een van de 
eerste euritmisten en heeft mede aan de wieg gestaan 
van de heileuritmie. 

Elise Wolfram had onder het pseudoniem F. Wolf-
Rabe al een aantal romans gepubliceerd, toen ze na het 
overlijden van haar man in 1904 naar Leipzig verhuisde. 
Daar kwam in hetzelfde jaar Rudolf  Steiners Theosophie 
uit. Ze las het boek, dat ze toevallig in handen kreeg, in 
één nacht uit en schreef  nog dezelfde nacht aan Steiner 
om zich bij hem aan te sluiten.

Ze werd achtereenvolgens lid van de Theosofische 
Vereniging, esoterisch leerling van Steiner, voorzit-
ster van de afdeling Leipzig, die onder haar leiding 

Elise Wolfram
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opbloeide, en van 1908 tot 1913 bestuurslid van de 
Duitse sectie van de Theosofische Vereniging. Er ver-
schenen tal van boeken en pamfletten van haar hand.

Het belangrijkste thema in haar werk was de ont-
wikkeling van de menselijke ziel, die ze weerspiegeld 
zag in mythen en sprookjes – een ‘natuurgeschiedenis 
van de ziel en van de geest’.1 Niet aan de volksfantasie 
zijn deze volgens haar ontsproten, zoals de moderne 
wetenschap ons wil doen geloven, maar aan de inspira-
tie van grote ingewijden.

“Het sprookje beschrijft de gebeurtenissen zoals het 
zielsoog ze ziet: zo zijn ze werkelijk, zo zien ze eruit! 
Dat zijn de realiteiten van het leven! De aardse dingen 
zijn slechts de symbolen van deze realiteiten. (...) Niet 
het sprookje is een symbolische voorstelling, maar het 
aardse leven is de symbolische voorstelling van het 
sprookje. De aardse koning is slechts het schaduw-
beeld van datgene wat het koninklijke in de geest is.” 2

En in een hoofdstuk De antroposofische grondslagen 
van het christendom schrijft ze dat de geheime kennis 
van de eerste christenen tegenwoordig onder de naam 
antroposofie de vorm heeft aangenomen die voor dit 
tijdsperk de enig adequate is: niet meer gebaseerd op 
‘geloof ’, maar op inzicht dat de vrucht is van het den-

[1] Elise Wolfram: Die germanischen Heldensagen als Entwicklungsgeschichte der Rasse, 
Leipzig 1910, p. 248. — [2] Elise Wolfram: Psychologie in Märchengestalt, Leipzig 
1912, p. 11.
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ken en van de eigen ervaring.1 Een van de eerste repre-
sentanten van dit nieuwe inzicht was uiteraard Para-
celsus, aan wie ze twee belangrijke publicaties wijdde.

Onder de strijdschriften van Wolfram is op de eer-
ste plaats haar boek tegen Freud te noemen, waarin ze 
diens droomanalyse als karikatuur van een imaginatief  
inzicht beschrijft. Het hele gebouw van de psychoana-
lyse, zegt zij,  steunt op halve waarheden en verkeerde 
conclusies. Wat Freud ‘vergeten’ noemt, is in werke-
lijkheid het onvermogen van de patiënt het verband 
te zien tussen een ziekmakende voorstelling en zijn 
ziekte. Waar niets vergeten is, is ook niets verdrongen, 
en daarmee vervalt de hele theorie.2

Andere pamfletten zijn antwoorden op tegenstan-
ders en misverstaanders van de antroposofie. Wolfram 
was nooit te beroerd zich in intellectuele veldslagen te 
storten, waarmee ze Steiner wel eens dwars kon zitten. 
Aan de andere kant opende zij voor talrijke personen 
een toegang tot de antroposofie, met name voor een 
aantal artsen, die ze invoerde in de grondslagen van de 
paracelsische geneeskunst.

Elise Wolfram overleed op 18 maart 1942 in Zeist, 
waar ze haar laatste dagen bij haar dochter, Erna van 
Deventer-Wolfram, doorbracht.

[1] Elise Wolfram: Das Übersinnliche in Kunst und Mythus, Konstanz, zonder ver-
melding van jaar, p. 78. Een 2e editie verscheen in Stuttgart 1921. — [2] Elise 
Wolfram: Gegen Psycho-Analyse. Imagination: Zerrbild und Angesicht, Leipzig 1918. 

Elise Wolfram
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Inleiding

Al gauw na haar kennismaking met Rudolf  Steiner 
stortte Elise Wolfram zich op de studie van Para-
celsus. Aanleiding was mogelijk een voordracht over 
Paracelsus die Steiner op 12 oktober 1906 in Leipzig 
hield en waarbij hij Paracelsus introduceerde met de 
woorden: “Iemand die de antroposofische zienswijze 
zo dicht mogelijk benadert, is Paracelsus. Hij leefde in 
de 15e/16e eeuw en was natuuronderzoeker en arts. Hij 
verenigde in zich de wijsheid en de kennis van zijn tijd 
en kan tot de dag van vandaag licht en leraar zijn.” 1 En 
op een vraag die werd gesteld naar aanleiding van een 
voordrachtenreeks in Neurenberg over de Apocalyps: 
“Hoe kan een leek tot begrip van Paracelsus en zijn 
boeken komen?”, was het antwoord van Steiner: “Het 
beste is, je wordt theosoof.” 2

[1] Volgens niet gepubliceerde, fragmentarische aantekeningen in het archief  
van de Rudolf  Steiner-Nachlassverwaltung in Dornach, geciteerd naar Wil-
lem F. Daems: Streifzüge durch die Medizin- und Pharmaziegeschichte, Verlag am 
Goetheanum, Dornach 2001, p. 298. — [2] 28 juni 1908, geciteerd naar Daems, 
a.w. p. 299. Vier jaar later zou Steiner ‘antroposoof ’ hebben gezegd; maar toen 
was de antroposofie nog niet geboren.
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Deze citaten vormen het kader van het Paracelsus-
beeld van Wolfram. De vruchten van haar studie rijpten 
snel: in 1911 verscheen een inleiding tot het wezen en 
het werk van Paracelsus: Der esoterische Christ Paracelsus. 
Dit is het boekje dat ten grondslag ligt aan deze verta-
ling. Een jaar later volgde al Die okkulten Ursachen der 
Krankheiten, een uitgebreid commentaar bij het Volumen 
paramirum1. Terwijl er van het Paramirum-commentaar 
al lang een Nederlandse vertaling bestaat,2 is het essay 
dat daarvoor het raamwerk schetst, nog niet eerder in 
het Nederlands verschenen.

In hoeverre is het nu gerechtvaardigd om van 
Paracelsus als Rozenkruiser te spreken? In de eerste 
plaats is natuurlijk op te merken dat hij – als enige his-
torische persoonlijkheid – wordt genoemd in de Fama 
Fraternitatis: “Theophrastus, so gleichwohl in unsere 
Fraternitet nicht getretten, aber doch den Librum 
M. fleissig gelesen und sein scharffes ingenium dar-
durch angezündet.” 3 Paracelsus was dus geen lid van 
de broederschap, maar heeft het boek van de wereld 
grondig bestudeerd. En bij de opening van het graf  
van Christian Rosencreutz, zo vertelt de Fama, werd 
daar naast andere boeken een vocabularium van Theo-
phrastus Paracelsus aangetroffen.

[1] Paracelsus: Wat ons ziek en gezond maakt – Volumen paramirum, De Woudezel 
2004. — [2] E. Wolfram: De occulte oorzaken van ziekte, Servire, Den Haag, zonder 
vermelding van jaar. — [3] J.V. Andreae: Fama Fraternitatis; Confessio Fraternitatis; 
Chymische Hochzeit, ed. R. van Dülmen, Calwer Verlag, Stuttgart 1973, p. 20.
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Die is weliswaar pas tien jaar na de graflegging 
geboren – maar op de chronologie komt het niet aan. 
Waar het op aankomt, is dat de auteurs van de Rozen-
kruisers-manifesten hun verwantschap met Paracelsus 
wilden benadrukken. Over de vraag of  Paracelsus 
Rozenkruiser was, kan nog lang – en vruchteloos 
– worden gediscussieerd. Dat de vroege Rozenkruisers 
Paracelsisten waren, valt niet te ontkennen.

Een groot deel van het leven van Paracelsus was 
gewijd aan het beroep van ‘doctor van de Heilige 
Schrift’, zoals hij zich eens noemde. ‘Doctor’ wil zeg-
gen: geestelijke leraar, die door Christus is ingesteld 
“om uitleg en onderwijzing te geven, om de leer te 
verdedigen tegen dwalingen en ketterijen. Dergelijke 
doctores worden niet door mensen opgeleid om deze 
dingen uit te leggen, maar alleen door de Heilige 
Geest.” 1 In deze zin was Paracelsus leraar, theoloog, 
bijbelcommentator en zielzorger. 

Deze activiteiten speelden zich uiteraard af  buiten 
de gevestigde Kerk en de alternatieven die zich in de 
16e eeuw daarvoor aandienden, door Paracelsus door-
gaans als Mauerkirche betiteld. “Wat kijkt u naar stenen 
tempels en dergelijke alsof  ze God zouden voorstellen? 
Kijk naar Hem in zijn schepping en zijn werken! Of  als 
u Hem rechtstreeks wilt zien en niet in de geschapen 

[1] Paracelsus: Liber de officiis, beneficiis et stipendiis in Neue Paracelsus-Edition, Theo-
logische Werke I, ed. Urs Leo Gantenbein, Berlijn/New York 2008, p. 231.



12 13Inleiding

natuur, kijk dan naar de letters van zijn Woord. Draag 
deze letters in uw hart, dan ziet u ook God in de tem-
pel, dat wil zeggen, in het hart van de mens. Want we 
zien God alleen in de tempel. Maar we kunnen alleen 
een tempel zijn als Christus in ons is. Hij komt zelf  in 
ons door onze gehoorzaamheid en liefde tot God. De 
overheid van de mens heeft dus niet bevolen stenen 
tempels te bouwen. Dat Salomo een tempel bouwde, 
was omdat het hem, als aards mens, was bevolen, tot 
lust voor het aardse oog. Maar wij zijn van de nieuwe 
geboorte en zien alleen wat geestelijk en hemels is.” 1

Over de conflictueuze relatie met de vertegenwoor-
digers van de Mauerkirche schrijft Paracelsus nog kort 
voor zijn dood: “Al hebben mijn tegenstanders me 
talrijke hindernissen in de weg gelegd, ze hadden er 
geen flauw idee van wat er in mijn pen zat. Ik heb mijn 
mond dicht gehouden om te voorkomen dat onweer 
en bliksem in mijn akker zouden inslaan. Op deze 
manier heb ik het tot heden kunnen redden, zonder 
me om hen te bekommeren.” 2

Toen Elise Wolfram dik honderd jaar geleden het 
esoterisch christendom van Paracelsus bestudeerde, 
was van diens theologische werken nog niets in druk 
verschenen. Ze beschikte enkel over de bespreking van 

[1] Paracelsus: Waarneming en zintuigen in Laat iedereen zijn eigen koning zijn, De 
Woudezel 2010, p. 321. — [2] Paracelsus: Proloog bij het hele werk over het christe-
lijke leven in Laat iedereen zijn eigen koning zijn, De Woudezel 2010, p. 23. 



14 15

de paracelsische handschriften door Karl Sudhoff,1 en 
daarnaast over de uitgaven van het Volumen paramirum, 
Opus paramirum en Paragranum door Franz Strunz.2 
Sudhoff  geeft in zijn beschouwingen over de echtheid 
van de handschriften in veel gevallen nogal uitgebreide 
samenvattingen van de besproken teksten, deels ook 
letterlijke citaten. Dit zijn de teksten waarop Wolfram 
zich baseert.

Omdat de passages die zij aanhaalt, nogal kort zijn en 
hun oorspronkelijk verband niet altijd duidelijk is, geef  
ik, voor zover mogelijk, in de appendix een ruimere 
context hiervan weer. De meeste van deze teksten zijn 
nog steeds niet integraal gepubliceerd, zodat ook de 
appendix voor een groot deel op Sudhoffs echtheids-
bespreking steunt. Van één tekst heeft Matthießen later 
een andere, uitgebreidere versie uitgegeven.3 Over het 
belangrijke thema Avondmaal heb ik een aantal passa-
ges van een traktaat van Paracelsus kunnen opnemen 
dat in 1950 voor het eerst is gedrukt.4

Het kernstuk van de appendix, de Uitleg over de hele 
astronomie, staat niet in een rechtstreeks verband met 

[1] Karl Sudhoff: Versuch einer Kritik der Echtheit der Paracelsischen Schriften, deel 2: 
Paracelsische Handschriften, Berlijn 1899. — [2] Paracelsus: Das Buch Paragranum, 
ed. Franz Strunz, Leipzig 1903; en Volumen Paramirum und Opus Paramirum, ed. 
Franz Strunz, Jena 1904. — [3] Paracelsus: Sämtliche Werke. 2. Abteilung: Die 
theologischen und religionsphilosophischen Schriften, ed. Wilhelm Matthießen, Mün-
chen 1923. — [4] Paracelsus: Das Mahl des Herrn und Auslegung des Vaterunsers, 
uitgegeven door Gerhard J. Deggeller, 2e editie Dornach 1993.
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het essay van Wolfram, is echter een sleuteltekst voor 
het begrip van het paracelsische wereldbeeld. Ik heb 
dit fragment hier opgenomen omdat het een duidelijke 
afbakening biedt en tegelijkertijd een brug slaat tussen 
de natuurlijke en de eeuwige wijsheid, de wereld van de 
Vader en de wereld van de Zoon, en tevens tussen het 
natuurwetenschappelijk-medische en het theologische 
werk van Paracelsus.

Astronomie zou hier gedefinieerd kunnen worden 
als de leer van de wisselwerking tussen geest en mate-
rie, of  tussen micro- en macrokosmos. Want – een 
opmerkelijke uitspraak in deze tekst – niet alleen de 
sterren zijn van invloed op de mens, ook het omge-
keerde is het geval: “De mensen ontplooien evenveel 
werking in de hemel als de hemel in ons.” 1

Ondanks de schaarse bronnen waar Elise Wolfram 
over beschikte, is het haar gelukt een scherp beeld te 
tekenen van een aspect van Paracelsus dat nog veel te 
weinig aandacht krijgt. Ik hoop dat deze uitgave ertoe 
mag bijdragen dat hier verandering in komt.

Elke Bussler                                   December 2012

[1] Zie onder p. 85.



Paracelsus – een Rozenkruiser 17

Paracelsus. Houtsnede uit 1564.
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De Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften1 is 
in het bezit van drie handschriften die theologische 
uiteenzettingen van Paracelsus bevatten. Het zijn 
afschriften die in de tweede helft van de 16e eeuw in 
de vriendenkring van de Paracelsus-vereerder Johan-
nes Montanus zijn ontstaan, waarschijnlijk naar origi-
nelen die hij bezat. Op het titelblad is een houtsnede 
van Hohenheim te zien. Hij is daarop afgebeeld in een 
symbolische houding, die tot uitdrukking brengt hoe 
de zielen van zijn aanhangers ongeveer twintig jaar na 
zijn dood zijn wezen ervoeren. Een soortgelijke afbeel-
ding in kleur, met waterverf  geschilderd, is ook te vin-
den in de grote collectie theologische handschriften of  
afschriften die in 1575 zijn ontstaan en die in het bezit 
waren van de Boheemse graaf  Von Rosenberg. Ze zijn 
nu in de Codex Vossianus Chymicus in de Universiteits-
bibliotheek Leiden te raadplegen.2

[1] Het wetenschappelijk gezelschap van Opper-Lausitz, een van de oudste 
wetenschappelijke verenigingen in Midden-Europa, met zetel in Görlitz, aan 
de Duits-Poolse grens. — [2] Codex Vossianus Chymicus in folio nr. 24, 
Universiteitsbibliotheek Leiden, afdeling Westerse handschriften. De codex is 
beschreven door Karl Sudhoff, a.w., onder nr. 88, p. 306-391.
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Deze afbeeldingen tonen Hohenheim, vroeg oud 
geworden, zoals hij, die zijn leven afsloot op zijn 48e, er 
in de laatste jaren wel uitgezien zal hebben en zoals de 
herinnering van de getrouwen zijn beeltenis bewaarde 
– misschien dezelfde getrouwen voor wie de opdracht 
‘ad amicos et sodales’1 in het Görlitzer handschrift was 
bedoeld. De vereerder die in 1564 het manuscript met 
de houtsnede versierde, tekent Paracelsus ten voeten 
uit, hoog opgericht, beide handen op het gevest van 
een machtig, ontbloot zwaard gelegd, dat hij voor zich 
in de grond drukt. Van deze tekening zouden wel eens 
de talrijke reproducties afkomstig kunnen zijn, die ech-
ter alleen een borstbeeld van de arts laten zien, zodat er 
nauwelijks achter te komen is dat het een zwaardgevest 
is wat hij in handen houdt.2

Een dergelijke afbeelding is ook te zien op het grote, 
met allegorische figuren rijk gedecoreerde titelblad van 
de chirurgische geschriften die Zetzner in 1605 heeft 
uitgegeven. Daarop staan Vergilius3 en Hermes Tris-
megistos4 ten voeten uit aan de rechter- en linkerzijde 

[1] ‘Aan mijn vrienden en kameraden’. — [2] Tegenwoordig wordt ervan uitge-
gaan dat alleen de twee gravures uit 1538 en 1540, van de hand van ene A.H., 
authentiek zijn en dat deze het voorbeeld waren voor een groot aantal later 
ontstane afbeeldingen. — [3] Publius Vergilius Maro, 70 – 19 v.Chr., Romeins 
dichter. In de Middeleeuwen en in de Renaissance was het nog een open 
geheim dat Vergilius in zijn Aeneïs hermetische wijsheid beschreef. [4] Hermes 
Trismegistos (= Hermes, de driemaal grootste) staat aan het begin van de 
esoterische traditie die in het oude Egypte ontstond en naar hem hermetisme 
wordt genoemd; de stroming waarin het paracelsische denken wortelt. Para-
celsus werd wel eens als ‘Trismegistos Germanicus’ betiteld.
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Paracelsus. Titelblad van de chirurgische geschriften.
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van Hohenheim. In die kringen, waar in mythen en 
sagen meer werd gezien dan fantasieën, waren dit 
soort symbolische samenstellingen erg populair. Er 
bestaat een exemplaar van deze uitgave waarop een 
hand die nu al sinds eeuwen vergaan zal zijn, in lief-
devolle gedachtenis naast de beeltenis van Paracelsus 
heeft geschreven: “Sirach 39:12-15”.

Deze verzen luiden:
“Velen zijn verbaasd over zijn wijsheid, en deze 
zal nooit vergaan.
Hij zal nooit worden vergeten, en zijn naam zal 
altijd blijven bestaan.
Wat hij geleerd heeft, zal men blijven verkondi-
gen, en de gemeenschap zal hem prijzen.
Bij zijn leven heeft hij een grotere naam dan 
duizend anderen, en na zijn dood blijft hij deze 
naam houden.” 1

Degene die vol verering “Sirach 39:12-15” naast 
de beeltenis van Paracelsus schreef, zal nog een van 
hen zijn geweest die in de Bijbelse geschriften datgene 
zagen wat ze zijn, namelijk door ingewijden in occult-
technische uitdrukkingen opgestelde mysteriegeschrif-
ten. Voor hem was Paracelsus een bode uit het land 
van de geest in de zin van het voorbeeld dat Sirach 
schetst. De blijvende naam is niet de aardse, maar de 
occulte naam van de onsterfelijke individualiteit, en het 

[1] Volgens de Lutherse Bijbelvertaling. In sommige uitgaven van de Bijbel 
wordt anders geteld en komt dit citaat overeen met de verzen 9-11.
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karakteristieke van deze individualiteit is datgene wat 
aangeduid wordt door het in de aarde gedrukte zwaard 
– een van de diepste occulte symbolen.

Deze woorden evenals de betekenis van de afbeel-
ding maken voor iedereen die zich een beetje met 
christelijke symboliek heeft beziggehouden, duidelijk 
hoe hoog degenen die een vermoeden hadden van het 
wezen van Paracelsus, hem wisten in te schatten. We 
moeten ook niet vergeten dat deze afbeelding van de 
leraar, waarop hij het zwaard in de aarde drukt, aan de 
theologische geschriften is meegegeven waarin de vier 
evangeliën worden uitgelegd. Deze geschriften zouden 
vandaag de dag als documenten van de geestesweten-
schap uitgegeven kunnen worden, zo wetend spreken 
zij op hun manier over de geheimen van de afstam-
ming en de geboorte van Christus, over het wezen 
van de maagd Maria, over het Avondmaal en over het 
ontstaan van het geestelijk, onvergankelijk lichaam. De 
beeltenis is bedoeld voor de esoterische leraar. Het is 
een hint dat de arts Paracelsus alleen via de omweg van 
de christelijke esotericus Paracelsus begrepen kan wor-
den. Ook hij zelf  wil op deze wijze worden begrepen, 
en in iedere regel van zijn theologische geschriften 
benadrukt hij met heel zijn zielengloed zijn esoterisch 
christendom als bron van zijn omvattende occulte ken-
nis en van zijn vakmanschap als arts.

De ‘mystiek’ in de geschriften van Hohenheim 
door het licht van de Veda’s te willen verklaren, zoals 
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Franz Hartmann1 dat met de beste bedoelingen heeft 
geprobeerd, zou betekenen de theoloog die Paracelsus 
was, helemaal over het hoofd te zien. Hij weet heel 
goed wat de wijsheid van de Oudheid waard is, zoals 
hij vaak verklaart; een voorbeeld hiervan is zijn uitleg 
over de kunsten van de Egyptenaren, die toch door de 
bekwaamheid van Mozes en Aäron werden overtrof-
fen,2 en over de wonderen die door de gebeenten van 
heiligen en door relikwieën werden bewerkstelligd. De 
wijsheid van Paracelsus in de wijsheid van de Veda’s te 
willen zoeken en vinden, zou betekenen het heden in 
het verleden te zoeken. Het zou betekenen het gewel-
dige nieuwe dat door het mysterie van het christendom 
werd gegeven, in een tijd te zoeken toen dit nieuwe nog 
niet bestond, net alsof  een botanicus het wezen van de 
loofbomen zou willen verklaren vanuit een periode in 
de aardeontwikkeling toen de vegetatie nog enkel uit 
paardestaarten bestond. Zeker zijn in de paardestaar-
ten net als in de loofbomen de bovenzinnelijke mach-
ten aan het werk, en door inzicht in dit werk kan een 
oneindige rijkdom aan kennis worden verkregen. Maar 
van het ontstaan van de vruchtdragende loofbomen 
valt iets anders en nieuws te leren.

Hohenheim laat blijken dat hij weet heeft van dit 
nieuwe wanneer hij het Oude en het Nieuwe Testa-
[1] Franz Hartmann: Theophrastus Paracelsus als Mystiker. Ein Versuch, die in den 
Schriften von Theophrastus Paracelsus verborgene Mystik durch das Licht der in den Veden 
der Inder enthaltenen Weisheitslehren anschaulich zu machen; Leipzig 1894. — [2] 
Ex. 7:8-13; zie ook hieronder p. 60.
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ment, de brieven van Paulus uitlegt en toont hoe goed 
hij de technische uitdrukkingen van de christelijke eso-
terie beheerst. Zonder inzicht in deze uitdrukkingen, 
evenals in de geesteswetenschappelijk-alchemistische 
termen, is Hohenheim noch als theoloog noch als arts 
te begrijpen. Dit is een taal die de mens van onze tijd 
eerst moet leren om te kunnen begrijpen waar Para-
celsus het eigenlijk over heeft. Aangezien de huidige 
Paracelsus-onderzoekers er zelfs geen vermoeden van 
hebben dat hij een taal spreekt waartoe zij de sleutel 
niet bezitten, interpreteren ze zijn geschriften naar de 
zin die zij in staat zijn er in te leggen. En vervolgens 
verbazen ze zich erover hoe een mens met een zo 
scherp waarnemingsvermogen, die anders zo helder 
kon denken, nog dermate onder de invloed kon staan 
van de ‘wonderlijke Renaissance-mystiek’1.

Dr. Strunz, de verdienstelijke uitgever van het in 
1904 verschenen Paramirum, merkt in een voetnoot 
op dat wanneer Paracelsus zich alchemistisch uitdrukt, 
dit allemaal slechts ‘figuurlijk’ is bedoeld.2 En in zijn 
Paracelsus-biografie, die door warme gevoelens wordt 
gedragen, weet Strunz zich tegenover de esotericus 
Hohenheim niet anders te behelpen dan door ervoor 
te kiezen diens technisch-esoterische definities te 
beschouwen als ‘religieuze overpeinzingen, eenvoudig 

[1] Voetnoot van Franz Strunz in: Theophrastus Paracelsus: Volumen Paramirum 
und Opus Paramirum, ed. Franz Strunz, Jena 1904, p. 63. — [2] Aldaar p. 43.
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en ongekunsteld, van oprechte naïviteit’ !1 Nee hoor, dit is 
geen naïviteit, dit is weten.

Iedereen die Hohenheim op een dergelijke manier 
bekijkt, zonder de betekenis van zijn technische 
termen te kennen, construeert voor zichzelf  een 
Hohenheim die nooit heeft bestaan, en praat over een 
product van zijn fantasie dat hij ‘Hohenheim’ noemt. 
Deze benadering behoort tot de eigenaardigheden van 
onze tijd, waarin de mensen menen op het hoogte-
punt van de ontwikkeling te staan, en geloven dat ze 
met de middelen en de ervaringen van het verstand 
het verleden kunnen ontcijferen. Vandaar dat ze over 
alles heen lezen wat in de geschriften van Paracelsus 
duidelijk en ondubbelzinnig over bovenzinnelijke din-
gen gaat. Vanuit hun bestaan verklaart hij het zintuig-
lijk waarneembare.

Talloze keren legt hij bijvoorbeeld uit wat hij met 
‘licht van de natuur’ bedoelt, namelijk het licht waarin 
het geestesoog schouwt. De moderne onderzoeker 
leest hier echter vastberaden over heen en declareert 
dat Paracelsus met het licht van de natuur het licht 
bedoelt dat hem als resultaat van zijn inspanningen 
als natuuronderzoeker en arts is opgegaan, zoals voor 
iedere empiricus het licht van een zeker begrip opgaat 
wanneer hij maar lang genoeg heeft gezwoegd. De 
moderne onderzoeker leest erover heen wat Paracelsus 

[1] Franz Strunz: Theophrastus Paracelsus. Sein Leben und seine Persönlichkeit, Leipzig 
1903, p. 109.
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in het Paragranum zegt over de filosofie van de genees-
kunst die de arts moet beheersen: “Want ons verstand, 
zoals het in de hersenen besloten ligt, is te zwak om een 
arts voort te brengen”. En hij voegt er aan toe: “Wat is 
de filosofie anders dan de onzichtbare natuur?” 1

Als de moderne wetenschapper in staat zou zijn 
zich hier objectief  te gedragen, dan zou hij toch moe-
ten vragen: Wat wil hij zeggen met ‘onzichtbare natuur’? 
En verder zou hij zich af  moeten vragen wat ermee 
bedoeld kan zijn als Paracelsus op dezelfde pagina leert 
dat voor het oog van de ware arts het lichaam van de 
mens doorzichtig moet zijn zoals een kristal, zodat hij in 
de mens de krachten van de natuur kan waarnemen 
waar de mens van gemaakt is. En dat de mens “een 
beeltenis is die door de vier elementen in een spiegel 
is geplaatst”.2 Maar die moeite heeft de commentator 
er niet voor over om te vragen: Wat verstaat Paracelsus 
onder het woord ‘spiegel’? En wat bedoelt hij met de 
vier elementen?

Wanneer Paracelsus over de spiegel spreekt, dan 
heeft hij het over het etherlichaam van de mens zoals 
het in het leven is, dat wil zeggen, over de onzicht-
bare bestuurder van de levensfuncties, die voor de 

[1] Theophrastus Paracelsus: Das Buch Paragranum, ed. Franz Strunz, Leipzig 
1903, p. 25, 27; of  in Paracelsus: Sämtliche Werke. 1. Abteilung: Medizinische, natur-
wissenschaftliche und philosophische Schriften I-XIV, uitgegeven door Karl Sudhoff, 
München 1922-1933; deel VIII, p. 70, 71. – Cursiveringen in de Paracelsus-
citaten zijn van Wolfram. — [2] Paragranum, in Strunz (ed.), p. 27; Sudhoff  
(ed.) VIII, 72.
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Uitleg over de hele astronomie1

Voorwoord

Het leek me een goede zaak te beschrijven hoe de 
hele astronomie in elkaar zit en hoe ze op de juiste 
manier bekeken en begrepen kan worden. Het is 
duidelijk dat er behoefte aan bestaat hier een goed 
inzicht in te krijgen, want het is in deze kunst tot grote 
dwalingen en misverstanden gekomen. Velen zullen dit 
werk van mij nu, in mijn tijd, vreemd en onbeduidend 
vinden. Maar dat is juist een van de redenen waarom 
ik schrijf: om duidelijk te maken hoe dwaas zij zijn, dat 
hun oordeel nergens op slaat en dat zij niet degenen 
zijn voor wie ze willen doorgaan.

Het is nu, in mijn tijd, gebruikelijk dat iedereen zich 
over van alles en nog wat uitlaat en dingen voordraagt 
en rondbazuint waarvan hij niets weet noch begrijpt. 
Er heerst een zodanige verblinding in de wereld dat 
iedereen erop uit is zich een naam te maken, zonder 
zich om datgene te bekommeren waar die naam op 
[1] In Sudhoff  (ed.) X, 637-659.
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berust. Aangezien deze verdwaalde schreeuwers zich-
zelf  niet kennen en niet weten waar ze mee bezig zijn 
of  wat zij en hun kunst voorstellen, wil ik u in het kort 
een paar dingen aanwijzen en voor u openleggen, voor 
zover dat in een voorwoord mogelijk is.

De astronomie bestaat uit zeven disciplines of  ‘reli-
gies’; wie ze niet alle zeven kent en beheerst, moet niet 
zeggen dat hij astronoom is. Dan moet hij maar bij de 
religie of  discipline blijven waar hij in het bijzonder 
gebruik van maakt. Dus iemand die astroloog is, moet 
zich bij de astrologie houden en zich daartoe beperken. 
Net zo moet degene wiens religie de magie is, magiër 
blijven. Wie divinator is, laat die een divinator blijven. 
Hetzelfde geldt voor de nigromanticus, voor de signa-
tor, voor de incertus; en wie een materialis is, laat die 
zich uitleven in de materie.

De astroloog moet niet zeggen dat de magie niet 
tot de astronomie behoort, of  dat de divinatie of  de 
nigromantie, het signatum, het incertum of  materialis 
er niet bijhoren. Deze maken allemaal net zo goed deel 
uit van de astronomie als de astrologie. Nu houden 
astrologie, magie, divinatie, nigromantie, signatum, 
incertum en materialis elk iets anders in, maar ze horen 
allemaal bij de astronomie. Het zijn soorten, dochters 
of  disciplines van de astronomie; natuurlijke en con-
crete kunsten gebaseerd op het gesternte, zoals hieron-
der duidelijk zal blijken. Wie ze allemaal beheerst, die is 
astronoom. Wie er twee beheerst, is meer dan degene 
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die er slechts één beheerst; wie er drie beheerst, is weer 
meer, enzovoorts.

Wat de astroloog doet, blijft beperkt tot het gebied 
van de astrologie; wat de magiër doet, blijft beperkt tot 
de magie; wat de divinator doet, blijft bij de divina-
tie; en hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor wat de 
nigromanticus, de signator, de incertus en de materialis 
doen. Iedere discipline heeft haar eigen gebied, en de 
beoefenaar ervan moet op zijn gebied blijven en een 
ander daarom niet verachten. Want alles behoort tot de 
astronomie; het zijn zusters die door één vader en moe-
der zijn voortgebracht. Hoewel ze zusters zijn, hebben 
ze elkaar heel de tijd in hun verwantschap niet herkend. 
Dat maakt hun dwaze genealogie, dat ze hun verwant-
schap met elkaar niet onderkennen. Daarom moet tel-
kens de een de kunst van de ander in haar waarde laten 
en er niet over spotten. Want het zou dwaas zijn als 
de astroloog zijn andere zes zusters wilde minachten, 
terwijl ze zijn bloedverwanten en mede-erfgenamen 
zijn. Of  als de magiër de astroloog wilde verachten, die 
tenslotte ook verwant is met de magie; en hetzelfde 
geldt uiteraard voor de overige disciplines. Om dus de 
verwantschap te onderkennen, is het absoluut een ver-
eiste dat de een de ander in zijn waarde laat en dat de 
een niet meer of  minder is dan de ander.

Ik zal u een voorbeeld geven. Er zijn tal van 
ambachtslieden die ijzer bewerken: de een maakt hoef-
ijzers, de ander wapens, de derde levert slotenmakers-
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werk, de vierde zeisen, de vijfde is hamersmid, enzo-
voorts. Hoe staan die nu tegenover elkaar? Zijn ze niet 
allemaal vaklieden op het gebied van ijzerwerk? Is niet 
ieder van hen vakkundig om van ijzer iets te maken? 
En is het niet allemaal nodig? Zijn ze soms niet alle-
maal nuttig? Nou dan. Als dat zo is, dat de hamersmid 
even goed is als de wapensmid, en de hoefsmid net zo 
– waarom zouden we dan niet ook het astrum als een 
ijzer bekijken en velerlei ambachtslieden dat ijzer laten 
bewerken? Wie is in staat om te zeggen wie de slechtste 
en wie de beste is, of  wie wel en wie niet deugt? We 
kunnen alleen maar zeggen dat ze allemaal – elk van 
hen voor de taak waarvoor hij geschapen is – vakkun-
dig, volledig en goed zijn. Een ieder is nodig op zijn 
eigen gebied, en niets is er voor niets of  tevergeefs. 
Alle specialisaties zijn nuttig, goed en beantwoorden 
aan een behoefte. God heeft de mens werk opgedra-
gen zodat hij zich op velerlei manieren moet inspan-
nen en bezighouden en er geen plaats is voor slechte 
gewoonten, boosaardigheid, misdaad, hoerenlopen, 
spelen, zuipen. De mens moet alleen de weg van de 
Heer bewandelen, dat wil zeggen, in de kunsten van de 
natuur, een ieder op een gebied dat hem bijzonder aan-
spreekt, de een in de astrologie, de ander in de magie, 
of  de divinatie, de nigromantie enzovoorts.

Dat is de reden waarom het me aangewezen leek 
de astronomie met haar onderdelen te beschrijven, om 
ertoe bij te dragen dat andere, nutteloze theorieën en 
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studies, oorlogen en ander kwaad vermeden worden 
en de mensen zich liever met de kunsten bezighouden. 
Degenen die in mijn tijd oud zijn, zullen wel niet veran-
deren, maar de jeugd moeten we niet aan hen overlaten; 
laat de jonge mensen van nu niet in de voetsporen van 
hun vaders en moeders treden. Want wat tegenwoordig 
als de wijsheid van deze wereld wordt beschouwd, is 
dwaasheid bij God.1 Wat is nu in het licht van de natuur 
de hoogste wijsheid, zo niet de astronomie? En in de 
tweede plaats de geneeskunst? Wat kan voor de mens 
als sterfelijk wezen een groter goed zijn om te ontvan-
gen dan de schat in het natuurlijke licht?

Anderen denken hier anders over; wat voor hen telt, 
is: ‘Wat van jou is, moet van mij worden.’ Wie dat goed 
kan, die is nu een kind van het licht en is de farizeeër 
die in zijn woorden anders is dan in zijn werken.2 Dat is 
tegenwoordig de wijsheid van deze wereld, maar deze 
is bij God vervloekt – en dan wee u, rechtsdeskundi-
gen, schriftgeleerden, huichelaars, farizeeërs.3 Zo ver is 
het nu gekomen dat deze twee zogenaamde wijsheden 
de hele wereld beheersen, jong en oud. Daarom kun-
nen we er niet op hopen dat er vooruitgang zal zijn op 
het gebied van de astronomie voordat twintig jaar zijn 
verstreken na degene die ze zal reformeren, restaure-
ren en vernieuwen.

We moeten deze dwaasheid die onder ons sterflijken 
heerst en die tot eeuwige verdoemenis zal leiden, ver-
[1] 1 Cor. 3:19. — [2] Matt. 23:3. — [3] Matt. 23:13.
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laten en het natuurlijke licht volgen, dat door God niet 
wordt verworpen. En hoewel de astronomie onder ons 
sterflijken de hoogste wijsheid is, leidt ze niet tot het 
eeuwige leven. Daarom zeg ik niet dat ze de hoogste 
wijsheid van de mensen is, maar alleen van de sterflijke 
mensen in het licht van de natuur.

Boven deze wijsheid is er nog een andere, en die 
komt van boven, van buiten de schepping en overtreft 
alle sterflijke wijsheid. Wat hebt u mij hierover te ver-
tellen? De Vader heeft het licht van de natuur en de 
mens gemaakt. Gelukkig de mens die in dit licht wan-
delt waarin hij geschapen is, want het is van de Vader. 
Tot zover duidelijk? De Zoon heeft het licht van de 
eeuwige wijsheid aan de mens gegeven om erin te wan-
delen. Wat zou nu het ene afdoen aan het andere? Wie 
in de Vader wandelt, doet er goed aan; wie in de Zoon 
wandelt, ook. In de Vader is het goed, in de Zoon is 
het goed: we moeten in beide leven; de een voor het 
vergankelijke, de ander voor het eeuwige leven. De 
Vader doet niets af  aan de Zoon, noch de Zoon aan 
de Vader; ze zijn tenslotte één. De Zoon is in de Vader, 
de Vader in de Zoon. Hoe kunnen dan het licht van de 
natuur en het licht van het eeuwige van elkaar worden 
gescheiden? Helemaal niet; het ene omsluit het andere 
en vice versa. Ze worden gescheiden door degenen die 
‘Wat van jou is, moet van mij worden’ in hun vaandel 
hebben geschreven en die in hun eigen hart niets wil-
len weten van datgene wat ze zelf  rondbazuinen.
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Iedereen op aarde heeft een gave waarvoor hij is 
voorbestemd en van waaruit hij moet handelen. Ik heb 
het over een gave in het licht van de natuur ten aanzien 
van onze naaste. Hierboven zijn er nog andere gaven 
van de Heilige Geest; deze zijn profetisch, apostolisch. 
Degenen die uit zijn op de bezittingen van hun naaste, 
hebben dus geen gaven van God, en de hypocriete 
kletskousen hebben geen gaven van de Heilige Geest.

Ik zeg u dat ik geen profeten heb gezien, dat ik 
ook nooit een apostel heb gezien. Maar ik heb hun 
geschriften onder ogen gehad, waarin de eeuwige wijs-
heid is vervat. Daaruit is me duidelijk geworden dat het 
licht van de natuur hier niet aan kan tippen; ik moet het 
een voetenbankje laten blijven. De profeten hebben 
voorspellingen gedaan die voor een astronoom niet 
mogelijk zijn; de apostelen hebben zieken genezen die 
voor de geneeskunst ongeneeslijk waren. Een astro-
noom stelt vergeleken bij de profeten net zo veel voor 
als een arts in vergelijking met de apostelen. Welke arts 
kan doden tot leven wekken? En welke astronoom kan 
spreken zoals David heeft gesproken? De geneeskunst 
is feilbaar, de apostelen niet; de astronoom is feilbaar, 
de profeten niet. Daarom heb ik het alleen over ons 
sterflijken in het licht van de natuur, in tegenstelling tot 
de wijsheid van God, die boven alles staat.

De astroloog kent de figuur, vorm, gedaante en het 
wezen van de hemel. De magiër is in staat een nieuwe 
hemel bij de oude te voegen. De divinator duidt het 
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gesternte zonder eerzucht. De nigromanticus heeft 
macht over de siderische lichamen, de signator over 
de microkosmische constellatie. De incertus beheerst 
de imaginatie, de materialis stelt ze samen. Dit zijn 
de wijsheden van de astronomie. En toch is dit niets 
vergeleken bij de school waar de apostelen hebben 
geleerd toen ze met vurige tongen spraken.1 Onze 
wijsheid komt niet voort uit vlees en bloed, maar uit het 
gesternte; de wijsheid van de apostelen kwam ook niet 
voort uit vlees en bloed, maar uit de Heilige Geest.

Hier wil ik dus alleen de hoogste schat van de 
natuur behandelen. Ik troost me met de gedachte dat 
ik niet van plan ben om daarmee afbreuk te doen aan 
mijn christelijk lichaam, aangezien het licht van de 
natuur waarin ik wandel – zo God wil, zonder dwaling 
– van de Vader afkomstig is. Anderzijds wil ik ook niet 
dat de hoogste wijsheid, die ons tot het eeuwige leidt, 
hierdoor wordt verlaten of  achterwege gelaten. Want 
degenen die hier op aarde lichten zijn in het licht van 
de natuur, zullen door Christus als sterren schijnen in 
het eeuwige.

En zo wil ik in dit boek ermee doorgaan eerst de 
gesternten aan te wijzen en uit te leggen wat een ster is, 
en vervolgens de geboorte van de mens bespreken. Na 
deze twee punten volgt de indeling van de astronomie 
zoals ze is samengesteld uit de verschillende disciplines 
of  religies, en ik zal er voldoende uitleg over geven 
[1] Hand. 2:3.
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wat iedere religie inhoudt. Hiermee alleen is echter nog 
niets gedaan. Het is nodig dat ik vervolgens laat zien 
hoe we van iedere afzonderlijke religie kunnen vaststel-
len en inzien dat ze in overeenstemming met de natuur, 
waar en volledig is. Want dat is het allerbelangrijkste, 
dat we ervoor zorgen dat deze religies niet met de 
duivel, met boze geesten of  bijgeloof  worden geasso-
cieerd, maar dat we duidelijk genoeg laten zien dat ze 
wortelen in het licht van de natuur.

In het laatste deel van de beschrijving van het 
natuurlijk licht wil ik ook ingaan op de eeuwige astro-
nomie en deze nader afbakenen, zodat we de eeuwige 
en de natuurlijke astronomie makkelijker tegen elkaar 
kunnen afgrenzen, waarbij ze allebei in hun eigen 
waarde blijven.

Als God maar wilde dat al degenen die uit zijn op 
dat wat niet van hen is en hun niet toebehoort, die 
maaien waar ze niet gezaaid hebben, in mijn dagen met 
blindheid en met stomheid worden geslagen, zodat ik 
door hen niet gehinderd word en ze niemand meer 
kunnen misleiden! En dat al degenen die iets anders 
zeggen dan wat in de grond van hun hart ligt, in elkaar 
zakken en aan het stotteren slaan – wat zou dan het 
leven mooi zijn! Maar wat is mijn wensen anders dan 
een krachteloze zucht, een schaduw zonder lichaam.

Laat iedereen zodanig lezen dat hij er meer uithaalt 
dan wat er staat. Een zaad wordt in een akker gelegd; 
een ander doet het groeien. Ik leg het zaad neer waaruit 
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in de hooimaand kruiden en grassen groeien en het 
koren rijpt. Dit zaad leg ik ook voor u neer, zodat u 
kunt plukken van de beste wijnstok. En bij deze zij het 
aan God toevertrouwd! Gegeven in München.

Uitleg over het gesternte

Voor de volledigheid wil ik, voordat ik begin met 
de definities en uiteenzettingen, u eerst op een bijzon-
derheid van het gesternte wijzen. Het hele kunstwerk 
dat de wereld is, bestaat uit twee delen: een tastbaar 
lichaam en een onzichtbaar lichaam. Het zichtbare 
en tastbare deel is het lichaam van de wereld, dat uit 
de drie oersubstanties bestaat: sulfur, mercuur en sal. 
Dit is het lichaam van de wereld; het is element-achtig, 
gevormd door de elementen.

Datgene wat niet het tastbaar lichaam is, maar 
ontastbaar en ook onzichtbaar, is het gesternte. We 
zien weliswaar de sterren als iets stoffelijks, als 
materieel en concreet; wat we zien, is echter niet het 
gesternte, maar alleen het lichaam ervan. Het gesternte 
zelf  heeft nog nooit iemand gezien, alleen zijn lichaam; 
u kunt het vergelijken met de ziel in de mens, die ook 
niet zichtbaar is. De hele wereld bestaat uit deze twee 
delen, lichaam en gesternte.
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Nu moet u verder weten dat het gesternte ook weer 
in tweeën is gedeeld. Het ene deel bevindt zich in de 
hemel, in de sterren, het andere behoort tot de aardbol. 
Dit betekent dat het gesternte twee toestanden kent: 
aan de ene kant is er een speciale toestand van het 
gesternte in de hemel, en aan de andere kant een speci-
ale toestand van het gesternte dat tot de bol en de sfeer 
van de aarde behoort. Het gesternte in de sfeer van de 
aardbol heeft een zodanige natuur dat het alles doet 
groeien wat het lichaam van de aarde, van de elemen-
ten, voortbrengt. Het is het gesternte van de aardbol 
dat de vruchten uit de aarde doet ontspruiten; zonder 
het gesternte zou dat niet gebeuren. En zo is het ook 
met alle andere dingen die uit de aarde groeien.

Het andere gesternte, dat aan de hemel, heeft zijn 
eigen werking, en deze heeft alleen met de mens te 
maken. Hoewel de twee gesternten, het bovenste en het 
onderste, met elkaar verwikkeld, verbonden zijn, hoe-
wel ze samengaan, vergelijkbaar zijn, zich met elkaar 
verenigen, moet toch het verschil tussen de twee wor-
den gezien, namelijk dat het bovenste gesternte over 
de zintuigen en verstandelijke vermogens heerst, het 
onderste over de gewassen. Dat wil zeggen, het boven-
ste gesternte maakt het dierlijk verstand mogelijk, het 
onderste de gewassen die uit deze sfeer groeien.

Verder moet u van de genoemde gesternten weten 
dat ik over het gesternte van de aardbol hier niets zal 
zeggen, want de filosofie ervan handelt alleen van de 
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zelfs één zijn, telkens de een in de ander. Hier hoeft 
dus helemaal geen conflict te worden gecreëerd. Als 
nu de bende er niet was die het licht van Christus én 
het licht van de natuur heeft verduisterd en ons tussen 
twee stoelen heeft gezet en laten vallen, wat zou het 
dan vrolijk schrijven zijn! Maar als de vernieuwing van 
de wereld zal plaatsvinden, dan zal de uitspraak van 
de eeuwige Maagd bewaarheid worden: “Wie honger 
heeft, die overlaadt Hij met gaven; de ellendige rijken 
heeft Hij verlaten.” 1

De stof  waarvan de mens is gemaakt2

Aangezien de wezens in de buitenwereld zo veel 
macht hebben over de mens, moet ik u vertellen hoe 
dat komt. In de eerste plaats moet u weten dat God in 
het begin alle schepsels in de hemel en op aarde, dag 
en nacht, alle elementen en alle dieren heeft geschapen. 
Als laatste, toen alle dingen geschapen waren en niets 
meer nodig was, heeft Hij de mens geschapen. Nu 
moeten we twee dingen opmerken ten aanzien van de 
schepping: Ten eerste dat Hij alle dingen uit het niets 
heeft geschapen, alleen door het Woord – met uitzon-

[1] Luc. 1:53. — [2] Dit onderwerp wordt uitgebreid behandeld in het – nog te 
verschijnen – boek van Paracelsus: Mens en elementalen.
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dering van de mens. Die heeft Hij van iets gemaakt, dat 
wil zeggen, Hij heeft hem gemaakt van een stof  die al 
een lichaam is geweest, een substantie, een iets. Over 
deze stof  moeten we het hebben, en die moeten we als 
volgt begrijpen.

Van de dingen die Hij uit niets tot iets heeft gescha-
pen, heeft God een lichaam genomen die Hij tot de 
mens heeft gevormd. Deze stof  was dus een uittreksel 
uit alle schepsels in de hemel en op aarde. Net zoals 
wanneer uit een substantie de ziel of  de geest wordt 
uitgetrokken, die deze substantie dus verlaat en als ziel 
of  geest wordt gebruikt. Of  een ander voorbeeld: De 
mens is van vlees en bloed gemaakt, maar boven dit is 
er in hem een ziel. Deze ziel is de eigenlijke mens, iets 
subtielers dan de rest.

Op deze manier is uit alle wezens, alle elemen-
ten, alle gesternten in de hemel en op aarde, van alle 
eigenschappen, ieder wezen, elke natuur, aard of  hoe-
danigheid enzovoorts datgene uitgetrokken dat het 
subtielste en beste was, en dit is samengetrokken tot 
een massa. Van deze massa is de mens gemaakt, en 
dat betekent dat de mens de kleine wereld is, de micro-
kosmos dus. Want doordat hij een uittreksel is uit alle 
sterren, uit alle planeten, uit het hele firmament, uit de 
aarde en alle elementen, is hij de hele wereld, of  het 
vijfde wezen, de kwintessens. Want de vier elementen 
zijn de hele wereld, en daar is de mens van gemaakt. 
Daarom is hij qua getal het vijfde, dat wil zeggen, het 
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vijfde wezen, buiten de elementen; een uittreksel en de 
kern van de vier.

Het verschil tussen de grote wereld en de microkos-
mos, tussen de elementen en het vijfde wezen, bestaat 
alleen daarin dat de mens tot een andere vorm, beelte-
nis, gestalte en substantie is bestemd en geschapen. De 
aarde is bij hem vlees, het water is zijn bloed, het vuur 
zijn warmte en de lucht zijn balsem. De eigenschappen 
zijn niet veranderd, alleen het lichaam in zijn substantie 
is anders. Daarom is hij een mens en niet een wereld; 
uit de wereld geschapen, echter niet in dezelfde vorm, 
maar naar de beeltenis van God gevormd. Maar alle 
eigenschappen van de wereld zijn in de mens behou-
den gebleven; die heeft de mens in zich. Daarom zegt 
de Schrift heel toepasselijk dat wij stof  en as zijn en dat 
we weer tot as zullen worden.1 Dat betekent: hoewel de 
mens naar Gods beeltenis is geschapen, vlees en bloed 
heeft en niet hetzelfde is als de wereld, maar meer 
dan de wereld, hoewel hij over de wereld heerst, is hij 
niettemin een soort aarde, stof  en as. Dat moet hij in 
gedachten houden, zodat hij zich door zijn gedaante 
niet laat misleiden, maar bedenkt wie hij geweest is, wie 
hij nu is, en dat hij weer moet worden wat hij was.

Let daarom op de voorbeelden. De mens is niet 
anders dan datgene was waar hij van gemaakt is. Hij 
moet zich door zijn beelteniskarakter niet laten mis-
leiden en niet denken dat dit zo ver strekt [dat het zijn 
[1] Gen. 3:19; Pred. 3:20; Sir. 17:32.
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fysieke constellatie helemaal zou veranderen]. Hij moet 
bekennen dat hij niets anders is dan een massa die uit 
de grote wereld is getrokken. En zolang hij dit is, moet 
hij zich daarmee in leven houden en voeden, zoals 
door deze voorbeelden duidelijk wordt gemaakt. Zijn 
lichaam is afkomstig uit de wereld, en daarom moet hij 
ook door deze wereld, waar hij uit bestaat, onderhou-
den en gevoed worden. Dit betekent dat zijn brood 
uit de aarde groeit, dat zijn drank uit de aarde groeit, 
kortom, al zijn voedsel groeit uit de aarde. De grote 
wereld moet de kleine wereld van voedsel voorzien.

Als de mens niet uit de grote wereld afkomstig was, 
maar uit de hemel, dan zou hij uit de hemel eten en zich 
net als de engelen met hemelbrood voeden. Maar hij is 
afkomstig uit de aarde, uit de elementen, en daarom 
moet hij daar ook van leven. En omdat hij zonder de 
grote wereld niet kan bestaan, omdat hij zonder haar 
dood zou zijn, daarom is hij, net als de grote wereld, 
stof  en as.

Verder ziet u dat de mens zijn lichaam met behulp 
van de vier elementen onderhoudt: zijn voedsel is 
afkomstig uit de aarde, zijn drank uit het water, zijn 
warmte uit het vuur, zijn adem uit de lucht. Zo wordt 
de mens in zijn lichaam onderhouden. Maar dit is 
allemaal alleen voor het lichaam bestemd, om vlees en 
bloed te onderhouden.

Nu is de mens niet alleen vlees en bloed, maar ook 
waarnemingsvermogen en verstandelijke vermogens; 
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Nu moeten we verder weten wat iedere religie tot 
inhoud heeft en wat ze voorstelt; dat kunt u hieronder 
opzoeken.

I. Astrologie

Deze kunst verschaft inzicht in het hele firmament. 
Ze houdt zich ermee bezig hoe dit ten aanzien van de 
aarde en de mens geneigd is volgens de natuurlijke, 
oorspronkelijk geschapen orde, en inhoeverre mens en 
aarde met het gesternte verwant zijn.

II. Magie

Deze kunst dwingt de hemel zijn krachten bene-
den, in de stenen, kruiden, woorden en dergelijke te 
manifesteren. Ze leert ons ook het ene in het ander 
te veranderen, en ze leert ons de bovennatuurlijke 
gesternten, kometen en dergelijke te kennen, er een 
betekenis aan te geven en ze te verklaren.

III. Divinatie

Deze kunst wordt niet geleerd, maar van de hemel 
aan de mens gegeven. Deze spreekt dan over toekom-
stige en tegenwoordige dingen. De mens zelf  heeft 
daar echter geen weet van; hij brengt alleen de indruk 
onder woorden, die de hemel in hem teweegbrengt. 
Dit komt voornamelijk bij eenvoudige mensen voor.
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IV. Nigromantie
Deze kunst handelt over de siderische lichamen die 

geen stoflichaam, geen vlees en bloed hebben. Het is 
een werking die tot de nigromanticus in dezelfde ver-
houding staat als een knecht tot zijn heer die over hem 
te gebieden heeft.

V. Signatum

Deze kunst verschaft kennis van het gesternte van 
de mens, wat zijn hemel is en hoe deze hemel de mens 
bij zijn ontvangenis gevormd heeft, dus welke constel-
latie de mens heeft meegekregen.

VI. Artes incertae

Deze kunsten hebben geen basis waar ze op 
gegrondvest zijn of  waar ze uit voortkomen. Het zijn 
kunsten die vanuit de imaginatie worden beheerst. Ze 
scheppen een nieuwe geest, een nieuw firmament 
waardoor ze werken.

VII. Manualis

Deze kunst gaat over de vervaardiging van instru-
menten en werktuigen voor de hele astronomie. Hier-
onder valt ook de vormgeving van het gesternte in een 
klein stuk materie en het samenbrengen van de hele 
hemel en de wereld in een figuur.
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Nadere uitleg over de subdisciplines van de afzon-
derlijke religies:

Astrologie, de eerste religie
Deze kunst bevat drie subdisciplines, ingedeeld 

naar de onderwerpen waar ze zich op richt: mensen, 
elementen en dieren. Want aangezien de hemel en de 
wezens in de onderste sfeer onlosmakelijk met elkaar 
verstrengeld zijn, kunnen we inzicht in de wezens 
beneden verkrijgen met behulp van de hemel. Dit 
gebeurt door middel van een figuur waarin de hele 
hemel wordt weergegeven; daaruit kunnen de eigen-
schappen van de wezens in de onderste sfeer worden 
afgelezen, en wat de hemel in hen teweegbrengt.

Magie
De magie van de kometen. Deze subdiscipline leert ons 

alle bovennatuurlijke verschijnselen in de hemel te 
begrijpen en hun betekenis te herkennen; zoals kome-
ten, halo’s, regenbogen en andere figuren in de hemel. 
Het is een kunst die gebaseerd is op openbaring, op 
dromen en, zoals Christus zegt: “Er zullen tekenen zijn 
aan de zon en de maan en de sterren”,1 enzovoorts. 
Hierbij gaat het om bovennatuurlijke verschijnselen 
waar de astrologie geen kennis van heeft, maar de 
magie wel.
[1] Luc. 21:25.
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Beeldmagie. Dit is een kunst die de eigenschappen 
van de hemel nabootst en in beelden vastlegt. Op 
deze wijze wordt een beeld gemaakt dat een enorme 
werking heeft. Dergelijke beelden kunnen bewegen, 
ze kunnen een zware ziekte duiden en genezen, of  
ze ontplooien een wonderbaarlijke werking bij veler-
lei ongevallen en steekwonden. Geen kruid kan deze 
krachten evenaren.

Magie met stenen. Dit zijn stenen die in overeenstem-
ming met de hemel zijn gebeiteld. Hierdoor verkrijgen 
ze het vermogen om te beschermen tegen stoten en 
steken, tegen gif, verkrachting of  betovering, ook om 
de mens van gedaante te doen veranderen of  onzicht-
baar te maken, en nog veel meer van dit soort wonder-
baarlijke toestanden en krachten die van nature, zonder 
deze kunst, niet bestaan.

Woordmagie. Deze subdiscipline gaat over woorden 
die, uitgesproken of  geschreven, krachten bevatten 
tegen alle ziekten. Ze worden ingezet tegen alle ziekten, 
ook tegen ongevallen en ongelukken, om gevangenen 
te bevrijden en van hun ketenen te ontdoen, en nog 
veel meer. Al deze zaken zijn in tegenstrijd met een 
natuurlijke werking en alleen mogelijk door de kunst 
van de magie.

Magie met spoken. Deze subdiscipline handelt van 
gezichten die op mensen lijken, maar het toch niet zijn. 
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De vier evangelisten1

In de 1532 jaar die sinds de geboorte van Christus 
verstreken zijn, hebben talrijke personen met grote eru-
ditie op het gebied van het christelijk geloof  hierover 
geschreven en omvangrijke werken nagelaten. Ik ga 
ervan uit dat zij allen de stof  te goeder trouw hebben 
uitgelegd. Maar hoe dan ook, een bekend spreekwoord 
luidt: Zoveel hoofden, zoveel zinnen. En dat is in hun 
geschriften op veel plaatsen te merken: er is veel van 
hun eigen mening ingeslopen, zoals je soms ook kunt 
bespeuren dat er niet zonder afgunst wordt gesproken. 
En een goed hart gaat vaak samen met een verkeerd 
begrip. Het was dan niet de bedoeling om tegen Chris-
tus te schrijven of  om het geloof  in Hem en zijn leer 
uit te roeien. Maar een verkeerd begrip kan een grote 
dwaling tot gevolg hebben, ook wanneer het uit een 
goed hart komt. Want anderen die erop voortbordu-
ren, geven er ook weer hun eigen draai aan, en zo kan 
één misverstand aanleiding geven tot tien andere.
[1] In Sudhoff, a.w. p. 435-439. Dit artikel, dat Sudhoff  in zijn geheel weer-
geeft, vormt de inleiding tot een commentaar bij het Nieuwe Testament.
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Hoe dan ook moet niemand menen, hoe bedreven 
hij ook is in het Latijn, evenals in het Grieks en in het 
Chaldeeuws, dat hij het vanwege zijn taalkundige talen-
ten zou kunnen aandurven Christus uit te leggen, want 
dat is geen kwestie van alleen talenkennis. Evenmin 
maakt welbespraaktheid hiervoor geschikt, want deze 
dingen zijn tegen Christus. Deze heeft tenslotte zelf  
ook geen vlotte spreker, maar een gewone man aan 
het hoofd van zijn zaak en van het evangelie gekozen. 
Via hooggeleerde lieden heeft Hij geen zaadje willen 
planten, want Hij wilde niet in plaats van zijn eigen 
woorden die van een ander hebben. Net zo min moet 
een deskundige op juridisch gebied hieraan beginnen, 
want wie zich baseert op de wet van degenen die hier 
aan de macht zijn, komt altijd ook weer uit op deze wet. 
En daarmee maakt hij het gezegde waar dat de Heilige 
Schrift een wassen neus heeft – namelijk degenen die 
de woorden van Christus willen verklaren. Voor zover 
deze een verklaring behoeven, moet dat gebeuren op 
grond van een omvattend begrip van de dingen waar 
Christus over spreekt.

Er moet een filosoof  aan het woord om Hem uit te 
leggen; niet een filosoof  van de logica, maar een filo-
soof  van de natuurlijke dingen. Want Christus heeft 
daar met gezag over gesproken, in gelijkenissen, voor-
beelden en op andere manieren. Als deze uitspraken 
van Christus niet voortvloeien uit de natuurlijke filo-
sofie van het licht van de natuur, waar zal dan degene 
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leven die woorden zoals “Waar het aas ligt, daar verza-
melen zich de adelaars” 1 zou kunnen uitleggen?

Net zo spreekt Hij ook als arts vanuit de natuur, 
en Hij beoefent de geneeskunst. Hier is de uitleg van 
een arts nodig, die spreekt vanuit de grondslag waaruit 
de arts is geschapen, bijvoorbeeld over het vers: “Ze 
hebben veel zieken met olie gezalfd, en ze zijn gezond 
geworden.” 2 En zo hoort het ook. Voor een magiër die 
dat niet begrijpt, is ook de verklaring van het verhaal 
van de magiërs uit het Oosten en die ster te moeilijk.

Zo is het ook nodig dat een astronoom aan het 
woord komt om de uitspraak te duiden: “Als de hemel 
‘s avonds mooi en rood is, dan zegt u dat het een mooie 
dag wordt.” 3 En ten slotte moet je heelmeester zijn om 
het verhaal van de man op weg naar Jericho te kunnen 
uitleggen, die overvallen werd en die met olie en wijn 
werd genezen en verbonden.4

Op deze vakken moet de uitleg gebaseerd zijn; 
daarna komt er pas de geest van de theologie met zijn 
beschouwingen aan te pas. Want de natuurlijke dingen 
zijn niet het onderwerp van de geest volgens de theo-
logie. De genoemde disciplines zijn allemaal van God; 
daarom moet er gebruik van worden gemaakt om Hem 
uit te leggen, en daarom heeft Hij erover gesproken.

Iemand die zichzelf  een theoloog noemt en die de 
filosofie van de natuur nog niet proeft, kan slechts tot 
een oppervlakkige interpretatie komen. Hoe kan zo 
[1] Matt. 24:28. — [2] Marc. 6:13. — [3] Matt. 16:2. — [4] Luc. 10:30-34.
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