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l’odore delle case dei vecchi
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corpus hermeticum
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Toen je er niet was, heeft mijn zoon mij gevraagd hem het wezen van 

het Al te openbaren, en hij wilde mij niet toestaan dat uit te stellen 

tot op het ogenblik dat jij er weer zou zijn.

    Hij is nog tamelijk jong, die zoon van mij, hij komt nog maar pas tot 

de Gnosis en moet nog in ieder onderdeel worden ingewijd. Daarom 

zag ik mij gedwongen nogal uitvoerig te zijn, opdat de openbaring 

gemakkelijker tot hem zou doordringen.

   Tegenover jou kan ik kort zijn. Ik heb hier de hoofdzaken van het 

besprokene samengevat. Die leg ik nu dieper, meer mystiek uit, 

omdat jij ouder bent en al kennis aangaande het wezen van het Al 

verworven hebt...   

Wat wordt voortgebracht, ontstaat niet uit zichzelf, maar uit iets of 

iemand anders.

Er zijn veel verschijnselen die tot aanzien komen. Alle verschijnselen, 

hoe verschillend en ongelijk ook, zijn ontstaan.

Maar al wat is voortgebracht moet uit iets of iemand anders zijn voort-

gekomen. 

Toch kan iets dat is voortgebracht onmogelijk aan alle dingen voorafgaan.

Dat kan alleen iets dat ongeworden is en door niemand is voortge-

bracht. Dat is Hij die de hoogste is, en die één is en alleen werkelijk 

alwijs, want er is niets dat aan Hem voorafgaat.

 

corpus hermeticum
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Hij brengt de Eeuwigheid voort. De Eeuwigheid de Kosmos. De 

Kosmos de tijd. De tijd de wording en vergankelijkheid. Van Hem 

is het wezen als het ware de Wijsheid, van de Eeuwigheid is het 

wezen de onveranderlijkheid, van de Kosmos de ordening, van de 

tijd de vergankelijkheid, van worden en vergaan, leven en dood. 

Zijn werkingen zijn wereldgeest en wereldziel. De werken van 

de Eeuwigheid zijn bestendigheid en duur. De werkingen van de 

Kosmos zijn eeuwige wederkeer en kringloop van zondvloed naar 

wereldbrand, van oertijd naar eindtijd en terug, zoals die door de loop 

der sterren, van Steenbok naar Kreeft en omgekeerd, zijn bepaald. 

Van de tijd zijn de vermeerdering en vermindering, van wording en 

vergankelijkheid, kwaliteit en kwantiteit. Zo is dan de Eeuwigheid in 

Hem, de Kosmos in de Eeuwigheid, de tijd in de Kosmos, de wording 

in de tijd. De Eeuwigheid staat stil en onbewegelijk voor Hem, en de 

Kosmos beweegt zich in de Eeuwigheid, de tijd beperkt zich tot de 

Kosmos, wording voltrekt zich in de tijd...  

Rest nog de vraag wat dan Zijn wijsheid is.

Zij is goedheid, schoonheid, gelukzaligheid en alle heerlijkheid en 

eeuwigheid. Zo siert de Eeuwigheid de Kosmos en legt onstervelijkheid 

en duur in de grondstof...
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Is het niet zo dat alles wat in beweging is, zich in iets beweegt en 

door iets anders in beweging gebracht wordt?

 Zeer zeker.

En moet de ruimte waarin de beweging plaatsvindt niet groter zijn 

dan het zich bewegende voorwerp?

  Dat moet wel.

Dan is toch zeker wat de beweging veroorzaakt sterker dan wat in 

beweging is?

 Sterker, uiteraard.

En dan moet de ruimte waarin zich iets beweegt toch ook van een 

totaal andere aard zijn dan het zich bewegende voorwerp?

 Jazeker.

Welnu, deze Kosmos is toch groter dan enig ander lichaam?

 Accoord.

En compacter? Hij zit immers vol met veel andere lichamen, of liever; 

met alle lichamen die er zijn.

 Zo is het.

De Kosmos is dus een lichaam?

 Ja, een lichaam.

En wel een lichaam dat in beweging is?

 Zeer zeker.

Hoe groot moet dan wel de ruimte zijn waarin de Kosmos...? 

 Alles wat in beweging is beweegt zich niet in iets dat zelf be-

weegt, maar in iets dat stilstaat. Wat in beweging stelt staat eveneens 

stil, het is onmogelijk dat het ook in bewegeing is... onmogelijk...
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picatrix
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Niets in deze wetenschap kan worden volleerd als niet de deugd en 

gezindheid van de planeten er door hun eigen aard toe zullen zijn 

geneigd. Dit is wat Aristoteles zegt in het boek Antimaquis; De 

Volledige Natuur verrijkt hen die filosoferen, en vergroot hun in-

tellect en hun wijsheid, zodat zij in al hun werk gezwind realisatie 

zullen bereiken.

Alles wat tot deze wetenschap behoort echter, is door wijzen ver-

borgen in overeenstemming met hun graad, zodat niemand anders 

dan filosofen in staat zullen zijn het bloot te leggen. Zij droegen alle 

kennis en finesses van de filosofie over op hun discipelen, alvorens 

zij hen het werk van de geest van de Volledige natuur openbaarden. 

Zij gaven aan de geesten der Volledige Natuur deze vier namen; 

Meegius, Betzahuech, Vacdez, Nufenguediz, zijnde de vier delen 

van de geest der Volledige Natuur. Wanneer deze wijzen wensten 

te spreken over de Volledige Natuur, dan spraken ze het aan met 

deze vier namen, welke de krachten der Volledige Natuur behelzen.

Hermes echter zei; Toen ik de geheimen van de werkingen der wereld 

en haar kwaliteiten wilde begrijpen en openbaren, plaatste ik mijzelf 

boven een bepaalde put die erg diep en duister was en van waaruit een 

onstuimige wind blies; ik was niet bij machtte iets te zien in de put, 

vanwege zijn duisternis. Wanneer ik een kaars zou aansteken, zou 

deze onmiddellijk worden gedoofd door de wind.

picatrix
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Toen verscheen mij in een droom een schitterende man van een vor-

stelijke autoriteit, die mij het volgende verkondigde; “Plaats deze 

brandende kaars in een glazen lantaarn, en de onstuimigheid van 

deze wind zal hem niet doen doven. Ge zult de lantaarn neerlaten in 

de put, waar in het midden gij zult graven; dan moogt gij een beeld 

openbaren, bij welks, wanneer ge het hebt geopenbaard, de wind 

uit de put zal zijn verdreven, en zo zult ge bij machte zijn het licht 

te behouden. Dan zult ge graven in de vier hoeken van de put, en 

daaruit zult ge de geheimen van de wereld en de Volledige Natuur 

kunnen openbaren, samen met haar kwaliteiten en de voortbrenging 

van Al dat is.

Ik vroeg wie hij was, en hij antwoordde; Ik ben de Volledige Natuur, 

indien ge mij wenst te spreken, noem mij bij mijn juiste naam, en ik 

zal u antwoorden. Ik vroeg hem toen bij welke naam hij genoemd 

wilde worden, en hij antwoordde mij, zeggende; Met de vier voor-

noemde namen zal ik heten en genoemd worden. Toen vroeg ik hem 

bij welke juiste tijd ik hem zou roepen, en hoe ik dit zou moeten 

doen.     

Hij antwoordde; Wanneer de Maan in de eerste graad van de Ram 

staat, zijnde bij dag danwel nacht, wanneer ge wilt, ga het huis dat 

schoon en stralend is binnen, waar ge in een der hoeken een ver-

hoogde tafel op de vloer zult plaatsen, richting het Oosten. Neem 

vier kruiken, met elk een inhoud van een halve liter. In een ervan 
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schenkt ge boter, in de tweede notenolie, in de derde amandelolie, 

en in de vierde sesamolie. Neem vervolgens nogmaals vier kruiken 

van dezelfde grootte, en vul deze met wijn. Maak vervolgens een 

mengsel van notenolie, boter, honing en suiker. Neem de acht krui-

ken en het mengsel dat ge gemaakt hebt, en een glazen vat; plaats 

deze laatste in het midden van de tafel, en giet het mengsel dat ge 

gemaakt hebt hierin. 

Plaats vervolgens de vier met wijn gevulde kannen op de vier hoek-

en van de tafel, geschikt op de volgende wijze; de eerste kruik in 

het Oosten, de tweede kruik in het Westen, de derde kruik in het 

Zuiden, en de vierde kruik in het Noorden. Neem dan de andere 

vier kruiken; plaats ten eerste de kruik gevuld met amandelolie naar 

het Oosten, dan de kruik gevuld met notenolie naar het Westen, 

de kruik gevuld met boter naar het Zuiden, en de kruik gevuld met 

sesamolie naar het Noorden. Vervolgens neemt ge een brandende 

kaars en plaatst deze in het midden van de tafel. Neem dan twee 

wierrookvaten vol brandende houtskool, waar ge in de ene frank-

incense en mastiek, en in de andere aloëhout legt. Wanneer al dit 

is gedaan, staat ge rechtop gericht naar het Oosten, en roept de 

vier voornoemde namen zeven keer aan. Als ge dit zeven keer hebt 

gedaan, spreekt ge als volgt;
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“Ik roep u aan, o krachtig, potent, en verheven 
geest, omdat van u de kennis van de wijzen 

komt en het begrip van de psyche, en volgens 
uw deugden zullen de wensen van de wijzen 

worden volbracht, dat u mij moge 
antwoorden, aanwezig wilt zijn met mij, en 
mij deelachtig wilt maken aan uw krachten 

en de deugden die u behelzen, en mij wilt 
versterken met uw kennis opdat ik zal 

begrijpen wat ik niet begrijp, en dat zal weten 
waar ik thans onwetend van ben, en zal 

kunnen zien waar ik nu nog blind voor ben; 
en neem van mij alle blindheid, 

verdorvenheid, onachtzaamheid en ziekte; en 
verhef mij tot de stand van de aloude 

wijzen, zij wiens harten vol waren van kennis, 
wijsheid, begrip en inzicht, en berg al dit in 
mijn hart, opdat mijn hart zal zijn als de 

harten van de aloude wijzen.” 

Hij zei toen; En wanneer ge het voorgaande op voornoemde wijze 

hebt volbracht, zult ge mij zien.       
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d’amic e amat
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O idioot, hoe spreekt u in zulke subtiliteiten? 

Hij antwoordde; Opdat ik mijn begrip mag verheffen tot aan de 

grootsheid van mijn Geliefde, en dat daarbij meer mensen Hem mogen 

eren, liefhebben en dienen.

De Minnaar dook diep in de wijn der herinnering, vol begrip en 

liefde voor zijn Geliefde. Wijn die de Geliefde bitter maakte met de 

tranen van Zijn Minnaar. 

Liefde verhitte en deed de Minnaar ontbranden in de herinnering aan 

zijn Geliefde; en de Geliefde bekoelde zijn hartstocht, met verdriet 

en tranen en het vergeten van de vreugden van de wereld, en in het 

afstand doen van ijdelheden. Zo groeide zijn liefde, toen hij zich her-

innerde waarom hij verdriet en kwellingen leed, en ‘s werelds mensen 

hun vervolgingen en beproevingen. 

Men stelde de Minnaar deze vraag; Waarin sterft liefde? De Minnaar 

antwoordde; In de vreugden van deze wereld. En waarin kent het 

groei en voeding? In de gedachten aan de komende wereld. 

Waardoor zij die hem dit hadden gevraagd, zich voorbereide op het 

afstand doen van deze wereld, opdat zij meer en dieper zouden denken 

over de volgende, en dat hun liefde mocht leven en bloeien.

d’amic e amat
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O idioot, wat is deze wereld? 
Hij antwoordde; Het is de gevangenis voor 
hen die mijn Geliefde liefhebben en eren. 
En wat is het dat hen gevangen houdt? 

Hij antwoordde; Bewustzijn, 
liefde, angst, overgave en berouw, 

en het gezelschap van koppige mensen. 
En wat is het dat hen bevrijd? 

Genade, mededogen, en rechtvaardigheid. 
En waar zullen zij heen gezonden worden? 

Naar eeuwige gelukzaligheid, 
en het vreugdevolle gezelschap van ware 

minnaars, alwaar zij voor altijd de Geliefde 
zullen toezingen, zegenen en verheerlijken, 
de Geliefde tot wie voor altijd lof, eer en 

glorie gegeven zij, 
van overal en alles.     
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C = 3

O = 15 
 
R =  18 
 
O =  15 
 
N = 14 
 
A = 1

=  =

6  66 
      
    666
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fascinationum
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Ik bezweer u bij de Heilige Geest

Ik bezweer u bij de zes vurige ovens

Ik bezweer u bij de cherubijnen en serafijnen

Ik bezweer u bij de vleugels der wind

Ik bezweer u bij het mysterie der Passie van Christus

Ik bezweer u bij de wederopstanding van Here Christus

Ik bezweer u bij de kostbare parels

Ik bezweer u bij de jaren, bij de dagen

Ik bezweer u bij de passies aller Heiligen

Ik bezweer u bij hem die het volk Israëls bevrijdde van de Rode Zee, 

die Daniël bevrijdde uit de leeuwenkuil, die de blinden liet zien, de 

kreupelen deed lopen en de lepralijders verschoonde.

Ik bezweer u nu bij hem, O vijand, gij onreine, verstokte draak, op-

dat u zult scheiden van geest en van lichaam en van alle innerlijke 

delen van deze diener Gods.  

Het is niet ik die u beveelt, noch mijn zonden, O meest onreine 

geest, maar het is het vlekkeloze Lam, Christus onze Heer, de Zoon 

van God die u beveelt. 

De engelen dringen aan, de aartsengelen dringen aan, de profeten 

dringen aan, de apostelen dringen aan, de martelaren dringen aan, 

de biechtvaders dringen aan. Opdat de kunsten des Duivels zullen 

falen (deficiant ergo artes diaboli), bij dag en bij nacht...

Ik drijf u uit, O schepper van diabolische krachten, ontwerper van 

kwaadaardigheid!     

fascinationum
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Abgo Abgoth Achalas Altramat Andryon Apolin Arath Arbas 
Archidemath Astaroth Astra Asyel Azathi Baltim Bartha Ba-
ruth Basal Bel Belam Belferith Belial Beliath Belzebub Beryen 
Berith Bireoth Bos Brimer Camoy Carab Cargie Castiel Cebal 
Cormes Cutroy Damay Demefin Demor Dies Diles Dilia Dis-
cobermath Dorayl Dyacon Dydones Dyrus Dyspil Ebal Elam 
Emogeni Ergarrandras Erlain Fabanin Fabar Fabath Fabin Fal-
mar Faubair Febat Felsmes Ferremin Finibeth Foliath Fritath 
Fyriel Fyrin Fyrus Gallath Galtym Gana Gebath Gebel Gemi-
tias Geremittarum Gyton Haram Hegergibet Helyberp Jubutzis 
Lamair Lamisniel Lautrayth Leutaber Lotobor Lucifer Lyleth 
Lyroth Lytay Lytim Maraloch Masair Mememil Memoyr Midain 
Mirael Mistal Mithiomo Molbeth Moloy Motmyo Natheus Ney-
lion Non Noryoth Nubar Ocel Oliroomin Onaris Onor Onoroy 
Oor Oreoth Oriens Ornis Oronothel Orooth Oymelor Panite 
Paymon Peamde Peripaos Pestiferat Pharachte Pinen Pist Pro-
gemon Pumeon Pumotor Rabam Rayma Riasteli Rimasor Rimel 
Risbel Rodobayl Rofanes Safrit Salaul Saltim Sanfrielis Sathan 
Selentis Selutabel Sertugidis Silitor Sismael Sobronoy Sona Sub-
urith Symofor Syrama Syrtroy Sysabel Tamafin Tami Taraor 
Tatomofon Tentetos Tereol Tereoth Termines Thitodens Thobar 
Thomo Tranayrth Tryboy Tyroces Tyros Tyroy Vatuel Vijas Virus 
Virythus Vmeloth Vmon Vniueny Vnyrus Vom Vralchim Vresius 
Vsyr Vtimo Vzmyas Ygrim Yrn Ytelteos Zanno Zelentes Zymens

pseudomonarchia deamonum
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In de kerk van Saint-Simeon in het bisdom van Trier zat eens een 

kleine scholier. Zijn meester had hem als opdracht een onderwerp 

gegeven waarop de schooljongen verzen moest schrijven, maar hij 

was daar niet toe in staat, bijgevolg hij troosteloos voor zich uit zat 

te staren. De Duivel verscheen voor hem die daar zo alleen zat als 

mens, en hij vroeg hem; Waarom ben je zo verdrietig kleine jongen, 

en waarom zit je hier zo alleen? De jongen antwoordde; Ik ben bang 

voor de meester, omdat ik geen verzen kan schrijven over het on-

derwerp dat hij mij opgaf. De Duivel zei; Als je mij eer bewijst, zal 

ik de verzen voor je schrijven. De jongen was zich er niet van bewust 

dat hij met de Duivel van doen had, de vijand van alles, altijd uit op 

kwaad, dus hij antwoordde; O ja meneer! Ik ben bereid alles te doen 

wat u me opdraagt, zolang ik de verzen maar krijg en geen slaag! 

    Omdat hij niet wist wie hij was. 

   Hij rees zijn hand om de Duivel te eren. Prompt ontving hij de 

verzen, geschreven op tabletten, en direct keek hij niet meer naar 

de schrijver om. 

    Toen hij de verzen op het afgesproken moment overhandigde aan 

de meester was deze verbijsterd door de schoonheid van de verzen, 

en overviel hem de angst dat de wijsheid die ze behelsden boven-

natuurlijk scheen, en niet menselijk. Hij zei; Vertel me wie deze 

verzen geschreven heeft. De jongen antwoordde; Ik, meester. Maar 

de meester herhaalde vol ongeloof het verhoor van de jonge scholier 

keer op keer, totdat de jongen opbiechtte wat hij had gedaan, van 

begin tot aan het eind. 
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   Toen zei de meester; Mijn jongen, de schrijver van jouw verzen was 

een kwaadaardige, de Duivel zelve. Toen vervolgde hij; Mijn lieve 

jongen, heb je er spijt van de Duivel eer bewezen te hebben? De jon-

gen antwoordde; O ja meester! De meester zei; Doe dan afstand van 

de Duivel en de eer die je hem betoonde, en van al zijn praal en al zijn 

werken! 

   En dat deed hij. 

    Toen scheurde de meester de mouwen van zijn albe en gaf deze aan 

de Duivel, zeggende; Deze mouwen zijn van u, O verleider van de 

mens, maar u zult niets meer bezitten van dit kind van God! 

Onmiddellijk werden de mouwen voor ieders ogen met een bliksem-

schicht weggenomen, terwijl het lichaam van de jongen ongedeerd 

bleef. 

Dit alles is mij verteld door de prior van de kerk van Trier.              
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Het was een mooie ochtend in september, in den beginnen is het 

Woord, zing mij o godin over Peleuszoon Achilles de vrouwen de 

ridders de wapenen de liefdes. Punt en gaat vanzelf naar de volgen-

de regel. Probeer probeer probeer parakalò parakalò, met het juiste 

programma maak je ook anagrammen, als je een hele roman hebt 

geschreven over een held, een redneck die Rhett Butler heet en een 

wispelturig meisje dat Scarlett heet, en je krijgt spijt, hoef je maar 

opdracht te geven en Abulafia verandert alle Rhett Butlers in prins 

Andrej en de Scarletts in Natascha, Atlanta in Moskou, en je hebt 

oorlog en vrede geschreven.

Abulafia doet nu het volgende: ik type deze zin, geef Abulafia de 

opdracht elke ‘a’ door ‘akka’ en elke ‘e’ door ‘ulla’ te vervangen, en 

dan krijg je iets dat op een Finse tekst lijkt;

Akkabulakkfiakka doullat nu hullat volgullandulla: ik typulla 

dullazulla zin, gullauallaf Akkablakkafiakka opdrakkacht ul-

lakulla ‘akka’  door ‘akkakkakka’ ullan ullakulla ‘ulla’ door ‘ul-

lakka’ tulla vullarvakkangullan, ullan dakkan krijg julla iullats 

dakkat op ullaulan Finsulla tullakst lijkt...

Oh verrukking, oh duizeling van de differentie, oh mijn door slape-

loosheid geplaagde ideale lezer/schrijver, oh finnegans wake, oh 

minzaam en welwillend wezen!   
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goetia et c
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Het Eerste Deel is een Boek over Kwade Geesten, Goetia genaamd, en 

toont ons hoe hij de geesten wist te binden en te gebruiken voor generale 

zaken, waarbij hij grote faam wist te verwerven.

Het Tweede Deel is een Boek over Geesten, deels Kwade en deels Goede, 

Theurgia-Goetia genaamd, vol Elementale Luchtgeesten et cetera

Het Derde Deel handelt over Geesten welken de Planetaire Ure regeren, 

en welke Geesten behoren tot welke graad binnen de Zodiac, de Planeten 

binnen de Tekens. De Pauline Kunst genaamd, et cetera     

Het Vierde Deel van dit Boek is genaamd Almadel of Salomon, en bevat 

de Geesten welken de Vier Hoogtes regeren, of de 360 Graden van de Zo-

diac. Deze twee laatste Ordes der Geesten zijn Goed, en dienen te worden 

aangesproken in de zoektocht naar het Goddelijke, et cetera, Theurgia 

genaamd. 

Het Vijfde Deel is het Boek met Oraties en Gebeden welke de Wijze 

Salomon uitsprak op het Altaar van de Tempel. Ars Nova genaamd, ge-

openbaard aan Salomon door de Heilige Engel Gods Michaël; en ook 

ontving hij kleine kanttekeningen geschreven met de Vinger Gods, hem 

geopenbaard door voornoemde Engel onder donderslagen; kanttekenin-

gen zonder welker Koning Salomon nooit zijn grote wijsheid had kunnen 

verwerven, opdat hij aan hun hand alle Kunsten en Wetenschappen zou 

kennen, Goed en Kwaad; De Notary Art genaamd, et cetera 

goetia et c
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Geest van Vuur, Herinner!
GIBIL, Geest van Vuur, Herinner!

GIRA, Geest van Vlammen, Herinner!
O God van het Vuur, Machtige Zoon van ANU, 

Meest gevreesde onder uw Broeders, Verrijs!
God der Destructie, Herinner!

Verrijs, O God van het Vuur GYBIL, 
in al uw Majesteit en vernietig mijn vijanden!

Verrijs, O God van het Vuur, GIRA,
in al uw Macht, en verbrand de heksen die mij belagen!

GIBIL GASHRU UMANA YANDRU

TUSHTE YESH SHIR ILLANI U MA YALKI!

GISHBAR IA ZI IA

IA ZI DINGIR GIRA KANPA!

Verrijs, Zoon van de Vlammende Schijf van ANU!
Verrijs, Kind van het Gouden Wapen van MARDUK!

Het is niet ik, maar ENKI, maar MARDUK
Verbrand het Kwaad van de Kwaadardige!

Verrijs! 

GISTEBALL BA GIBBIL BA GIRA ZI AGA KANPA!
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Ten eerste zult gij de leeftijd der Maan kennen en observeren alvorens 

gij uw arbeid aanvangt. 

    De beste dagen zij die wanneer de Maan Luna 2, 4, 6, 8, 10, 12 of 

14 dagen oud is, zoals Salomon zeide; en geen andere dagen zullen 

heilzaam zijn. 

    De Zegels van 72 Koningen zullen uit Metalen geschapen dienen te 

worden. De Eerste Koningen uit Sol (Goud); Markiezen uit Luna (Zil-

ver); Hertogen uit Venus (Koper); Prelaten in Jupiter (Tin); Ridders 

in Saturnus (Lood); Presidenten in Mercurius (Kwik); Graven in Ve-

nus (Koper) en Luna (Zilver), als gelijken, et cetera

Deze 72 Koningen staan onder de Kracht van Amaymon, Corson, Zimi-

may, of Ziminair, en Göap, welke zijn de vier Grote Koningen heersend 

in de Vier Kwartieren, of Kardinalen Punten; Oost, West, Noord en 

Zuid, en welke nooit mogen worden gesommeerd, Grote Gebeurtenis-

sen uitgezonderd; maar moeten worden aangeroepen en geprezen om 

dees of gene Geest te sturen welke onder hun Macht en Regering staat, 

zoals getoond in de volgende Aanroeping en Bezwering.

En de Grote Koningen mogen gebonden zijn van 9 tot 12 uren ‘s Middags, 

en van 3 tot Zonsondergang; Markiezen mogen worden gebonden van 3 

uur in de middag tot negen uur ‘s Avonds, en van 9 uur ‘s Nachts tot 

Zonsopkomst; Hertogen mogen gebonden worden van Zonsopgang tot 

Middag bij Helder Weer; Prelaten mogen elk moment van de Dag geb-

onden worden; Ridders van het Aanbreken van de Dag tot Zonsopkomst, 
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of van 4 uur tot Zonsondergang; Presidenten mogen immer gebonden 

worden, uitgezonderd de Schemering, ‘s Nachts, tenzij de Koning onder 

wie zij dienen aangeroepen is; en Graven elk uur van de Dag, zij het in het 

Woud, en elke plaats waar de mens niet zal zijn of waar geen geruis is 

et cetera      

O, cirkel van Sterren,
waarvan Onze Vader slechts de jongste is,

Wonder voorbij verbeelding,
Ziel van oneindige sferen,

Voor wie Tijd zich schaamt,
De geest verwilderd,

Het begrip verduisterd!

Bereiken zullen wij U nooit,
Tenzij Uw beeld Liefde is,

Daarom, bij zaad en wortel, 
en stam en knop, 

en bloem en vrucht,
Roepen wij U aan! 
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occulta philosophia
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Er zijn ook andere deugden in de dingen, niet van enig Element, 

om vergif te verdrijven, om de schadelijke dampen van Mineralen te 

verdrijven, om IJzer aan te trekken of wat al niet; 

... en deze deugden zijn een gevolg van de soorten, en vormen dit of een 

ander ding; 

... derhalve zijn er weinigen van, maar van grote werkzaamheid; 

... iets dat niet zal gelden voor welk Elementale eigenschap dan ook. 

Aangezien deze deugden vele gedaantes kennen, en geringe materie, 

bereiken zij zeer veel; 

... echter een Elementale deugd, gezien haar grotere materialiteit, 

benodigd veel materie voor haar werkzaamheid.

En zij worden occulte kwaliteiten genoemd, daar hun Processen verbor-

gen zijn, en ‘s mensen intellect ze niet bereiken of ontdekken kan. Zo 

hebben Filosofen het grootste deel bereikt middels hun lange ervaring, 

eerder dan hun inzet van redenering; zoals in de Maag het vlees wordt 

verteerd door hitte, zo zal het veranderen door een bepaalde verhulde 

deugd welke wij niet kennen; 

... want waarlijk werd zij niet veranderd door hitte, want dan zou het 

eerder veranderen in de Haard dan in de Maag. Aldus bestaan er in 

de dingen, bezijden de Elementale kwaliteiten welke wij kennen, 

andere, bepaald ingewortelde deugden gecreëerd door de natuur, 

welke wij bewonderen, welke ons versteld doen staan, zijnde zoals 

wij het niet kunnen kennen, en wij ze zeer zelden of nooit hebben 

aanschouwd. 

occulta philosophia
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God gaf de mens Geest en Spraak, welker (gelijk Mercurius Trisme- 

gistus stelde) gaven waren gelijk Deugd, Macht en Onsterflijkheid. 

De alaanwezige God heeft in Zijn voorzienigheid de Spraak der mensen 

verdeeld in verschillende talen, die ieder diverse en geëigende schrift- 

tekens bevatten, geplaatst in eigen reeksen, cijfers en figuren, niet 

gevormd en genegen bij toeval, noch door het wankele oordeel der 

mensen, maar van boven, opdat zij in lijn zullen zijn met de Hemelse 

en Goddelijke Lichamen en hun Deugden. 
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soyga
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Hij die de stralen kenmerkt (hij die de macht heeft dat te doen) kent 

daarom de paden der stralen

Volkomen straalt het lichtspoor (voortgaand) fijne sporen uit,

En bij dit stralen geeft het schijnsel verborgen sporen (de eigen goede 

straling).

Voorbijgaand aan de radius verhevigd zich het stralen.

Want hij alleen vat de macht van alle straling.

En hij verhevigd door de straling alle straling (hemels en aards).

Bij het teken (bij zijn waardigheid) van alle stralen, kent hij de werking 

van het Licht. 

Anders dan de achtergestelden kan niemand twijfelen.

Noch zal, los van angst, de twijfel iemand storen.

En hij is helderder dan al wat het leven aanhangt (alles dat levend is).

Alles dat in de wereld is, kan bestaan door hem.

Want hij hield, houdt en zal altijd alles behouden (d.w.z. bij wet).

Zijn macht, van de heldere der helderste, is duizend keer stralender dan 

de Zon,

Een van hen (duizend zeker) kan afzonderlijk door duizend gedragen 

worden.

Moge u al de anderen bij duizend dragen,

Opdat zo de afzonderlijke posities kunnen blijven terwijl hij de 36 

bepaald (duizend).

Daarom wordt hij het Licht der Wereld genoemd,

En het Licht van het stralende zal ons worden getoond.

Van hen die hiervan genoeg zullen begrijpen (de goeden en de kwaden)

soyga
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Van hen zullen zovelen zijn, zo het overvloedig zal zijn.

De beschermde plaatsen van hen (geesten) zijn ons bekend;

En hier zal het stof van de eersten (geesten) zichtbaar worden gemaakt,

Opdat wij allen zoveel kunnen kiezen,

Om hem hen, die niet toe zijn tot onderwerping, voor te geleiden (zij 

die zullen gehoorzamen).

Zij (zekeren) zijn gekozen door hem (de stralende) die hen kende;

Hij kende hen, hij begreep hun volledige macht.

Voor hen die hem kende zijn wij daarom geboden hen te kennen 

(alle geesten).

Daarom is wat hij al dan niet wist het juiste voor ons,

Doch daar het ons gemeenschappelijk is getoond,

Laat ons, om de leer te begrijpen, het goede van het kwade onderscheiden.

Door het goede wordt zijn weidse macht kenbaar gemaakt,

Door het kwade leren wij wat mist.

Voor de gekozenen, zij waren zo vol goedheid,

Zoals het ons gegeven werd door hem, de macht van boven.

Zo behouden wij hen (de goede en kwade geesten) tot ons,

Door dat deel waar God hen mee verenigden.

Dus zijn ze hem door directe reden bekend.     
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Solus Michael illius libri est interpretator.
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O meest hoge Heer, mijn God, Vader, heilige Koning, bij uw hoog-

ste naam Agla moge u mijn hart en ziel aansporen en verplichten en 

keren, door deze, in mijn liefde, en moge dit mijn wil vormen in alles 

en door alles.

O meest geliefde (Here mijn God), Zoon (heilige Koning), bij uw 

meest geliefde naam Primogenitus moge u (mijn hart en ziel aan-

sporen en verplichten en keren) door deze, en moge dit (mijn wil 

vormen in alles en door alles).

O meest hoge {pure} (Here mijn God) Geest (heilige Koning), bij 

uw meest pure naam On moge u (mijn hart en ziel aansporen en ver-

plichten en keren) door deze, en moge dit (mijn wil vormen in alles 

en door alles).

O meest behagen (Here mijn God) Vader, Zoon en Geest (heilige 

Koning), bij uw meest aangename namen Agla, Primogenitus, On 

moge u (mijn hart en ziel aansporen en verplichten en keren) door 

dezen, en moge dit (mijn wil vormen in alles en door alles).

O meest gelukkige (Here mijn God) Vader (heilige Koning), bij uw 

meest blijmoedige naam Redemptor moge u (mijn hart en ziel aan-

sporen en verplichten en keren) door deze, en moge dit (mijn wil 

vormen in alles en door alles).
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O meest gezegende (Here mijn God) Zoon (heilige Koning), bij uw 

meest gezegende naam Ely moge u (mijn hart en ziel aansporen en 

verplichten en keren) door deze, en moge dit (mijn wil vormen in 

alles en door alles).

O meest beminnelijke (Here mijn God) Geest (heilige Koning), bij 

uw meest beminnelijke naam Eloy moge u (mijn hart en ziel aan-

sporen en verplichten en keren) door deze, en moge dit (mijn wil 

vormen in alles en door alles).

O meest voortreffelijke (Here mijn God) Zoon (heilige Koning), bij 

uw meest voortreffelijke namen Redemptor, Ely, Eloy moge u (mijn 

hart en ziel aansporen en verplichten en keren) door dezen, en moge 

dit (mijn wil vormen in alles en door alles).

O meest kuise (Here mijn God) Vader (heilige Koning), bij uw 

meest eerbare naam Iustorum moge u (mijn hart en ziel aansporen 

en verplichten en keren) door deze, en moge dit (mijn wil vormen in 

alles en door alles).

O meest heldere (Here mijn God) Geest, Zoon (heilige Koning), 

bij uw meest stralende naam Genitor moge u (mijn hart en ziel aan-

sporen en verplichten en keren) door deze, en moge dit (mijn wil 

vormen in alles en door alles).
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O meest verheven (Here mijn God) Geest (heilige Koning), bij uw 

meest verheven naam Bon moge u (mijn hart en ziel aansporen en 

verplichten en keren) door deze, en moge dit (mijn wil vormen in 

alles en door alles).

    

O meest vermaarde (Here mijn God) Vader, Zoon en Geest (heilige 

Koning), bij uw meest gerenommeerde namen Iustorum, Genitor, 

Bon moge u (mijn hart en ziel aansporen en verplichten en keren) 

door dezen, en moge dit (mijn wil vormen in alles en door alles).

O meest genadige (Here mijn God) Vader en Zoon en Geest (heilige 

Koning), bij uw meest genadige namen Iustorum, Genitor, Bon moge 

u (mijn hart en ziel aansporen en verplichten en keren) door dezen, en 

moge dit (mijn wil vormen in alles en door alles).

O meest waardige (Here mijn God) Vader (heilige Koning), bij uw 

meest waardige naam Messias moge u (mijn hart en ziel aansporen 

en verplichten en keren) door deze, en moge dit (mijn wil vormen in 

alles en door alles).

O meest schone...
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O.BLI.TO.BIT.MLLL
KANT.I. VOLT.BIT.TO.GOLT

SANITAS. NIX. HASTA

F.I.A.T.

QUOD
Ignis: Aër: Aqua: Terra:

Sanctis regnum et reginarum nostr:
CINERIBUS:

Eripere non potuerunt
Fidelis Chymicorum Turba

IN HANC URNAM
Contulit

Ao
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Misschien heb je niet het VOORRECHT gehad om het zelf te drink-

en, wellicht heb je wel vernomen dat enkele UITVERKORENEN van 

het BLANKE RAS en met GERMAANS EDEL BLOED in de aderen 

en de ermee doorlopen ogen, belijdende de CHRISTELIJK-GERE-

FORMEERDE LEER of enig artikel daarvan, het GELUK is ten deel 

gevallen van de INKT te mogen GENIETEN. (Ik-zelf behoor vanzelf 

ook tot die UITVERKORENEN!!!)

Natuurlijk is er altijd wel enige oppositie van BURGERLIJK PLU-

TOCRATISCH KAPITALISTISCH FASCISTISCH TROTSKY-IS-

TISCH STALINISTISCH LENINISTISCH INFANTILISME en van 

de SYNODE te Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Moordrecht, 

Woensdrecht, Dinsdrecht, Maandrecht, Donderdrecht, Vrijdrecht, 

Zaterdrecht.

Eilaas, alle moderne revolutionaire beginselen ondervinden tegenkanting, 

zo ook de GODENDRANK: INKT.

Kameraden!!! U moet het OOK eens proeven!

Neemt u zelf eens zo’n parelend VORSTELIJK glas INKT in de hand!

en drinkt u vol met lange teugen, LANGE TEUGEN!

Geen kleine slokjes nemen maar: LANGE TEUGEN! (Eh... bis)     
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arbatel
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... of

de balg der alouden, samen met de magiër van God’s onderdanen, 

zoals de magiër der Heidenen, voor de verlichting der Glorie Gods, 

en Zijn liefde voor het Al.

Nu, voor het eerst vanuit de duisternis onthult in het licht, tegen alle 

kwaden en wanhopige over de gaven Gods, voor de baat en het geluk 

van allen die werkelijk en vroom voldoening vinden in de creaties 

van God, en deze zullen inzetten voor de eer van God, en het heil 

hunner nabuur.

A. Isagogese magie

B. Microscomische magie

C. Olympische magie

D. Hesiodische & Homerische magie

E. Romaanse & Sybillinische magie

F. Pythagorese magie

G. Apollonische magie

H. Hermetische magie

I. Profetische wijsheid

arbatel
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1. bedenk hoe bij dag en bij nacht u indaalt tot de ware kennis van 

God, hoe het ontstaan van het universum is onthuld middels con-

templatie van het Woord van God, of langs de ladder van het ontstaan 

aller wezens, of door de schitterende beelden die ontstaan door de zicht-

bare en onzichtbare schepselen Gods

2. keer in uzelf en onderzoek voorzichtig welke delen van uw sterfelijk 

en welke delen onsterfelijk zijn, evenredig aan welke delen bij u horen 

en welke u vreemd zijn    

3. bij de overweging van uw onsterfelijke ziel, leert u te aanbidden, lief te 

hebben, te vrezen de eeuwige God, en hem in geest en waarheid  te eren. 

De overwegingen over uw sterfelijkheid zouden u moeten leiden tot dat 

wat God behaagd, en dat wat uw nabuur steunt.

4. daar elk wezen sinds de baarmoeder tot een positie in het leven is 

bepaald, zal men voorzichtig moeten zijn indien men genegen zijt 

tot magie, en als dan tot welke. Deze gene zal het snel begrijpen 

indien hij onze geschriften nauwkeurig beschouwd en met succes 

de experimenten zal kunnen nagaan. Dergelijke giften en gegevens 

zijn voorbehouden aan de onaanzienlijken en bescheidenen

5. wees in staat de geesten te ervaren die u willen bijstaan. Indien u 

zulks kunt beseffen is zulks een teken dat God u wijdt tot MAGUS, 

opdat u de hulp van de geesten kunt inroepen bij het werk aan het 

grote werk. De meesten zullen vervallen tot zonde, onachtzaamheid, 

onwetendheid, minachting of zelfs overdreven achterdocht. Zij zullen 

ondankbaarheid jegens God betonen, waarbij de meest beroemden 

hun eigen ondergang zullen aantrekken. Ook zondigen zij in onbe-
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zonnenheid en koppighied, om tenslotte, wanneer zij vergeten zijn  

hun talent ten goede te gebruiken en God te eren, kleinigheden 

bezigen. 

6. u zult VERTROUWEN EN DISCRETIE moeten betrachten in-

dien u een magus wilt worden. U zult vooral geen geheimen mogen 

onthullen die de geest u verbiedt te delen, zoals DANIËL geboden 

was bepaalde visioenen te verbergen. Zoals PAUL niet was toegestaan 

al zijn inzichten te delen. Niemand zal geloven hoeveel er in dit ene 

voorschrift ligt verborgen,

7. laatste vereiste voor de aankomend magus is de hoogste graad van 

gerechtigheid, namelijk dat u niets zult bijstaan dat slecht is, oneer-

lijk, of ook maar de gedachte daaraan, zo zal u beschermd zijn tegen 

al het kwaad... 
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hochzeit
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Er is geen beter ding op Aarde,

Dan de schone edele liefde,

Waarmee wij aan God gelijk worden,

Laat niemand de ander verduisteren,

Zingt daarom voor de koning,

Laat het hele meer weerklinken,

Wij vragen, geven jullie antwoord,

Wat heeft het leven ons gebracht?

De liefde.

Wat heeft de genade ons weer gegeven?

De liefde.

Vanwaar zijn wij geboren?

De liefde.

Wanneer zouden wij verloren zijn?

Zonder liefde.

Wie heeft ons verwekt?

De liefde.

Waarom heeft men ons gezoogd?

Uit liefde.

Wat zijn wij onze ouders schuldig?

De liefde.

Waarom zijn zij zo geduldig?

Uit liefde.

I

II

III
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Wat overwint alles?

De liefde.

Kan men liefde vinden?

Door liefde.

Waar komen goede werken tot hun recht?

In liefde.

Wie kan nog twee verenigen?

De liefde.

Daarom zingt allen tezamen. 

Laat luide weerklinken,

Ter ere van de liefde,

Die wil groeien;

Onze lichamen zijn hier, onze zielen heengegaan.

Wanneer wij nog leven,

Dan zal God geven dat wij de liefde en de genade,

Die door grote kracht gedeeld zijn,

Door de vlammen der liefde

Gelukkig weer kunnen verenen,

Dan zal dit leed,

In grote vreugde,

Wanneer er nog duizend na ons komen, 

Voor eeuwig veranderd worden...

VI

V

VI

VII



66

A; Soms neem ik humor serieus. Soms neem ik ernst met korrels 

zout. Hoe dan ook, het is irrelevant.

B; Misschien ben je gewoon gek.

A; Zeker! Maar wijs deze lessen niet af als leugens alleen omdat ik 

gek ben. De reden van mijn waanzin is dat ze waar zijn.

B; Is Eris waar?

A; Alles is waar.

B; Zelfs de leugen?

A; Zelfs de leugens zijn waar.

B; Hoe kan dat nou?

A; Nevels van tijm, vuur van rood.

B; Kan jij de koers bepalen naar kapitein Valentijn’s zoete hart?

A; Toen ik een jaar of acht, negen was...

B; Ga je dat nog uitwerken?

A; Het enige dat ik zie zijn punten.

B; Is er een wezenlijke betekenis achter POEE?

A; Er is een Zen-verhaal over een leerling die de Meester vraagt naar 

de betekenis van het Boedisme. Het antwoord van de Meester was 

“Drie pond vlas”.

B; Dat zou zomaar een aanwijzing kunnen zijn.   

A; Nee, natuurlijk niet, ‘t was maar ter illustratie. Het antwoord op 

jouw vraag is VIJF TON VLAS!
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grand grimoire
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grand grimoire

Dit Boek is zo zeldzaam en gezocht, dat het door onze Rabbi’s het 

ware Grote Werk is genoemd. Zij waren het die ons dit waardevolle 

origineel hebben nagelaten dat zovele charlatans hopeloos hebben 

proberen te vervalsen als de waarheid die ze nooit konden vinden, 

om slimme mensen om de tuin te leiden die geloofden in een eerste 

ontmoeting zonder een ware bron te zoeken.  
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Hoe tot het geheim van de Liefde te komen (zo kan het ook) 

Hier het Geheim dat de wijze Kabbalisten de Appel der Liefde hebben 

genoemd, welks alsvolgt wordt bereid;

Pluk een appel op een vrijdagochtend voor zonsopgang, Schrijf je 

naam in bloed op een stuk papier samen met de naam van degene 

waarvan je wil dat die van jou zal gaan houden. Op een ander stuk pa-

pier schrijf je in je eigen bloed de naam Scheva. 

Verzin een manier om drie haarlokken van het te believe persoon te 

bemachtigen, welke je zult binden aan drie van jou. Snijd de appel 

doormidden, verwijder het klokhuis. 

Inplaats van het klokhuis vouw je de papiertjes. Neem de appel en bind 

hem bij elkaar met de gebonden haarlokken. 

Gebruik ook een mirtetwijg om de twee delen van de appel samen te 

binden als een tourniquet. 

Droog dit alles, gebonden in laurier- en mirtebladeren, goed in de 

oven. 

Vraag een wel te vertrouwen persoon om de appel onder het kussen 

van de gewenste geliefde te leggen zonder dat deze het merkt. 

Na enkele dagen zul je de werking gaan ondervinden...   
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Hoe het bovennatuurlijke te kunnen zien en doen

Steek een gouden plaatje onder je tong, half zo groot als je duim. Bind 

een stuk lijkzak of een stuk linnen onder je voeten en houd een boom-

tak van de kweepeer in handen. Wees zesendertig dagen celibatair, 

omdat zesendertig het nummer is dat je onder bescherming stelt van 

gunstig gezind gesternte en tovermacht, en zie dat met deze gehiemen 

wonderbaarlijke daden verricht kunnen worden, zoals ook Mousu het 

bovennatuurlijke volbracht.

Hoe altijd gelukkig te zijn

Neem een groene kikker, hak het hoofd en de benen af. Stop deze op 

een vrijdag bij volle maan in een Vlierboom, en laat ze daar 21 dagen. 

Neem ze weg op de 21e dag, precies bij middernacht.

Toon de kikkerdelen dan drie nachten in het licht van de Maan. 

Droog vervolgens de kikkerdelen in een aarden pot welke nooit is 

gebruikt. 

Neem de gedroogde kikkerdelen en vermaal ze tot poeder. Meng dit 

poeder in gelijke delen met aarde van een begraafplaats, indien mo-

gelijk uit het graf van een familielid. 

Houd dit poeder bij je. Het zal je helpen in alles wat je doet.       
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Hoe jezelf onzichtbaar te maken

Neem een zwarte kat, een nieuwe ketel, een spiegel, vuur, kool en 

aanmaakhout. 

Neem water van een fontein bij de slag van middernacht.

Nadat je een vuur hebt gemaakt, stop je de kat in de ketel en houd je 

het deksel met de linkerhand dicht zonder te bewegen of achter je te 

kijken, wat je ook moge horen.

Nadat je alles 24 uur hebt laten koken plaats je de gekookte kat op 

een nieuwe schaal. Pluk het vlees en gooi het over je linker schouder, 

zeggende; ‘accipe quod tibi do, et nihil amplius’.  

Steek dan de botten een voor een onder je tanden aan de linkerkant, 

terwijl je naar jezelf blijft kijken in de spiegel; als het niet werkt, gooi 

je het bot weg en probeer je het opnieuw totdat je het juiste bot hebt 

gevonden; zodra je jezelf niet meer ziet, loop je voorzichtig achter-

uit, zeggende; ‘Pater, in manus tuas commendo spiritum meun’.

Dit bot bewaar je. 
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magus & dogme
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U, O, Museus! wiens geest is hoog,

Let op mijn woorden, en lees ze met uw ogen

Deze geheimen zullen in uw hart worden beantwoord

En op uw reis, denk dan aan God alleen 

De maker van alles, die niet sterven kan

En over hem wien we niet zullen spreken...

Wij stellen dat de Eerste Materie (Prima Materia) door Adam uit het 

Paradijs is meegenomen en het heeft nagelaten, als een erfenis, aan ons, 

zijn opvolgers; had hij in zijn oorspronkelijke puurheid volhardt, dan 

was hij geoorloofd geweest het zelf te gebruiken; edoch het eeuwige 

fiat is vervlogen, opdat hij voor altijd in het zweet zijns aanschijns 

zal arbeiden; derhalve kon hij niet bewerkstelligen wat sommigen van 

zijn nazaten wel hebben kunnen doen.   

magus & dogme
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De ouden aanbaden de zon in de vorm van een zwarte steen, dien zij 

Elagabalus of Heliogalabus noemden. Wat betekende die steen en 

hoe kon hij het beeld zijn van de schitterendste onder de sterren?

Voordat de leerlingen van Hermes aan hun adepten het levenselixer of 

het projectiepoeder beloofden, bevalen zij hun aan de steen der wijzen 

te zoeken. Wat is die steen en waarom een steen?

De grote inwijder der christenen maant zijn getrouwen aan op steen te 

bouwen, indien zij niet willen, dat hun gebouwen worden omvergewor-

pen. Hij noemde zichzelf de hoeksteen en zegt tot de geloovigste zijner 

apostelen: “Ik noem u Petrus, want gij zijt de steen, waarop ik mijn kerk 

zal bouwen.”

Deze steen, zeggen de meesters in alchemie, is het ware zout der wijs-

geren, waaruit het azoth voor het derde deel bestaat. Azoth is, zoals men 

weet, de naam van de grote hermetische kracht en van de ware wijsgeerige 

kracht; zij stellen hun zout voor in de vorm van een stenen kubus, zoals 

men zien kan in de allegorieën van Trevisano.

Wat is dan toch eigenlijk deze steen? 

Hij is het fundament van de absolute wijsbegeerte, de opperste, on-

omstotelijke rede. Voordat men aan het metaalwerk denkt, moet men 

voor altijd op de volstrekte grondbeginselen der wijsheid gevestigd 

zijn, moet men die rede bezitten, die de toetssteen van de waarheid 

is. Nooit zal een bevooroordeeld mens koning der natuur en meester 

der omzetting van metalen zijn. De steen der wijzen is dus vóór alles 

nodig; maar hoe hem te vinden? Hermes leert het ons in zijn smarag-

den-tafel. Men moet het vluchtige van het vaste scheiden, met grote 
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zorg en bijzondere aandacht. Zo moeten wij ook, wat wij zeker weten, 

scheiden van wat wij geloven en het gebied van de wetenschap en dat 

van het geloof goed van elkaar onderscheiden; goed begrijpen, dat wij 

de dingen, die wij ten laatste weten, meer geloven, en dat het inwezen 

van hetgeen wij geloven het onbekende is en het onbepaalde, terwijl 

juist het tegenovergestelde het geval is met de dingen der wetenschap. 

Men kan hieruit besluiten, dat de wetenschap op rede en ondervind-

ing berust, terwijl geloof gevoel en rede tot grondslag heeft. Met an-

dere woorden, de steen der wijzen, dat is de werkelijke zekerheid, 

die de menselijke voorzichtigheid aan nauwkeurige onderzoekingen en 

van bescheiden twijfel verzekert, terwijl godsdienstige geestdrift haar 

uitsluitend aan het geloof geeft. Zij behoort noch aan de rede zonder 

verzuchtingen, noch aan onredelijke verzuchtingen; de ware zekerheid 

dat is de wederkeerige berusting van de rede die weet, in het gevoel, 

dat gelooft en van het gevoel, dat gelooft in de rede die weet. Het 

besliste verbond tussen de rede en het geloof zal niet het gevolg zijn 

van hun volstrekt verschil en hun volstrekte scheiding, maar van hun 

wederkeerige toezicht en hun broederlijke samenwerking. Dat is de 

betekenis van de twee zuilen in de portiek van Salomo, waarvan de ene 

Jachin en de andere Boaz heet, waarvan de ene wit en de andere zwart 

is. Zij zijn verschillend en van elkaar gescheiden, schijnbaar zijn zij 

zelfs tegenstellingen; maar indien de blinde kracht ze wil verenigen 

door ze bij elkaar te brengen, dan zal het gewelf des tempels ineen-

storten; want, gescheiden hebben ze een zelfde kracht; vereenigd zijn 

zij twee krachten, die elkaar vernietigen.       
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Neem de instructies als uwer primaire instrumentarium, en weet dat 

onze ziel de macht heeft, wanneer het lichaam vrij is - zoals wij eerder 

stelden - van elke vervuiling, het hart verschoont van kwaad en bele-

digingen; wij stellen dat de ziel dan een vrij middel is, die macht heeft, 

spiritueel en magisch, om in wat voor aangelegenheid dan ook te han-

delen; daarom stelden wij dat de Eerste Materie zich in de ziel bevindt; 

en het destilleren ervan is de sluimerende macht van de pure, levende 

en ademende geest en eeuwige ziel te openbaren. Let wel dat elk mid-

del een eigen macht heeft in haar werking. Iedere essentie welke zal 

worden gedestilleerd zal gevangen worden in een eigen ontvanger, 

maar de ontvanger zal eerst verschoond moeten worden. Zo ook de 

ziel en het hart van de mens: de verachtelijke invloeden zullen moeten 

worden weggegooid, verstoten; dan pas zult u bij machte zijn voort te 

gaan met uwer arbeid.
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Neem fijn goud, vijl het fijn, voeg dit toe aan het filosofisch 
ei, voeg daarbij tweemaal zoveel van het beste, 

bij voorkeur Hongaarse      , 
sluit het vat met een Hermetisch zegel, plaats het voor drie 
maanden in paardenmest, haal het er na deze periode uit 

en aanschouw wat de staat is van het goud en de     ; 
neem alles uit het vat, meng ‘t met ‘t halve gewicht aan 
goede geest van salmiac, giet dit in een retort in zand 

boven een vuur, destilleer tot een pure essentie, 
voeg op een halve liter       

een liter levenswater of prima materia, 
plaats dit in het filosofisch ei 

en plaats dit opnieuw voor drie maanden in paardenmest; 
neem dan dit levende goud en giet het over 

een achtste ons vloeibaar goud...  
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Протоколы 
сионских 
мудрецов 
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1. Om de volkeren aan gehoorzaamheid te wennen moet men ze 

tot bescheidenheid opvoeden. Daarom moet de productie van luxe 

artikelen ingekrompen worden. Daardoor zullen we de moraal 

verbeteren, die door den wedijver in pronkzucht bedorven werd.

2. We zullen den handenarbeid weer bevorderen om de grootin-

dustrie te benadelen; dit is ook daarom noodzakelijk, omdat de 

fabriekseigenaren dikwijls, zij het ook onbewust hun arbeiders in 

staats-vijandige zin beïnvloeden.

3. Een volk, dat zich alleen met kleinbedrijf bezighoudt kent geen 

werkloosheid; het is aan de bestaande maatschappelijke orde vast 

verknocht en ondersteunt daarom de regering. Werkloosheid is 

het grootste gevaar voor de regering voor ons zal de werkloosheid 

haar rol uitgespeeld hebben, zodra de macht in onze handen is.

4. De drankzucht zal eveneens wettelijk worden verboden en als 

misdaad tegen de mensheid gestraft worden, omdat de mens onder 

invloed van den alcohol tot een wild dier wordt.

5. De volkeren, ik herhaal het nog eens, gehoorzamen alleen maar blin-

delings aan een sterke, volkomen onafhankelijke macht, die zich met 

zwaard in de hand tegen iedere sociale opstand verdedigt. Waarom 

zouden de mensen een koning met een engelenziel nodig hebben? Ze 

moeten in hem de belichaming van de kracht en de macht zien.
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6. De tegenwoordige regeringen leiden hur bestaan te midden van 

een door ons zedeloos gemaakte maatschappij, die zelfs de macht van 

God loochent en waar de vlam van de anarchie uitslaat. Onze vorst 

moet daarom voor alles dit verterende vuur blussen en tot dit doel 

de huidige samenleving, zij het ook door verdrinking in eigen bloed 

opheffen om haar dan in de gedaante van een goed georganiseerd 

leger weer te laten opstaan, dat elke, het staatslichaam bedreigende 

besmetting bewust zal bestrijden.

7. Onze vorst zal door onze God zijn uitverkoren de zinloze krachten 

te vernietigen, die geleid worden door een dierlijk drijven en niet door 

het verstand, door de ruwheid en niet door de menselijkheid. Deze 

krachten vieren thans overwinning, terwijl zij onder de schijn van het 

recht en de vrijheid roof en gewelddadigheden uitoefenen. Ze hebben 

iedere maatschappelijke orde vernietigd om nu op haar puinhopen de 

troon van de ‘koning der joden’ op te richten. Maar haar rol zal uit-

gespeeld zijn zodra onze vorst de regering overneemt. Dan moeten 

zij van zijn pad weggevaagd worden, opdat geen hindernis overblijft.

8. Dan zullen wij de volkeren kunnen zeggen: Dankt God en buigt U 

voor hem, die op zijn voorhoofd het teken der voorzienigheid draagt 

en wiens ster God zelf leidt. opdat niemand buiten hem de mensheid 

van al het kwaad verlossen.
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thelema
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Doe wat Gij wilt zal de gehele Wet zijn
De bestudering van het Boek is verboden. Het getuigd van 

wijsheid dit boek te vernietigen na eerste lezing.
Diegene die dit nalaat doet dit op eigen risico.  

De gevolgen zullen verschrikkelijk zijn.

Zij die de inhoud van dit boek 
tot grond van discussie nemen dienen te worden gemeden 

door allen, als centra van pestillentie.
Elke bevraging van de Wet kan slechts worden beslist door 

een beroep te doen op mijn geschriften, ieder voor zich.

Er is geen wet buiten Doe wat gij wilt.
Liefde is de wet, liefde onder de wil. 
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Ze sluipen in de gevangenis

Spieken onder de deur om te kijken of hij er is

Slinks als opgewonden kleine kinderen

Kruipen

Sluipen door het hele gerechtshof

Glippen overal

Alles is geniepig in Gluiperbrug 

Al wat we zullen moeten doen om tot waarheid te komen is geniepig

Het is toch zonde om sluipend tot de waarheid te komen

Om de waarheid zo tot een duivels goor en naar ding te maken

Je moet sluipen om tot de waarheid te komen

De waarheid is vervloekt

De waarheid is in de gaskamers

De waarheid was in jullie veestapels

Jullie slachthuizen

De waarhied was in jullie reservaten

Legde jullie spoorwegen aan

Ruimde jullie rotzooi op

De waarheid is in jullie ghetto’s

In jullie gevangenissen

In jullie kalverliefdes

Niet in jullie gerechtshoven, of in jullie senaat waar de bejaarden de 

jongeren veroordelen

Wat verdomme weten de bejaarden over de jongeren?

Ze drukken een portret van Vadertje Staat op het geld en vertellen je; 
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dit is jouw vader, aanbid hem

Kijk naar de waanzin om je heen, je kunt toch niets bewijzen van wat 

gisteren is gebeurd?

Nu is het enige ware

Je kunt je best doen om te bewijzen dat Columbus over een oceaan voer

Maar het is niet dezelfde oceaan, het is een andere oceaan, het is een 

andere wereld

Elke dag

Elke realiteit

Is een nieuwe realiteit

Elke nieuwe realiteit is een nieuwe horizon

Een volledig nieuwe levenservaring

Gisteravond kreeg ik een bericht van een vriend van mij

Hij schrijft in dat bericht over wat hij misschien zal moeten doen om zijn 

realiteit te beschermen

Zoals ik de mijne moet beschermen

Je kunt niets bewijzen!

Er is niets te bewijzen!

Elk mens beoordeelt zichzelf

Hij weet wat hij is

Jij weet wat jij bent

Zoals ik weet wat ik ben

We weten allemaal wat we zijn

Niemand kan oordelen

Ze kunnen doen alsof ze kunnen oordelen
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Ze kunnen  doen alsof ze kunnen oordelen en je opsluiten en de massa 

beheersen

Met jullie menselijke lichamen

En ze kunnen  je in gevangenissen opsluiten, in kooien, en je aan krui-

zen spijkeren zoals ze dat vroeger deden

Maar het slaat nergens op

Wat ze werkelijk doen, ze vervolgen een afspiegeling van zichzelf

Ze vervolgen wat ze niet kunnan aanzien in zichzelf

De waarheid

Ze kunnen het niet aan hun ware zelf te zien

Ze vervolgen zichzelf

Ze slachten zichzelf af, elke keer als ze de snelweg op gaan

Ze haten zichzelf

Kijk naar de borden; ‘Stop’, ‘Ga’, ‘Draai hier’, dit mag niet, dat mag 

niet, ‘Mag niet’, mag niet, mag niet, dit is illegaal, dat is illegaal,  alles 

is illegaal

Vroeger waakte de priester over de mensen

Nu bewaakt hij de mensen

De premier vetegenwoordigt de mensen niet, hij zou de op straat 

levende kinderen moeten opvangen, maar dat doet ‘ie niet

Hij zit in zijn torentje en stuurt ze naar oorlogen

En jij zegt mij dat ik hier weer voor moet opdraaien? 

En steeds maar weer moet ik voor jullie zonden opdraaien

Hoe vaak moet ik voor jullie zonden opdraaien?

Ik word er zo moe van
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Bij het concilie van nicaea snijdt origenes zijn testikels af en toont ze 

bloedend en wel aan de vaderen van de civitas soli, aan hiram die 

knarst filioque filioque terwijl constantijn zijn roofzuchtige nagels in 

de lege oogkassen van robert fludd plant, dood aan de joden uit het 

getto van antiochië, dieu et mon droit, laat de beauceant wapperen, 

grijp de ofieten en de gif opborrelende borborieten. Trompetgeschal 

en daar komen de chevaliers bienfaisants de la cité sainte met het op 

de spies gestoken hoofd van de moor, de rebis, de rebis! Magnetische 

orkaan, de tour stort in. Rackovskij hoonlacht boven het gerooster-

de lijk van jacques de molay. Ik heb je niet gehad, maar ik kan de 

geschiedenis laten exploderen. Als het probleem deze afwezigheid 

van zijn is, als het zijn dat is wat men op vele manieren zegt, is er 

naarmate we meer praten meer zijn. De droom van de wetenschap is 

dat er weinig zou zijn, geconcentreerd en benoembaar, e=mc  . Fout. 

Als we vanaf het begin van de eeuwigheid gered willen worden moet 

er sprake zijn van een stuurloos zijn. Als een door een dronken zee-

man geknoopte slang. Onontwarbaar.Verzinnen, zinneloos verzin-

nen, zonder te letten op verbanden, zodat je er niet meer in slaagt 

het samen te vatten. Een eenvoudig estafettespel tussen emblemen, 

het een dat het ander verwoordt, zonder pauze. De wereld ontleden 

in een sarabande van opeenvolgende anagrammen. En dan geloven 

in het onuitsprekelijke. Is dit niet de ware lezing van de tora? De 

waarheid is een anagram van een anagram. Anagrams = ars magna.    

2
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 Er is niets in mij dat niet van de Goden is.

Zij van de MENSEN die contact wensen te maken - en anderen zouden 

er niet moeten zijn - zij die hun bedoelingen duidelijk hebben gemaakt, 

voor ieder van hen hen is Lichtbrood en een beker wijn klaargemaakt. 

De DEKEN verzamelt ze, een voor een komen zij tot het altaar. De 

kinderen nemen de Elementen en offeren deze. De MENSEN herha-

len de woorden van de PRIESTER, in een sfeer van wederopstanding; 

‘Er is niets in mij dat niet van de Goden is’. De uitzondering op deze 

ceremonie is er alleen bij feest; dan zal alleen de PRIESTER iets zeg-

gen; of in geval van een huwelijk, wanneer alleen de huwenden deel-

nemen; of bij een doping, waar alleen het te dopen kind deelneemt; of 

tijdens de Conformatie waar alleen de te geconformeerde deelneemt. 

Het Sacrament is voorbehouden aan de PRIESTER wanneer dit dient 

te worden toegediend aan de zieken thuis.     

De PRIESTER sluit alles binnen de sluier. Met de speer beweegt hij 

een +, drie keer, aldus; 

 + De HEER zegent jou

 + De HEER verlicht jouw geest en verzacht jouw hart en  

 jouw Lichaam

 + De HEER brengt jou tot de volvulling van jouw ware   

 Wil, het Grote Werk, het Summum Bonum,   

 Ware Wijsheid en Volledig Geluk
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principia discordia
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Wanneer je de Polyvader niet kunt vinden, of wanneer je niets met 

hem van doen wilt hebben nadat je hem gevonden hebt, ben je nog 

steeds gerechtigd om je eigen POEE CABAL te vormen en priester-

achtige dingen te doen, met de Principia Discordia als gids. Jouw of-

ficiële titel zal POEE CHAPLIN des LEGIOENS DISCORDIA zijn, 

wat volledig hetzelfde is als POEE PRIESTER, behalve dan dat je 

geen Ordonantie Certificaat hebt. De volgende woorden zullen jouw 

ordonatie zijn;

 - Schrijf de Erisische Bevestiging, vijfmaal

 - Teken elk exemplaar en voorzie elk van neusafdruk

 - Stuur een exemplaar naar de president van de 

     Verenigde Staten

 - Stuur een exemplaar naar het

    Staatsbureau voor Meubels en Bedden

    XXXX XX in XXX

 - Plak een exemplaar aan een lantaarnpaal. Verberg er een. 

    Verbrand er een. Raadpleeg je pijnappelklier.

principia discordia
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Ik ben wie ik ben en ik begrijp de ernst van mijn vergrijp

Ik zal dit spel alleen opgeven als je belooft dat de volgende keer wanneer 

dit spel gespeeld wordt, het zal worden gespeeld volgens de regels die 

zijn vastegesteld door mijn grote god, die tenslotte aan zijn zoon niet al-

leen de werkelijke aard der spelen, maar ook de waarheid over het einde 

van het volgende spel heeft onthuld dat

Het is afgelopen

Het is afgelopen

HET IS DE GENADE

 Het is het einde van 

 mijn spel de waarheid

is geopenbaard en het zal

gebeuren zoals mijn familie van mij vereist

het te doen

Het is de tijd voor jouw

bewijs om te beginnen

Ik heb geen zin om het spel

verder te verlengen



106

1. Het afstand nemen van de wereld

2. Onthechting

3. Verbanning of pelgrimage

4. Geheiligde & voor altijd ervaren onderdanigheid

5. Het nauwgezet & oprechte berouw dat het leven van de heilige 

veroordeelden vormt & over de gevangenis

6. Herinneren te sterven

7. De rouw die vreugde schept

8. Vrij te zijn van woede & zachtmoedigheid

9. Herinnering aan onrecht

10. Laster & smaad

11. Bazelen & stil te zijn

12. Liegen

13. Moedeloosheid

14. De luidruchtige, doch slechte meester; de maag

15. De onvergankelijke reinheid, door de vergankelijken verkregen in 

het zweet hunner aanschijns

16. Geld & gierigheid

17. De armoede die de hemel naderbij brengt

18. Ongevoelig te zijn, dat wil zeggen, het afsterven van de ziel & de 

dood van de geest vóór de dood van het lichaam 

19. Slapen, bidden, psalmodiëren

20. De lichamelijke wake & hoe de spirituele wake te bereiken 

21. Onmannelijkheid & kinderlijke lafheid

22. De vele vormen van ijdelheid
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23. Dwaze trots & onreine, blasfemische gedachten

24. Zachtmoedigheid, eenvoud, argeloosheid uit gewoonte of boosaardigheid

25. De vernietiger van de hartstochten & de meest sublieme nederigheid, 

die geworteld is in spiritueel gevoel

26. Het onderscheiden van gedachten, hartstochten & deugden

27. Heilige eenzaamheid van lichaam & ziel

28. & heilig, gezegend gebed, moeder aller deugden & de houding van 

lichaam & geest in gebed 

29. De hemel op aarde, goddelijke kalmte & volmaaktheid & de opstanding 

van de ziel vóór de algemene opstanding

30. De verbinding van de allerhoogste drie-eenheid onder de deugden
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Ik hoop dat u geniet van dit compendium. Het biedt momenteel de 

meest uitgebreide database van oplossingsgerichte onderwerpen. Zoals 

gezegd vraag ik maar één ding van u; dat u dit boek aan uw vrienden dis-

tribueert en hen vraagt   het door te sturen naar ‘hun’ vrienden, vooral 

naar personen met een patriottische instelling. Help ons alstublieft en 

help uzelf, uw familie en vrienden door bij te dragen aan het verspreiden 

van de instrumenten die onze overwinning zullen verzekeren, want de 

waarheid moet bekend zijn... 

Het is niet alleen ons recht, maar ook onze plicht om bij te dragen aan het 

behoud van onze identiteit, onze cultuur en onze nationale soevereiniteit 

door de voortgaande islamisering te voorkomen. Er is geen verzetsbewe-

ging als individuen zoals wij weigeren bij te dragen...

Ik heb dit compendium om verschillende redenen niet naar veel mensen 

kunnen sturen, dus ik hoop echt dat u bereid bent een bijdrage te leveren. 

Opgemerkt moet worden dat ik niet in staat was om de documenten 

professioneel te laten redigeren en proeflezen. Onnodig te zeggen dat er 

een potentieel is om het letterlijk te verbeteren. Beschouw het dan ook 

als een “concept van de eerste editie”. De verantwoordelijkheid ligt nu 

bij jou, omdat ik om voor de hand liggende redenen niet in staat zal zijn 

om het verder te ontwikkelen. Alle personen met de juiste vaardigheden 

worden aangemoedigd om bij te dragen aan een tweede editie van dit com-

pendium door het waar nodig te verbeteren en uit te breiden.
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... mensen raken minder op elkaar betrokken al meer op zichzelf com-

plotdenken legt maatschappelijke weeffouten bloot een verlies aan 

zingeving en sociale vervreemding het huidige complotdenken is een 

zelfgerichte en via technologie vormgegeven verhouding tot een ab-

surd gemaakt bestaan de populist is geëngageerd en wil een verloren 

wereld herstellen voelt zich ontheemd in een wereld waarmee hij het 

contact is kwijtgeraakt dat is een kritische stem die de moeite waard is 

maar dat is puur op zichzelf gericht niet op herstel van de wereld maar 

op het afkeren ervan hij neemt de onderbuikgevoelens van de populist 

over was misschien wel begonnen als populist maar keert zich van de 

samenleving af hij doet iets veel effectievers hij sticht een nieuwe on-

linewereld waarin hijzelf alle macht heeft word kunstenaar te zien dat 

complotdenkers zoals oliver stone die met zijn film de staat dwong 

documenten te openbaren een goede functie kunnen vervullen maar 

dat zijn de klassieke complotdenkers de nieuwe lichting onthult nooit 

iets het zijn geen foucault-achtige waarheidssprekers die we moeten 

koesteren om hun kritische geest ze zijn niet moedig hebben niets dan 

hun eigen realiteit die ze buigen en boetseren naar eigen believen 

caligulisten naar caligula zoals albert camus hem schetste wilde god 

zijn hij bootst het belachelijke werk van de goden na dat doen de 

huidige complotdenkers ook ze vormen de waarheid naar hun beeld 

en gelijkenis de waarheid is wie ze zelf zijn het kwaad is geen prettige 

term maar ze wenden hun mogelijkheden te kwader trouw aan alleen 

maar voor zichzelf in de literatuur slaan ze terug met het wapen der 

zwakken complotdenken is het wapen van het kwaad bubbel forumland...



113

... mensen beargumenteren dat onze instituties gecorrumpeerd 

zijn door bureaucratie politieke spelletjes verstrengeling met het 

bedrijfsleven, ideologisch dogmatisme als gevolg hiervan functioneren 

deze instituties in hun ogen niet naar behoren en kunnen zij hen niet 

langer vertrouwen complotdenken moet daarom gezien worden als on-

derdeel van deze bredere maatschappelijke stroom van culturele purifi-

catie het beschermen van het doel en functie van onze instituties tegen 

het verval in betekenisloze vorm het wantrouwen van complotdenkers 

tegenover instituties is daarom niet alleen maar een gevaar voor de 

samenleving zoals sommigen beamen maar evengoed een impuls voor 

sociale verandering naast dit ongenoegen over het functioneren van 

onze instituties wantrouwen complotdenkers de kennis die zij pro-

duceren beargumenteer in de conclusie dat dit alles te maken heeft met 

hoe wij waarheidsclaims legitimeren in onze huidige westerse samen-

levingen namelijk door het te ondersteunen met het meta-narratief van 

de wetenschap het is echter precies dit geloof in de mogelijkheid van 

objectieve kennis welke problematisch is geworden in onze huidige 

samenlevingen gegeven de corrumpering van onze instituties en de al 

te gemakkelijke manipulatie van feiten staan complotdenkers wantrou-

wend tegenover het officiële verhaal en zijn zij op jacht naar een diepere 

waarheid een diepere werkelijkheid welke zou verklaren wat er echt aan 

de hand is hoe ziet die simulatie van de werkelijkheid er uit wie is er bij de 

productie ervan betrokken zijn er enige aanwijzingen of symbolen te vin-

den die wijzen naar de echte waarheid noem deze stijl de hermeneutiek 

van wantrouwen en situeer deze in het werk en gedachtegoed van...
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Ik luisterde naar mijn moeder. Ooit luisterde ik naar mijn moeder. Daar 

zou ik het bij kunnen laten, maar korte zinnen maken mensen onrustig. 

Poëzie. Liever geen poëzie... dus vertraag ik tot antwoorden.

Luister. Er was eens een insect dat op een ochtend wakker werd met 

het heldere besef dat het moest beslissen, leren beslissen over dingen die 

het nooit eerder in geen enkele zin met elkaar in verband had gebracht, 

omdat in de tijd dat het had bestaan alles precies zo was zoals het was 

zonder dit ene nieuwe, heldere besef.

Het kon zich geen zorgen maken om wat het niet meer had. Het maakte 

zich geen zorgen om wat buiten sprietlengte lag. Het maakte zich nooit 

zorgen om de tijd die het nog restte. Totdat het dus op deze ochtend 

wakker werd.

Er was licht want de ogen waren open. Temperatuur, niet onaange-

naam. Het knisperende kon heel wel van het eigen lichaam komen. Eten 

had geen tijd en alles kende precies dezelfde plaats. De dood had nooit 

post gevat bij gebrek aan gemis en tellen onstond alleen in het voor-

bijgaan. Het had in ieder geval een deel van zijn moeder gegeten.       

Zo lag er zacht schuim op de lippen en was het gebrek aan zonlicht op-

eens een huis. Moest er iets komen om het eigen te maken?

Wat is een deur? 

Wat is een sleutel?
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KK
j’orfé en enfer



118

Literatuur

- Corpus Hermeticum (2e, 3e eeuw)
 Hermes Trismegistus 
- Climax sive scala paradisi (600)
 H. Johannes Climacus 
- Picatrix of Ghâyat al-Hakîm fi’l-sihr (1256)
	 Toegeschreven	aan	Al	Majriti
- Lo Llibre  de  Amich e  Amat (1276)
 Ramon Llull
- Liber incantationum, exorcismorum et fascinationum 
  variarum (15e eeuw)
 Anonymus, bewerkt door R. Kieckhefer
- Aldaraia sive Soyga Vocor (16e eeuw)
 Gepreserveerd door John Dee
- De Occulta Philosophia libri III (1531)
 Heinrich Cornelius Agrippa
- Arbatel De Magia Veterum (1575)
 Jacques Gohory (vermoedelijk)
- Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz (1616)
	 Johann	Valentin	Andreae
- Lemegeton Clavicula Salomonis (midden 17e eeuw)
 Anonymus
- Grand Grimoire (1702)
 Bewerkt door Antonia del Rabina (vermoedelijk)
- Magus of Celestial Intelligencer (1801)
	 Francis	Barrett 
- Dogme et rituel de la haute magie (1856)
 Éliphas Lévi Zahed
- Протоколы сионских мудрецов (1897)
	 falsificatie
 



119

- Liber AL vel Legis (1909)
 Aleister Crowley
- Necronomicon (1924)
	 Geïnitieerd	door	Howard	Phillips	Lovecraft
- The Secret Teachings of all Ages (1928)
	 M.P.	Hall
- Principia Discordia (1963)
 Malaclypse de jongere
- Logbook (1968)
 Donald Crowhurst 
- Prison Statement (1969)
 Charles Manson
- Inkt (1983)
 Jan van den Berg 
- Il pendolo di Foucault (1988)
 Umberto Eco
- 2083 (2011)
 Anders Behring Breivik
- The truth is out there (2017)
 Jaron Harambam
- Cees Zweitstra, Trouw 25 september 2021

 
 

. . .



120

Velsen-Zuid, november 2021


