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Oorsprong Vrijmetselarij  
– Vanaf de Vicenza Colloquia in 1546 – 

 

 
De Vrijmetselaarstempel in Washington D.C. – een megalomaan ontwerp 

 
1 – De conventionele opvatting over het ontstaan der Vrijmetselarij 

Het heet dat de Vrijmetselarij op 24 juni 1717 is ontstaan. Op die dag werd in Londen de 
Moeder- of Grootloge opgericht, maar er was hier eerder sprake van een officiële bevesti-
ging van iets dat allang bestond. Volgens de notulen ontstond toen een fusie tussen twee 
bestaande organismen: de gilde van de rondtrekkende steenhouwers, de kathedraalbou-
wers van weleer, en het magisch genootschap der Rozenkruisers. Zo wordt verklaard dat 
zich in de wereld van de Vrijmetselarij twee onderscheiden stromingen onder één dak be-
vonden: de operatieve afkomstig uit de vroegere steenhouwers en de speculatieve die het 
ambt symbolisch uitbeeldden. Aanvankelijk, nog voordat van deze fusie sprake was, be-
stonden “Vrije Metselaars” uitsluitend uit steenhouwers, maar later werden ook ere- of 
‘aangenomen’ leden toegelaten die vanwege hun status en intellectuele inbreng als een 
verrijking van de gilde werden beschouwd. Vanaf het midden der zeventiende eeuw ging-
en de aangenomen leden al snel de meerderheid vormen en later werden de operatieven 
een uitstervend ras. 
 
De filosofische bagage van de aangenomen leden kwam niet uit de lucht vallen. Er was 
een lange aanloop, dat spreekt vanzelf. De meningen over hoe dat is toegegaan zijn ver-
deeld, en ik hoop daar met dit stuk klaarheid in te brengen. Daartoe is voor een gestruc-
tureerde aanpak gekozen. Hoe anders zou ik begrijpelijk kunnen overkomen? Maar dat wil 
niet zeggen dat de acteurs zich van hun plaats in het grote en seculaire werk bewust wa-
ren. Er is een structuur, er is een plan dat in de massa’s woelt. Dat plan kan achteraf wor-
den geanalyseerd. Maar het is niet iets dat wordt uitgespeld zoals een veldheer dat voor 
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zijn generaals doet. Zo is de ‘Endlösung’ van de vernietigingskampen niet tevoren expli-
ciet geformuleerd geweest, maar was het een idee dat bij de nazibonzen simultaan op-
kwam. Wij betreden hier het veld van metahistorie, wat betekent dat er een onverklaarbare 
component blijft, een raadsel, welke zich aan onze waarneming onttrekt. 
 

2 – Niet zomaar een gezelligheidsvereniging 
Na de oprichting van de Moederloge heeft de organisatie zich in zeer korte tijd over het 
continent verspreid en is verder uitgewaaierd naar de Verenigde Staten en Canada toe, en 
zij is nu een wereldwijde organisatie. Later zijn vele afsplitsingen ontstaan, officiële en 
onofficiële, die hun banden met het overkoepelend orgaan nochtans in stand hebben ge-
houden via het systeem dat is uiteengezet in “De Schijn der Democratie”. Alleen al in 
Frankrijk zijn minstens negen officiële aftakkingen (obediënties) zoals “La Grande Loge 
féminine de Memphis-Misraïm”, waar uitsluitend vrouwen aan mogen deelnemen. In hun 
folder staat dat iedere bevoogding is uitgesloten. Er wordt niet bij vermeld dat deze be-
voogding plaatsvindt via vooraanstaande leden die hun instructies van elders en hoger-
hand ontvangen en ze in de vorm van ‘spontane’ discussiepunten op tafel leggen, waarbij 
tegengestelde meningen worden aangemoedigd mits het onderhavige onderwerp wordt ge-
respecteerd. Aldus wordt in het lichaam van de Vrijmetselarij uniformiteit in veelzijdig-
heid betracht. Let wel, het gaat om het richting geven aan de discussies, niet om hun 
inhoud die als een rammelende bijwagen de stoet volgt. Tot op het hoogste niveau getui-
gen deze discussies van een ontstellende banaliteit. Pseudofilosofie, pseudomystiek en ge-
klets in de ruimte definiëren het gehalte van de meeste groepsgesprekken. Jean Marquès-
Rivière, ooit zelf een gevierd lid, schrijft in zijn inleiding over het geestelijk verraad van 
de Vrijmetselarij, dat uit haar archieven slechts besluiteloosheid, lafheid en opportunisme 
blijkt. De macht van de Vrijmetselarij, stelt hij, is gebaseerd op een keten van verraad en 
op een niet bestaand geheim. Met bijtende spot zegt hij: “Ze heeft niets te verbergen want 
ze bezit niets.” Maar die haat dan, die haat tegen het Christendom en de gevestigde 
macht? (1) Waarop mijn antwoord: Dat is geen geheim want zoiets bezit je niet, maar het 
bezit jou. Het is deze bezittende macht die de Vrijmetselarij aan de alomtegenwoordige 
platvloersheid onttrekt en haar die verbazingwekkende eeuwenlange continuïteit bezorgt. 
 
Op hoge toon zullen obediënties iedere vorm van bevoogding ontkennen. (2) Welk be-
langrijk instituut, zoals een grote politieke partij of gewichtig nieuwsmedium, in feite ook 
obediënties, zal ooit willen toegeven dat er nog een ‘macht’ achter de macht staat die hun 
bezongen onafhankelijkheid compromitteert? Er zijn veel argelozen, een aantal vermoe-
den iets en slechts enkelen weten bescheid. Let op, het zijn niet altijd de mensen aan de 
zichtbare top die sturend werken. De grote ideeën waaruit beslissingen voortkomen, 
kunnen tevens door een stille kracht worden gevoed in het dialectisch proces dat door 
Marx is omschreven als “these versus antithese, op naar synthese”. Volgens dit principe 
zijn links en rechts, socialisme en liberalisme, georganiseerde tegenstellingen – alléén de 
gewilde tegenstellingen worden geduld! Samen bevorderen ze het doel waar de Vrijmetse-
larij naar streeft, waardoor opmerkelijk genoeg de belangrijke beslissingen, zoals die voor 
het immigratiebeleid en abortus, door alle grote politieke partijen werden gesteund of 
halfslachtig bestreden. Telkens opnieuw zien we één grote grensoverschreidende politieke 
ruimte terwijl dat niet altijd zo had moeten zijn. Dat de pers in het maatschappelijk ge-
beuren een onafhankelijke rol speelt, is een aardig klinkende mythe. Het is en blijft het-
zelfde gerecht, vaak anders geserveerd en met een andere naam. Het is een georkestreerd 
psychologisch experiment dat de geesten kneedt. Er staat dus een partij boven de partijen. 
Verre van democratisch. Foei. Een duivels spel! Denk maar niet dat de rechterlijke macht 
en het universiteitswezen zich daarvan kunnen afsluiten. 
 
Het is een publiek geheim dat veel leden van deze twee groepen Vrijmetselaar zijn. Op de 
website van een belangrijke Belgische obediëntie, “Le Droit Humain” (Het Menselijk 
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Recht), staat onomwonden: “De maçonnieke 
benadering houdt niet op bij de Tempelpoort. 
Het uitdragen van vrijmetselaarsideeën bui-
ten de Tempel is een persoonlijk engagement 
(…) waarbij men discreet blijft over de her-
komst van die ideeën.” Zulks is niet vrijblij-
vend want angstaanjagende rituelen maken de 
logebroeder duidelijk dat hij gevolgen te 
vrezen heeft als hij dingen doet die tegen de 
Loge ingaan. De postulant wordt verwelkomd 
met de leuze van vrijheid blijheid, maar de 
rituelen die hij moet ondergaan spreken een 
andere taal. Zo wordt hij geblinddoekt rond-
geleid in een kermisduistere zaal, de Tempel, 
en intimiderend geprikt met de punt van een 
scherp voorwerp; en wanneer hij eindelijk 
mag opzien ontwaart hij de contouren van een 
levenloos lichaam dat door logebroeders be-
dreigd wordt. Een Vrijmetselaar wordt dus 
geacht de visie van zijn club in zijn professionele leven toe te passen, maar tegelijk moet 
hij discreet blijven over de herkomst daarvan! Wat de magistratuur betreft, zegt de kenner 
Andries Van Den Abeele in “De Kinderen van Hiram” (1991) : 

«« Is het passend dat magistraten, van wie een veel grotere reserve en 
onafhankelijkheid mag worden verwacht dan van andere burgers, deel uitmaken 
van een genootschap dat niet alleen het geheim van het lidmaatschap voorop stelt, 
maar tevens een zeer sterke broederband smeedt door middel van ceremonies en 
eedformules die psychologisch toch niet zonder invloed kunnen zijn? »» (p. 107)  

 

Hoe het ‘politiek correcte denken’ ontstond 
De techniek om via groepsgesprekken de publieke opinie te sturen is aan de loge-
praktijk ontleend en gretig door de communisten aanvaard. De moderne exponent 
daarvan vinden wij bij de Jürgen Habermas methode, die in 1929 is geboren. Hij is 
een van de sociologen en filosofen die op het huidige denken in Europa veel invloed 
heeft gehad. Als vertegenwoordiger van de Neo-Marxistische discipline, ook wel de 
Frankfurterschule genoemd, zijn diens opvattingen over het ‘communicatief hande-
len’ tot in de onderwijswereld, de media, de kerken en de politiek doorgedrongen. 
Dit bood het geëigende middel om het ‘cultuurcommunisme’ in het maatschappelij-
ke leven in te voeren. In de Habermas-methode worden meningen en overtuigingen 
via argumentatie door de participanten uitgewisseld en bediscussieerd waarbij dit – 
in theorie – zonder autoriteitsaanspraken, druk, angst of censuur gebeurt. De enige 
dwang die zou zijn geoorloofd, is die van het betere argument. Een van de meest ge-
liefde elementen van dit systeem is het groepsgesprek. Al decennia lang wordt het in 
de scholen en kerkgemeenschappen gebruikt en vanaf de eeuwwisseling is het ook 
het universiteitswezen binnengedrongen. De Habermas methode is een sluwe zet, 
want veel inventiviteit vindt tijdens zulke groepsgesprekken niet plaats; het confor-
misme slaat de toon. De discussieleider reikt voorgekauwde thema’s aan. Uit angst 
al te zeer van de groep af te wijken, buigt iedereen naar de communis opinio. Maat-
schappelijk hangt hiermee het fenomeen samen van het ‘politiek correcte denken’. 

 
Het ‘grote geheim’ mag een kunstige fabricatie zijn, toch is de Vrijmetselarij niet wars 
van geheimzinnigheid. Het stiekeme gedoe over haar ledenlijst vormt een heikel punt. De 
Vrijmetselarij zoekt haar aanhangers bij mensen die iets te zeggen hebben in de maat-
schappij of uitzicht bieden op een beloftevolle carriëre. Wegens de ledensamenstelling 
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doorheen de verschillende politieke partijen en doorheen de landelijke en internationale 
instituten die absolute onpartijdigheid zeggen voor te staan, getuige de geblinddoekte 
Vrouwe Justitia, wordt de democratie tot in haar wortels aangetast. Als de partijschappen 
slechts vernis zijn en niet reëel, een illusie, en de onpartijdigheid van de toezichthoudende 
instanties een hersenschim, waar blijft de democratie? Ja, waar blijft de rechtsstaat? De 
democratie is qualitate qua gebaseerd op partijschappen enerzijds en onpartijdigheid an-
derzijds, waarbij die laatste categorie ervoor zorgt dat het systeem naar behoren func-
tioneert. Dit thema wordt aangestipt door de Belgische journalist Jan Puype. Over het ver-
borgen ledenbestand van de georganiseerde Vrijmetselarij stelt hij: 

«« Wanneer heffen jullie eindelijk het verbod op het bekend maken van medeleden 
op? Zolang je dit handhaaft zijn jullie voor mij geen besloten onderonsje, maar 
wel een geheim opererend gezelschap waar de kans op gekonkel bestaat. Een 
samenleving heeft immers nood aan transparantie en daar wringt juist het schoentje. 
Temeer omdat jullie vele leden rekruteren die het Openbaar Belang dienen en die 
hun brood verdienen met belastinggeld. Denken we maar aan magistraten, politici, 
professoren, leerkrachten en andere ambtenaren. Treed dus naar buiten in volle 
openheid. (…) Ik ben er zeker van dat de verdachtmakingen van de ‘boze 
buitenwereld’ erdoor zullen afnemen. (…) Zolang dit niet gebeurt (…) zal de mythe 
van het maçonnieke complot blijven bestaan. »»  (3) 

 
3 – Het Venetiaans College 
Wij komen nu bij ons eigenlijke onder-
werp. Wij mogen gerust stellen dat als te-
genkracht van het Christendom de Vrij-
metselarij altijd al, in geest en werken, 
heeft bestaan. Hier beperken wij ons tot 
een herkenbare vorm die te herleiden valt 
tot de huidige constellatie. Het vroegste 
begin brengt ons aldus bij een zekere 
Paolo Ricci, geboren rond het jaar 1500 
in Palermo, beter gekend als Camillo Re-
nato nadat hij de Kerk had verlaten, te-
vens als Lisia Fileno of Fileno Lunardi. 
Hij was een der meest extreme reforma-
toren uit zijn tijd. Hij hing het anti-trini-
tarisme aan, een filosofie die Christus’ 
godheid in een of andere vorm ontkent. 
Tevens was hij anabaptist. Een Siciliaanse loge is naar hem vernoemd. Ere wie ere toe-
komt. Een reformator, dat klinkt onschuldig, maar – en dat is minder bekend – hij was ook 
alchimist en mentor van Leo Sozini (1525-62), alias Lælius Socinus die in 1546 de sekte 
van de “Broeders van het Kruis van de Roos” oprichtte (4), jaar ook van het beruchte 
alchimistisch convent, gemeenlijk bekend als de “Vicenza Colloquia” ofwel het Vene-
tiaans College. Camillo Renato zal daar wel een belangrijk inspirator van zijn geweest. 
 
De bedoeling van dit convent was om de krachten tegen het Katholicisme te bundelen. Het 
was een angstig jaar waarin de Lutheranen klap op klap kregen te verwerken tijdens de 
zogeheten Schmalkalder Krieg. Er moest actie komen! Ze zwoeren de Roomse Kerk te 
ondergraven met doel van vernietiging, in feite een aanval op het Christendom zelf. De 
reformatorische beweging kwam voor Renato en Sozini op een gelegen moment. Hun 
idealen sprak hen niet aan, maar het was een mooi middel om hun doel te bereiken. Leo’s 
neef, Faustus Socinus (kortweg Fausto), zou later de fakkel overnemen. Op Fausto’s graf 
kwam te staan: “Tota jacet Babylon destruxit tecta Lutherus, muros Calvinus, sed funda-
menta Socinus”, of: “Indien Luther erin is geslaagd om het dak van de Roomse Kerk af te 
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halen, Babylon geheten; indien Calvijn erin is geslaagd zijn muren omver te werpen; dan 
mag Socinus worden verheerlijkt omdat hij haar fundament heeft weggeroofd.” Dat fun-
dament is Christus. De Katholieke Kerk belijdt samen met de kerken van de reformatie dat 
het fundament Christus is. Daar doelt dit grafschrift op, dat later vervangen is. Daar ging 
de strijd om! Ze zwoeren de Roomse Kerk te vernietigen middels valse leerstellingen en 
achterbakse methoden. Daartoe moest een vereniging worden opgericht, wiens leden voor 
de buitenwereld verborgen zouden houden dat zij daar lid van waren. Naar buiten toe zou 
worden verteld dat ze de unitarische theologie aanhingen, een opvatting die de Heilige 
Drie-eenheid ontkent, maar hun binnenskamers gehouden filosofie omvatte ook het mag-
num opus (het grote werk) om alle Christelijke sekten samen te bundelen alsook alle hei-
dense godsdiensten, mysteriediensten, esoterische gezelschappen en gnostieke systemen. 
In zijn kritiek op de Ebionieten, zegt Epiphanius van Salamis (†420) heel terecht: “Ze wil-
len uitsluitend de titel van ‘Christenen’ hebben – zeker niet op grond van hun gedrag, 
overtuiging of kennis, en de gebruikelijke geloofsopvatting over de Evangeliën en de apos-
telen!” De geboorte van de alma mater van godsdiensten, tegenwoordig gekend als de 
Vrijmetselarij, kan naar die noodlottige samenkomst in Venetië worden teruggevoerd, die 
als de bekroning diende van een reeds heel lang bestaande beweging. Reeds spoedig nadat 
de republiek van Venetië lucht kreeg van de samenzwering werden Gulio Ghirlanda di 
Trévise en Francisco di Ruego opgepakt en gewurgd, de namen ook van twee Italiaanse 
loges die deze lieden als grote martelaars vereren. De andere deelnemers van het convent 
wisten te ontkomen. 
 

4 - Een nieuw elan 
De Vrijmetselarij wordt liever niet aan haar geboorteakte herinnerd. De tragische bijeen-
komst in Venetië dient verduisterd te worden om haar werkelijke doelstellingen te ver-
bergen. Trouwens, wie houdt ervan om aan zijn mislukkingen herinnerd te worden? On-
derling schrijven de Vrijmetselaars het begin van hun beweging aan het jaar 1597 toe, 
toen Satan in hoogst eigen persoon de heer Fausto tot Rosæ Crucis Magister Imperator 
zou hebben verheven, een belachelijke titel. Thomas Vaughan, daarentegen, die de vierde 
opvolger van Fausto was, wordt als de oprichter gezien van de Vrijmetselarij in zijn mo-
derne vorm. De achtste opvolger, dominee Jean Désaguliers van Hugenotische huize, 
heeft, toen in 1717, de inauguratie van de Moederloge georganiseerd, maar het was Vaug-
hans idee om de gilde van de steenhouwers of kathedraalbouwers te infiltreren en om te 
vormen. Vanaf 1640 heeft hij de systematische infiltratie van die gilde bewerkstelligd, die 
reeds voor die tijd een aantal Rozenkruisers had opgenomen. Vaughan was man die in die 
tijd samen met zijn confrater Elias Ashmole de eerste rituelen voor ‘aangenomen’ steen-
houwers ontwierp. Omdat die het beroep niet uitoefenden, opperde Vaughan nieuwe ritue-
len die deden denken aan die van de ambachtslieden. Die rituelen ontwierp hij over een 
periode van vier jaar, te beginnen vanaf 1646. Daarin speelt de verfoeilijke legende van 
Hiram Abiff een rol. Deze bepaalt het protocol tijdens de verheffing tot de derde en in die 
tijd hoogste graad. Deze legende was op een Joodse targum gebaseerd in een bewerking 
van Jonathan ben Uziël, die zitting had in het Sanhedrin dat onze Heer en Redder veroor-
deelde. Ashmole had Christelijke ouders, geen Joodse zoals vaak beweerd, en alhoewel hij 
het was die de legende ontdekte, was het Vaughan die de rituelen ontwierp. In 1649 was 
de derde graad de hoogste in een systeem dat aan de Rozenkruisers was ontleend. (5) Pas 
in een later stadium zou de Vrijmetselarij extra graden invoeren. 

5 – Het Convent van Zeven 

Vaughan voegde zich met zijn plannen bij de instructies die hij had ontvangen van het 
Convent van Zeven dat in 1617 aan de Schwertfegerstrasse bijeen was gekomen in Mag-
deburg, stad die in 1547 het laatste Lutheraanse bastion vormde in de Schmalkalder Krieg 
toen in dat jaar de kansen keerden. Tijdens die bijeenkomst besluiten de hoogst ingewij-
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den, waaronder de Moravische broeder Comenius, dat hun beweging, tot dan toe gekend 
als de “Socinianen” of “Broeders van het Kruis van de Roos”, zich in 1717 aan de wereld 
zou vertonen. Toen ook besloot men definitief hun naam te wijzigen in “Rozenkruisers”, 
waarbij een absurde legende van Christiaan Rosenkreuz werd bedacht als ontstaansgrond 
voor deze vereniging. Deze legende werd door Johannes Valentinus Andreæ, de derde 
opvolger van Fausto, in 1615 in een boek gepubliceerd dat “Fama Fraternitatis Rosæ 
Crucis” heet. Hierin staat dat het licht van Rosenkreuz na 120 jaar zou gaan schijnen. 
Welnu, 1597, het jaar van Fausto’s ‘verheffing’, plus 120 brengt ons bij 1717, het jaar van 
de inauguratie van de Vrijmetselarij. Er ligt nog een tweede betekenis in verborgen. Deze 
legendarische figuur zou in 1378 zijn geboren en 106 jaar oud zijn geworden. Welnu, 
1378 + 106 + 120 brengt ons bij 1604, het sterfjaar van Fausto. 1617 werd gekozen als 
tijdstip voor het Convent omdat dit met de dag van samenkomst, 31 oktober, de gebeurte-
nis herdacht van Luthers 95 stellingen op de kerkdeur in Wittenberg precies honderd jaar 
eerder, wat men als het startschot van de grote en universele reformatiebeweging ziet. 
Luthers volgelingen zullen niet blij zijn met deze aan hen opgedrongen symboliek. Voor 
de Socinianen, echter, was Luther een pionier in de vernietiging van Christus’ Kerk op 
aarde, zij het een dilettant voor wiens werk zij zich geroepen voelden het af te maken. 
Luther is inmiddels afgedankt. Het is nu Mohammed die de klok slaat. Vergist u niet. 
Waarom zouden Christenen niet gehaat worden als hun meester hetzelfde lot onderging? 
 

Een eeuwige oorlog tegen God 
Tijdens de Hiram-initiatie wordt op een gegeven moment een lijkkist geopend en 
met luide stem geroepen: “Mac Benac!” MACBENAC staat voor Movebor Adversus 
Christum Bellum Eternum Nam Antichristus Consurrexit, ofwel “Ik zal een eeuwige 
oorlog tegen Christus voeren, omdat de Antichrist hier is opgestaan”. HIRAM bete-
kent Hic Iacet Rex Adventurus Mundi: “In deze lijkkist slaapt de komende koning 
van deze wereld”. Doorgaans hebben zij die deze ceremonie toepassen geen flauw 
benul van de werkelijke achtergrond, maar zelfs voor de oppervlakkige beschouwer 
zijn er voldoende kwalijke elementen om zich hiervan af te keren.  

 

6 – Amsterdam wordt hoofdzetel van de Rozenkruisers 
In 1654 kreeg Thomas Vaughan de leiding van de rozenkruisersbeweging. In Engeland 
begon de wind uit een andere hoek te waaien toen in 1655 de royalistische opstanden uit-
braken. Vaughans protec- tor Cromwell, die 
zelf Rozenkruiser was, kreeg het toen steeds 
moeilijker. Het jaar daar- op verplaatste Vau-
ghan de hoofdzetel vanuit Londen naar Amster-
dam wat hij een geschikt oord vond om de 
vluchtende Socinianen / Rozenkruisers op te 
vangen. De in 1650 gebo- ren Willem III – zijn 
vader was al eerder in dat- zelfde jaar overleden 
– was Kind van Staat on- der raadspensionaris 
Johan de Witt. Deze had in een geheime overeenkomst, de Akte van Seclusie geheten, aan 
Cromwell in 1654 toegezegd, dat voorgoed zou worden afgedaan met het Huis van 
Oranje, een belofte die dertien jaar later in het Eeuwig Edict werd bekrachtigd. De Witt 
was protector van de Socinianen en in die zin kan ook Spinoza’s anonieme publicatie uit 
1670 worden verklaard, het Theologisch Politiek Traktaat, dat onder het beschermheer-
schap van De Witt plaatsvond, een boek dat na een eerste gunstige ontvangst tot een storm 
van protest leidde. (6) Spinoza propageerde daarin typisch Sociniaanse ideeën. Hij gaf 
daarin zijn meest systematische kritiek weer op het Jodendom en van godsdienst in het 
algemeen. Hij verwierp daarin zaken als profetie en het bovennatuurlijke en beargumen-
teerde dat God uitsluitend via de natuurlijke wetten handelt van zijn eigen natuur, dat wil 
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zeggen dat God en de natuur hetzelfde zijn. “Deus sive Natura” schrijft Spinoza. Boven-
dien verwierp hij categorisch dat God enig doel voor ogen zou hebben. Dit in ogenschouw 
nemend is het niet meer dan logisch dat Vaughan de stad Amsterdam koos als nieuwe 
zetel voor de beweging. Met de Glorieuze Revolutie in 1689, toen Willem III koning van 
Engeland werd, verhuisde de zetel weer naar Londen toe. 

7 – De Poolse connectie 
Veel vluchtelingen die in Amsterdam een heenkomen zochten, kwamen uit Polen. In dat 
gastvrije land, lange tijd een bolwerk van Socinianisme, was deze sekte steeds minder 
welkom. Bovendien dreigde de grote oorlog tussen Zweden en Polen, die bekend zou 
staan als ‘De Zweedse Zondvloed’. (7) Een kwart van de Poolse bevolking heeft daardoor 
het leven gelaten! In uiterste nood deed koning Casimir bij het militaire kamp van War-
sauw een plechtige eed aan God om alle Socinianen uit Polen weg te jagen. Zij werden als 
oorzaak gezien van het vreselijk onheil dat het land getroffen had. De senaat heeft dit op 
20 juli 1658 bij wet bekrachtigd. In een later stadium abdiceerde Casimir en is als een ge-
wone monnik bij een klooster in Frankrijk ingetreden. Dat is de reden waarom de Socinia-
nen zich over Europa hebben verspreid met een bijzondere voorkeur voor Holland. Ze 
trokken ook naar de Verenigde Staten en Canada toe. Daar staan ze tegenwoordig bekend 
als de ‘Unitarians’, die nog maar een zwak afgietsel zijn van het oorspronkelijke concept. 
 
Hoe waren de Socinianen indertijd in Polen beland? Door de repressieve maatregelen van 
de Patriarch van Venetië naar aanleiding van het Vicenza Colloquia, zochten de deel-
nemers een veilig heenkomen. Lælius Socinus trok naar Zürich en Faustus Socinus alias 
Fausto trok in een later stadium naar Lyon. Fausto was toen nog te jong om te hebben 
kunnen deelnemen aan de Colloquia. Alhoewel de protestantse beweging via haar leiders 
de Socinianen niet ongunstig gezind was, ontstonden fricties. In Italië, Frankrijk en Zwit-
serland, ja zelfs in Duitsland werd het voor de Socinianen steeds gevaarlijker. Reeds in 
1551 zag Lælius in Polen, dat hij toen bezocht, mogelijkheden liggen. De van oorsprong 
Italiaanse koninginmoeder Bona Sforza (1494-1557) was de sekte gunstig gezind. De 
hoofdstad Raków had een Italiaanse kring waar de renaissancistische idealen tot bloei 
kwamen, het juiste klimaat scheppend voor Socinus en de zijnen. Zes jaar later kwam Læ-
lius opnieuw na introductiebrieven van Calvijn te hebben meegekregen. Hij werd met alle 
égards ontvangen. In 1573 proclameerde de nieuwe koning Henryc III (Henri le Vallois) 
vrijheid van godsdienst via de zogenaamde Henryciaanse artikelen die een uitvloeisel wa-
ren van het eerdere ‘pax dissidentium’. Hiermee werd Polen het meest liberale land ter 
wereld. Geen wonder dat Fausto besloot naar Polen te trekken. We schrijven nu 1580. 
 
Fausto bezat, net als zijn oom, een gepolijste diplomatieke benadering. Hij was zeer ge-
cultiveerd en maakte gemakkelijk vrienden. Zijn diepste overtuiging hield hij altijd voor 
zich en hij was een uitstekend luisteraar. Hij benaderde een probleem zoals eertijds zijn 
oom Lælius. Door middel van brieven vroeg deze naar de opinie van vooraanstaanden, 
waarbij zijn eigen mening achterwege bleef; pas later nam hij een standpunt in dat 
enigszins afweek van zijn gesprekspartner. Met deze aanpak lukte het Fausto om tijdens 
de antitrinitaire synodes van de Poolse Broeders in 1584 en ‘88 veel aanzien te verkrijgen. 
Tegen het eind van de zestiende eeuw had hij in die beweging een leidende rol bemach-
tigd. Niet lang daarna gingen de Poolse broeders zich Socinianen noemen. Dat gaf een 
meesterlijke camouflage om de kerngroep af te schermen, want over de sinistere achter-
gronden van het echte Socinianisme waren de Poolse broeders, althans de meesten, on-
kundig gebleven. In 1600 werd hem verzocht naar Raków te komen, waar hij zich inzette 
de drukpers van een voortdurende stroom manuscripten te voorzien. Tot aan 1638, toen de 
staat de faciliteiten in Raków met bijbehorende school en kerk buiten werking had gesteld, 
zijn op deze pers, het Sarmatiaanse Athene geheten, meer dan 500 titels gedrukt, die in het 
Pools, Latijn, Hollands en Duits werden verspreid. De uitgaven kregen veel lof toege-
zwaaid van mensen als John Locke, Johan Stuart Mill en Isaac Newton. 
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8 – Een schadelijck Vergift 
Holland stond bekend om zijn tolerantie. 
Dat is sindsdien zijn handelsmerk geble-
ven, maar toch niet van een onbegrensde 
tolerantie. Hetzelfde jaar dat Casimir 
plechtig zwoer om de Socinianen te ver-
jagen, vaardigde de Staten Generaal een 
verbod op Sociniaanse literatuur uit. 
Meer edicten volgden. Door de verwe-
venheid tussen overheid en religie werd 
in die dagen het Socinianisme als een 
rechtstreekse aanval op de staat gezien. 
Maar dat vormde voor Vaughan geen 
doorslaggevend bezwaar om zich in Am-
sterdam te vestigen, daar hij vrienden in 
hoge kringen had. Naast de anti-oranjist 
De Witt kreeg hij belangrijke steun in de 
persoon van de door de Staten Generaal 
benoemde lijfarts van het Kind van Staat 
(Willem III), die door Vaughan werd 
overgehaald om tot zijn genootschap toe 
te treden onder het mom dat hij die 
ziekte behandelt de keizer regeert. (8) Dit 
volgde een door de Socinianen gebezigd 
principe om op staatszaken indirect in-
vloed uit te oefenen. Immers, een lijfarts 
kan óók vertrouwensman worden. Die lijfarts was Helvetius, de Latijnse vorm van 
Schweitzer. Begin 1667 gaf Vaughan hem een demonstratie van het realisme van ma-
gische alchimie (een vorm van tovenarij). Helvetius wist op zijn beurt de rationalist 
Spinoza over te halen. Deze Helvetius heeft tot 1709 aan het hoofd van de rozenkruisers-
beweging gestaan. Dat werpt een heel ander licht op de gebeurtenissen waar Willem III 
tijdens zijn leven bij betrokken was! Hij stierf in 1702 als gevolg van een ongeluk met zijn 
paard. Helvetius’ opvolger werd Richard Simon en daarna de reeds vermelde Désaguliers. 
Spinoza en de Franse priester Simon ziet men als de grondleggers van de moderne bijbel-
kritiek. Heel opmerkelijk. Dat blijkt dus een vrijmetselaars-stokpaardje te zijn. De 
moderne bijbelkritiek staat in het teken van de desacralisatie van de Bijbel. U ziet, het past 
als een puzzel in elkaar. 

9 – Het realisme van magische alchimie 
In de wijsbegeerte betekent realisme ook dat iets aanvaard kan worden dat achter het 
waarneembare staat en dus buiten ons normaal bewustzijn, een ‘iets’ dat zich met een 
eigen onafhankelijkheid aan ons onmiddelijke observatievermogen onttrekt. Dat ‘iets’, 
zou men kunnen zeggen, verbergt zich binnen de scheppingsorde, dus binnen de natuur 
zelf. In die zin bestaat een vorm van alchimie die het menselijk kunnen en begrijpend ken-
nen overstijgt, in de volksmond magische alchimie genoemd. De meeste beoefenaars za-
gen zichzelf niet als magiërs, maar als verkenners van de natuur. In hun zoektocht naar de 
steen der wijzen (lapis philosophorum) geloofde de gewone alchimist dat de transmutatie 
van metalen, waarmee lood in goud verandert, binnen zijn bereik lag. Na een aaneenscha-
keling van mislukte experimenten werden zij, die daartoe waardig werden bevonden, uit-
genodigd om hoogst ingewijde te worden. Hen werd verteld dat twee soorten werking be-
staan, één die door menselijke tussenkomst kan worden volbracht en één die een interven-
tie van buitenaf vereist om voor hem het werk te doen. De knoeiers die niet waardig be-
vonden werden om tot het kleine cenakel toe te treden, werden als lieden gezien die de 
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bewonderenswaardige wijsheid van de magiërs vervalsten en omlaag haalden. Hun pogin-
gen hielpen desondanks mee een zekere kennis te vergaren die langzaamaan tot het 
moderne wetenschappelijke onderzoek zou gaan leiden, maar de steen der wijzen bleef als 
immer een hersenschim. 
 
De dominicaanse monnik Albertus Magnus (1206-1280), een der grote denkers uit zijn 
tijd, wist de vinger op de zere plek te leggen. In “De Mineralibus” huldigt hij het stand-
punt dat inderdaad een transmutatie mogelijk is door middel van natuurlijke processen die 
evenwel buiten het menselijk domein liggen. Zijn tijdgenoot, de Franciscaanse broeder 
Roger Bacon, bijgenaamd Doctor Mirabilis of verbazingwekkende leraar, sluit zich hierbij 
aan. In zijn “Scientia Experimentalis” stelt hij dat empirisch onderzoek een uitstekend 
middel is tegen wat hij de frauduleuze magie van de antichrist noemt. Wat hij tracht te 
zeggen is: ja, magie bestaat, maar is verboden. 
 
Alchimie is niet van Europese bodem. Het nam een herkenbare vorm aan door een samen-
komen van culturen en invloeden in Alexandria, maar het vormde geen deel van de mid-
deleeuwse wereld hier in het Westen. De alchimistische praktijk kwam naar ons toe door 
de vertaling van bepaalde Arabische werken vanaf het midden van de twaalfde eeuw. In 
de veertiende eeuw beginnen alchimistische geschriften overal voor te komen, alhoewel 
de autoriteiten er hun afkeur over uitspraken. De ingewijden wisten heel goed dat ook een 
ander soort wetenschap bestond: het occulte, dat door de door hen vervloekte Roomse 
Kerk werd verboden. Dat magische alchimie werd verkregen door de aanbidding van 
Satan en zijn werken, was alleen aan de kleine kring van hoogst ingewijden bekend. De 
autoriteiten in de verschillende landen hadden niettemin reden ervan uit te gaan dat alchi-
mie geen onschuldig tijdverdrijf was. Transmutatie werd als een zware overtreding gezien. 
Iemand die 100% puur goud wilde verhandelen, liep kans te worden gearresteerd omdat in 
die tijd de technische middelen ontbraken om goud zo zuiver te maken. Op de legering 
van edelmetalen die vaak als betaalmiddel dienden en waarvan de details door de Munten 
geheim werden gehouden, stond de doodstraf. De legering van puur goud bood daarom 
geen oplossing. Vaughan verhaalt hoe werd ontdekt dat hij zijn goud middels magische 
methoden had verkregen, omdat de zuiverheid hem verraadde. Hij moest zich uit de voe-
ten maken en het goud bij de goudhandelaar achterlaten om verdere moeilijkheden te 
voorkomen. Maar het moet de beweging toch zijn gelukt, dankzij omkoping, aanzienlijke 
hoeveelheden om te wisselen. Op deze manier kreeg de jonge beweging de noodzakelijke 
fondsen voor haar activiteiten. Toen ze naderhand fondsen kregen via hun bank- en indu-
striële belangen, was dat niet meer nodig. 
 

10 – Verbazingwekkende werken van bedrog 
Ik geloof niet in transmutatie, maar wel in duivelskunsten. Lucifer verkreeg deze macht 
om hen te verleiden die daartoe bereid zijn en waardig worden bevonden. Neem van mij 
aan dat het niet eenvoudig is ‘waardig’ te worden bevonden. Er is vasthoudendheid nodig 
op de weg van het verderf. Het staat buiten kijf dat de hoogst ingewijden totaal toegewijd 
waren en met elke lichaamscel door de duivel bezeten wensten te worden. Wij moeten de 
aansporing van de apostel Paulus ter harte nemen: 

«« Voorts, mijn broeders, sta sterk in de Heer in de kracht van zijn macht. Doe de 
hele wapenrusting van God aan opdat u de valstrikken van de duivel kunt weerstaan. 
Want wij voeren geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten en geweldhebbers van de wereld, van de duisternis van dit tijdperk en tegen 
de geestelijke boosheden in de lucht. »» (Ef. 6:10-12) 

 
Het lijkt ongelooflijk dat Lucifer de macht is toegekend om basismetalen in goud te veran-
deren, maar het is niet onbijbels. De tweede brief aan de Thessalonicensen leest: 
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«« En nu, wat hem weerhoudt, is u bekend, opdat hij te zijner tijd geopenbaard wordt. 
Want het geheimnis der wetteloze is reeds aan het werk. Alleen, (de onbevlekte Kerk 
en zout der aarde is het) die hem nu weerhoudt, en dat zal blijven doen totdat Hij uit 
het midden zal worden verwijderd (door middel van de leerstellige corruptie, wat de 
gruwel der verwoesting is waar Daniël de profeet over spreekt). Dan zal (Lucifers 
handlanger), de wetteloze, worden geopenbaard, die de Heer met de (scheppende) 
adem van zijn mond zal slaan (uitende spreuken van waarheid), en te niet zal doen 
door de verschijning van zijn komst, hem wiens bestaan is naar de werking van Satan 
in alle kracht en tekenen en verbazingwekkende werken van bedrog, met alle 
onrechtmatige verleiding (bestemd) voor hen die verloren gaan omdat ze niet 
openstonden voor de liefde van de waarheid die hen had kunnen redden. En voor 
deze reden zal God hun een sterke misleiding sturen, opdat zij de leugen zouden 
geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, 
maar zich verlustigd hebben in ongerechtigheid. »» (2 Th. 2:6-12)  

 

De ordinanties tegen het Socinianisme 
Als voorbeeld van een ordonnantie tegen het Socinianisme geldt het placaat van het 
Hof van Holland, als volgt eindigend: «« Soo ist, Dat wy tot voorkominge van dit 
schadelijck Vergift, ende om soo veel mogelijck te beletten, dat daer door niemant 
en moge werden misleyt, hebben geoordeelt van Onsen plicht de voorsz. Boecken te 
verklaren soodanigh als voorsz is, ende te decrieren voor Gods-lasterlijcke en Ziel-
verdeffelijcke Boecken, vol van ongefondeerde en dangereuse stellingen en grouwe-
len, tot naedeel van de Ware Religie ende Kerchendienst. Verbiedende dienvolgende 
als noch by desen allen ende een yegelijcken, de selve of diergelijcke te Drucken, 
divulgeeren ofte verkoopen, op Auctien ofte andersints, op peyne by de Placaten van 
den Lande, ende specialijck dat van den negenthienden September 1653, daer toe 
ghestatueert: Lastende een yeder die dit aengaet, hem daer na te reguleren, endedat 
desen sal worden gepubliceert en alomme geaffigeert, daer het behoort, ende in ge-
lijcke saecken te geschieden gebruyckelijck is. Gegeven onder het Zegel van Justicie 
hier onder opgedruckt, op den negenthienden Julij, 1674. »» 

 

11 – Een heroriëtatie gewenst  
Vanaf de oprichting van de Moederloge in 1717 kende de Vrijmetselarij een voorspoedige 
groei. In de grote steden van Europa en later in Noord Amerika ontstonden vaak meerdere 
afdelingen. De groei was fenomenaal en de afdelingen volgden niet altijd de ‘eerste prin-
cipes’. De zaak dreigde te verwateren, zodat een hereiking gewenst was. In de tweede 
helft van de 18e eeuw was een andere organisatorische aanpak vereist, want de nieuwe 
aanwas was onvoldoende bekend met ‘het grote geheim’. In al de landen dienden aparte 
kerncellen (binnenste cirkels) te worden opgericht binnen de afzonderlijke obediënties en 
loges. De Vrijmetselarij werkt met concentrische ringen, waarbij elke cirkel de volgende 
aanstuurt, zonder dat een buitencirkel beseft wat binnenin de werkelijke doelstellingen 
zijn, want de naar buiten toe verkondigde doelstellingen dienen niet om te informeren, 
maar om te misleiden. De kerncirkel is vanzelfsprekend de kleinste en is ook wel om-
schreven als een organisatie binnen de organisatie. 
 
Men dient wel te beseffen dat deze bijzondere werkwijze slechts ten dele de effectiviteit 
verklaart van het “geheimnis der wetteloosheid”. (2 Th. 2:7) Het is een spirituele strijd die 
zich aan de zichtbare organisatievorm onttrekt. Het is als een broederschap verbonden 
door wederzijds begrip en invoeling van mensen die van nature eensgezind zijn. Mis-
schien dat zij elkaar niet kennen en door tijd en ruimte gescheiden zijn, maar als een 
ontmoeting plaatsvond zou het zijn alsof zij elkaar reeds kenden, net als broers. Als ik 
geëxalteerde woorden beschouw, die als het ware over een wilskracht beschikken om in 
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de bewuste en gemotiveerde geest omhoog te stijgen, moet ik aan de uitdrukking van 
George Steiner denken, die het woord definieert als “kracht en medium van creatie”. En 
hoe markant als hij elders zegt: “Wij moeten erachter zien te komen wat Nietzsche bedoel-
de toen hij verkondigde dat de leugen - en niet de waarheid - goddelijk is”. (9) Een heer-
schappij van insinuatie en leugen met een enorme beweeglijkheid en daarom enorme ca-
paciteit om plannen uit te denken die schijnbaar ongecoördineerd in veel geesten tegelijk 
en spontaan opwellen. Deze leugenachtigheid is ook in staat om uit zeer verrassende en 
sterk uiteenlopende invalshoeken personen of volken aan te vallen alsof in het geheim een 
plan was beraamd. Zeker in het geheim, maar zonder dat de deelnemers dat hoeven te 
weten. Wie zich op samenzweringen spitst is daarom te snel geneigd hun graad van orga-
nisatie en vernuft te overschatten. Gewis, verborgen genootschappen bestaan, al was het 
alleen door de verberging van hun plannen, en de Vrijmetselarij is er een van. Ten onrech-
te veronderstelt men dat de ‘grote’ samenzwering zal worden gebroken als ze in het dag-
licht wordt gesteld, alsof het een excentrische beweging betreft die geen gewone burger 
echt wil. Oppervlakkig gezien hebben zij gelijk. Echter, de inherente beweeglijkheid van 
de wereldse zaken ontgaat hen. Elk aspect treft duistere beweging en verandering – bin-
nen, buiten, overal, met een door de marionetspeler voorbedachte uitkomst.  
 
William Guy Carr, een Canadese marineman, heeft de oriëntatie van de Vrijmetselarij uit-
eengezet in zijn in 1966 postuum verschenen werk: “Satan, Vorst van Deze Wereld”. (10) 
William Carr definieert de aan de gang zijnde strijd in de volgende termen:  

«« Satanisme is het handboek ten einde de Luciferiaanse samenzwering op deze 
aarde ten uitvoer te brengen. Het Oude Testament, indien tot zijn essentie herleid, is 
niet meer of minder dan de geschiedenis van het Satanisme (en Gods plan om door 
het volk Israël een exorcisme te doen). Het vertelt ons hoe het Satanisme zich sinds 
de val van onze eerste ouders heeft gemanifesteerd tot aan Christus’ Komst, die 
kwam om ons van de ketens van het Satanisme te ontdoen, die het menselijk ras van 
generatie op generatie steeds steviger insnoerden. De Heilige Schrift verwijst 67x 
naar Satan en slechts 63x naar Christus. Maar wat ons het meest treft is het feit dat de 
Heilige Schrift ons vertelt en ook bewijst dat Satan de vorst is van deze wereld (zij 
het dat deze op zijn ondergang afstevent). (Joh. 12:31; 14:30; 16:2) Omdat Satan ‘de’ 
tegenstander is van God en Zijn menselijke schepsels, moet hij als vorst van deze 
wereld wel betrokken zijn bij de globale revolutionaire beweging. »» (p. 36) 

 

12 – Adam Weishaupt gaf uitvoering aan de voortzetting van het complot  

Belangrijk werk voor een aanpassing van de Vrijmetselarij aan de eisen des tijds werd 
door Adam Weishaupt (1748-1830) verricht, de zogenaamde vader van de Orde der Illu-
minati. Hij was een Jezuïet die zijn aan God gewijde leven in het tegendeel had veranderd. 
Reeds op zijn 28e werd hij benoemd tot professor in canoniek recht in Ingoldstadt, een 
stad ergens tussen Neurenberg en München. (11) William Carr zegt over hem in zijn boek: 

«« Mijn studies en onderzoek brachten mij tot de conclusie dat Weishaupt slechts 
de protocollen van de Luciferiaanse samenzwering heeft ‘herzien’ en ‘bij de tijd 
gebracht’ opdat de Synagoge van Satan ten volle zou kunnen profiteren van de 
vooruitgang die zich in de toegepaste wetenschap aftekende en in de zich snel 
wijzigende sociale, politieke, economische en religieuze omstandigheden. Hij heeft 
de Verlichting niet in gang gezet! Illuminati betekent gewoon ‘lichtdragers’ en het 
woord protocol betekent: “Het oorspronkelijk geschreven concept dat dient om 
een duidelijk omschreven doel te bereiken”. Ik herhaal: Het illuminisme (of de 
verlichting) heeft al bestaan sinds Kaïn God de rug toekeerde. »» (p. 42) 

Deze door Weishaupt geleide samenzwering heeft professor John Robison gedetailleerd 
beschreven in “Bewijzen van een Samenzwering tegen alle Religies en Overheden van 
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Europa”, een boek dat destijds enthousiast werd onthaald. Uit de inleiding van Robisons 
boek ontleen ik het volgende dat de uitgever bij de herdruk uit 1967 heeft toegevoegd:  

«« De twee voornaamste naslagswerken voor onze kennis over de door Adam 
Weishaupt geïnspireerde Illuminati-samenzwering zijn professor John Robisons 
“Bewijzen van een Samenzwering” dat voor het eerst in 1798 verscheen, en tevens 
Abbé Augustin Barruels indrukwekkende vierdelige uiteenzetting uit 1799: 
“Herinneringen ter Illustratie van de Geschiedenis van het Jacobijnisme”, dat slechts 
enkele maanden na de eerste publicatie van Robisons boek op de markt kwam. De 
ene was professor aan Edinburgh Universiteit in de natuurlijke filosofie (theoretische 
en toegepaste physica), en de andere een Frans priester. Deze beide mannen schreven 
in andere landen en talen zonder elkaar te kennen en betraden in wezen hetzelfde 
onderzoeksterrein, en toch kwamen zij tot dezelfde conclusies. (…) 
 Terwijl Barruels werk uitgebreider is, beter gedocumenteerd en wellicht beter tot 
in de kleine details, is professor Robisons boek van hoger literair niveau, verfijnder 
en meer doordacht. Hij geeft uitgebreide documentatie, maar zijn intellectuele 
benadering vormt de grootste aantrekkingskracht. Robison is in dit werk meer dan 
alleen maar historicus; hij is een filosoof, moralist, sociaal commentator, een scherp 
waarnemer van de menselijke zwakheden, een wetenschapper, criticus en stilist. »» 

 
Barruels fundamentele idee was dat van een samenzwering met als doel de omverwerping 
van het Christendom, om precies te zijn alle vormen van politieke en sociale organisaties 
die in overeenstemming zijn met de morele leer van de Rooms Katholieke Kerk. In de uit-
stekende inleiding van Barruels boek (12), legt Christian Lagrave uit: 

«« De Engelse publieke opinie had de (Franse) Revolutie eerst gunstig beoordeeld, 
want het hele ‘establishment’ was doordrenkt met maçonnieke en orangistische 
gedachten, maar toen het spektakel van de Jacobijnse verschrikkingen tot het publiek 
doordrong werd het enthousiasme allengs getemperd. Het boek “Overdenkingen over 
de Revolutie in Frankrijk” van de hand van Edmund Burke, een lid van het Britse 
Parlement, nam heel duidelijk en uitstekend onderbouwd een antirevolutionair 
standpunt in. Dit boek heeft dankzij zijn succes in niet geringe mate bijgedragen aan 
het informeren van de Engelse natie van de juiste toedracht van het gebeurde. Eind 
1790 voor het eerst verschenen, heeft het in minder dan een jaar elf edities gekend. 
Het werk was van een brandende actualiteit omdat het telkens bij de tijd werd 
gebracht, tot aan het jaar 1792. Het was zeer gewild, werd een aantal malen herzien 
en is in vijf talen verschenen. 
 Burke ontving Barruel. Lord Clifford stelde hem in staat zijn werk voort te zetten 
en Barruel, die weinig contact had met de Franse immigranten, onderhield nauwe 
contacten met conservatieve Engelse kringen zoals die van de “Anti-Jacobin Review” 
of de “British Critic”. »» 

 
Robison wilde Engeland en andere koninkrijken ervoor waarschuwen dat de krachten die 
de Franse monarchie omver hadden geworpen nog steeds over het hele continent actief 
waren. Hij traceerde de geschiedenis van de oprichting van de Illuminati door Weishaupt 
en het opheffen van die orde in 1785 op last van de koninklijke en kerkelijke autoriteiten 
van Beieren, maar dat bleek zonder het gewenste effect. Over heel Europa gingen de Illu-
minati ondergronds, hervormden de bestaande Maçonnieke loges of richtten hun eigen op 
als dekmantel voor hun activiteiten. In Parijs leidde Lodewijk Filips hertog van Orléans 
(1747-1793), bijgenaamd Philippe Égalité (Filips Gelijkheid), door de aanwending van 
zijn immense vermogen in het geheim het Illuministische front via de vrijmetselaarsloge 
van het Grootoosten waar hij lid van was. Op schandalige wijze spande hij samen tegen 
het heersende Huis van Bourbon in de hoop de troon te kunnen bestijgen. Robison hield 
vast aan de overtuiging, en terecht, dat een aantal continentale loges broeinesten waren 
van revolutionaire samenzweringen. De bewering in onze tijd dat de Engelse en Schotse 
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loges in grote lijnen apolitiek waren en zich actief inzetten om de Illuminati te weren is 
gewoon niet waar en is wéér een van die valse leugens.  
 
William Carr gaat in op het actieplan (pp. 50-52): 

«« De prominentste Satanisten of Luciferianen, die met Weishaupt samenwerkten, 
waren de beroemde Duitse auteur Zwack, baron Knigge, baron Bassus uit 
Sandersdorf, de markies Constanza, en Nicolai. Om hun identiteit en werkelijke 
bedoelingen te verbergen gebruikten Weishaupt en zijn luitenants codenamen. 
Weishaupt was Spartacus; Zwack was Cato; baron Knigge was Philo; Bassus was 
Hannibal; de markies Constanza was Diomedes; en Nicolai – de grootste vervloeker 
van ALLE godsdiensten die geloof in een God belijden anders dan Lucifer – liet zich 
Lucian noemen. 
 Ook steden, waarin grootloges waren gevestigd om de geheime revolutionaire 
zetels te zijn van de leiders van de samenzwering, kregen codenamen. Aldus werd 
München Athene; Wenen Rome; enz. Het was toeval of een daad van God dat deze 
geheimen bekend raakten. Zwack had Weishaupts notities in orderlijke manuscript-
vorm vastgelegd, die voor publicatie gereed was, waarmee de revolutionaire leiders 
over de gehele wereld dienden te worden geïnformeerd. Kopieën van deze 
Luciferiaanse bijbel werden in handen van zorgvuldig gekozen vertegenwoordigers 
gelegd om er zeker van te zijn dat sommige zouden overblijven mochten kopieën 
door een regeringsautoriteit in beslag worden genomen. Eén kopie werd onder de 
hoede gesteld van professor John Robison van Edinburgh Universiteit. Een andere 
werd in 1784 van Frankfort aan de Main naar de Comte de Mirabeau in Parijs 
gestuurd. Hij was door Weishaupt gekozen om de Franse Revolutie op te stoken, die 
men in 1789 wilde laten uitbreken.  
 (…) Toen de koerier van de Illuminati door Ratisbon trok (het Duitse 
Regensburg) op zijn weg naar Parijs om Mirabeau een kopie van Weishaupts 
herziene plannen te overhandigen, werd de koerier door een blikseminslag gedood. 
Dit gebeurde in 1784. De politie overhandigde de documenten die ze op zijn lichaam 
vonden aan de regering. Het onderzoek gaf aan dat het de protocollen waren van 
“De Orde en Sekte van de Illuminati”. (…) De Beierse overheid had beslag weten te 
leggen op de protocollen van de Luciferiaanse samenzwering zoals die door Adam 
Weishaupt tussen 1770 en 1776 waren herzien. Na bestudering van de documenten 
ontdekten ze hoe Weishaupt zijn plan ten uitvoer wilde brengen. Die brachten tevens 
aan het licht dat de grootloges als geheime zetels moesten dienen voor de leiders van 
de samenzwering, met als doel de wereldwijde vernietiging van alle overheden en 
religies. Ze onthulden ook dat de Illuminati van plan waren alle andere geheime 
genootschappen te infiltreren, maar in het bijzonder de Continentale of Blauwe 
Vrijmetselarij waar zij contact wilden leggen met vermogende en invloedrijke lieden 
om die te kunnen beïnvloeden en gebruiken ter verwezenlijking van de plannen van 
de Illuminati voor een wereldomvattende regering. 
 De Elector van Beieren (een soort procureur-generaal) gaf aan de politie opdracht 
alle huizen en ontmoetingsplaatsen van Weishaupt en zijn naaste medewerkers te 
overvallen en doorzoeken. Deze huiszoekingen brachten een grote hoeveelheid extra 
materiaal aan het licht naast hetgeen reeds verkregen was dankzij de documenten op 
het lichaam van de koerier. De Beierse overheid ging grondig te werk. Tegen 1786 
hadden ze al het beschikbare materiaal onderzocht. Wat ze vonden werd in een 
boek gepubliceerd met de titel: “Originele Geschriften van de Orde en Sekte van de 
Illuminati”. Zwacks manuscript, dat Weishaupts versie bevatte van de eeuwenoude 
Luciferiaanse samenzwering, werd “Einige Originalschriften” (Enige Originele 
Geschriften) genoemd. Kopieën van de samenzwering werden door de Beierse 
overheid naar ALLE leiders van kerk en staat in Europa gestuurd. 
 (…) Vóór Weishaupts verbanning in ‘86 hadden zijn tweeduizend goed getrainde 
en zorgvuldig uitgekozen mannen, die briljant waren en vermogend, en zich de 
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principes van de Illuminati hadden eigen gemaakt, één of meer loges van het 
Grootoosten opgericht: in München, Ingolstadt, Frankfort, Echstadt, Hannover, 
Brunswijk, Calbe, Magdeburg, Cassel, Osnabrück, Weimar, Saksen, Heidelbergh, 
Mannheim, Strasburg, Spire, Worms, Düsseldorff, Keulen, Bonn, Livonia, Courtland, 
Franendahl, Elzas, Wenen, Deuxponts, Hesse, Cousel, Buchenwerter, Treves, 
Montpellier, Aix-la-Chapelle, Stuttgart, Bourscheid, Karlsruhe, Hahrenberg, 
Anspach, Neuweid, Metz, Rome, Napels, Ancona, Turijn, Florence, Warsaw, en 
Dresden. Er waren loges in Boven Saksen, Westfalië, Zwitserland, Frankrijk, 
Schotland, Holland, en ten slotte en zeker niet het minst, in Amerika. »» 

Het boek “Final Warning: A History of the New World Order” (Laatste Waarschuwing: 
een Geschiedens van de New World Order) van David Allen Rivera, kwam voor het eerst 
uit in 1984. Het geeft een verslag over deze kwestie in hfst. 12: “De Orde der Illuminati” : 

«« De leiders van de orde die voor de onderzoekscommissie van de overheid 
verschenen, getuigden dat de organisatie was opgezet om kerk en staat omver te 
werpen. Deze bekentenissen en de publicatie van hun documenten hadden echter 
weinig effect op het grote publiek omdat de beweringen zo ongelooflijk schenen. 
Nieuwe maatregelen werden door overheidsdienaren getroffen. De leiders van 
de orde werden gearresteerd, formeel verhoord en gedwongen de Illuminati af te 
zweren. De Elector van Beieren wees Weishaupt het land uit. Hij verhuisde naar 
het Zwitserse Regensburg, waar hij zijn Illuminati reorganiseerde. Twee Italianen, 
de Markies Constanza en de Markies Savioli vervoegden zich bij Weishaupt in 
Zwitserland. Dit verklaart waarom de Italiaanse Guiseppe Mazzini in 1834 werd 
verkozen om leiding te geven aan het wereldrevolutionaire programma, en dat een 
andere Italiaan, Adriano Lemmi, hem na zijn dood in 1872 opvolgde. De Illuminati 
kregen hun nekslag toen Rijksbaron von Dalberg op 16 augustus 1787 verordonneerde 
dat ieder die schuldig werd bevonden aan het aanwerven van leden moest worden 
geëxecuteerd terwijl de eigendommen van aangeworven leden moesten worden 
geconfisceerd en zijzelf gedeporteerd. Zwack, die verbannen werd, zocht asiel aan 
het hof van Zweibrücken waar hij later in het vorstendom Salm-Kyrburg een officiële 
positie kreeg. Daarvandaan zette hij zich voor de Hollandse illuminatibeweging in. 
Hij werd door Dalberg gesommeerd aangezien de overheid het hoofd moest bieden 
aan het probleem van vluchtelingen die de orde weer trachtten op te richten. 
Vervolgens vluchtte Zwack naar Engeland. Op 15 november 1790 werd een ander 
edict tegen de organisatie aangekondigd: ieder die actief lid was moest ter dood 
worden gebracht. Het volgend jaar werd een lijst van 91 namen van verdachte leden 
opgesteld. Ze werden achterna gezeten en verbannen. Deze vervolging hield pas in 
1799 op nadat Dalberg was overleden. De uiterlijke ontmanteling van de orde wist 
de hoogste leden niet in te tomen, want ze waren ondergronds gegaan. Weishaupt 
schreef: “De grootste zorg van de Illuminati na de publicatie van hun geheime 
geschriften was om heel Duitsland ervan te overtuigen dat hun orde niet meer 
bestond, dat hun aanhangers alles hadden afgezworen, niet alleen hun mysterieën, 
maar ook het lidmaatschap van een of ander geheim genootschap.” »» 

Wij weten beter. Wij weten dat er een ondoorbroken samenzweringslijn bestaat die bij het 
Vicenza Colloquia in 1546 begon toen een aantal Satanisten elkaar daar ontmoetten, een 
lijn die loopt tot aan het moment van de oprichting van de Vrijmetselaars-Moederloge in 
1717, en die tot op de heden is blijven voortbestaan. Satan zórgt voor zijn beweging en zal 
niet toestaan dat de in zijn dienst staande menselijke krachten worden verslagen – tot aan 
het geprofeteerde moment dat Christus hem in de afgrond werpt. Niettemin blijft ondanks 
al zijn geïntrigeer de mens aansprakelijk. De mensheid draagt een collectieve schuld want 
zij is ten kwade geneigd. Wij mensen hebben geweigerd de evangelische boodschap ter 
harte te nemen. De duivel komt op het toneel om te bespoedigen wat anders toch zou zijn 
gebeurd. Dus wie draagt er schuld? Zeker niet God, die toelaat dat het gebeurt. 
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De oorsprong van de Vrijmetselarij vanaf de Vicenza Colloquia tot aan de oprichting van 
de Moederloge wordt vanaf het zevende hoofdstuk in meer detail besproken in de serie 
“Opkomst van Mens en Wetenschap” wat weer een samenvatting is van “The Ascent 
of Man and Science”, die beide op het internet staan (SCRIBD). 

 

 

Noten 
De samenzwering tegen het Christendom 
(1) De haat tegen Christus als goddelijke persoon zelf spreidt zich ten toon in een alver-
nietigingsdrang van het Christendom, een perversiteit die altijd al heeft bestaan en valt te 
herleiden, voor wat de Vrijmetselarij betreft, naar het Vicenza Colloquia uit 1546. In het 
klassieke werk uit 1799 van de hand van Abbé Augustin Barruel (Herinneringen ter Illu-
stratie van de Geschiedenis van het Jacobijnisme), dat de oorzaak van de Franse Revolutie  
bespreekt die in het geheim der loges was voorbereid, staat aan het begin van hoofdstuk 1: 

«« Tegen het midden van de eeuw waarin wij thans leven (de 18e eeuw), verschijnen 
drie mannen op het toneel. Gedrieën waren ze van een diepe haat doordrongen tegen 
het Christendom. Deze drie waren Voltaire, d’Alembert en Frederik II, de koning van 
Pruisen. Voltaire haatte de godsdienst omdat hij zijn Auteur benijdde en allen die het 
had verheerlijkt; d’Alembert, omdat zijn koude hart niets kon liefhebben; Frederik, 
omdat hij het slechts via zijn vijanden had leren kennen. 
 Aan deze drie mannen moeten we nog een vierde toevoegen. Deze, die Diderot 
heette, haatte de godsdienst omdat ‘de natuur’ alles voor hem was; want in zijn 
enthousiasme voor de chaos van zijn eigen ideeën wilde hij liever waandenkbeelden 
koesteren en voor zichzelf geheimnissen construeren dan zijn geloof te onderwerpen 
aan de God van het Evangelie. 
 Een groot aantal aanhangers werd vervolgens bij deze samenzwering betrokken. 
De meerderheid trad slechts toe in de hoedanigheid van stompzinnige bewonderaars 
of als ondergeschikte elementen. Voltaire was hun leider; d’Alembert de geslepen 
man op de achtergrond; Frederik, de beschermheer en ook dikwijls raadgever; 
Diderot, l’enfant perdu (het verloren kind). 
 De eerste, François Arouet de Voltaire, (…) zocht zijn toevlucht in Engeland; hij 
trof daar mensen aan die voor filosoof hield, want ze waren allen goddeloos, net als 
hij; nadat hij zich bij hen had aangesloten werd zijn haat tegen Jezus Christus door 
hun drogredenen aangewakkerd. Indien wij De Condorcet mogen geloven, zwoer hij 
vanaf dat moment de religie omver te werpen, en hij hield woord: vanaf dat moment 
werd hij niet moe om steeds maar weer te herhalen dat “twaalf man volstonden om 
het Christendom te vestigen en ik zal bewijzen dat slechts één man volstaat om het 
omver te werpen.” »» 

 
 Alsof de Loges niet onderling samenwerken 
(2) In Frankrijk, we spreken 2007, wordt officieel alleen “La Grande Loge Nationale 
Française” door de “Great United Lodge of England” erkend. Deze Franse Loge stelt dat zij 
geen enkele relatie onderhoudt met de andere Franse obediënties en dat zij hun leden ver-
biedt de loges van andere obediënties te bezoeken. Dat rookgordijn dient om de manipula-
tieve kracht van de Vrijmetselarij te verdoezelen, want wat voor gewone leden geldt, is niet 
van toepassing op de elite.  
 
(3) “De Elite van België” van Jan Puype – Van Halewyck, Leuven # 2004 (pp. 276-77).  
 
Het embleem van de Socinianen 
(4) De “Broeders van het Kruis van de Roos” groetten elkaar met ‘ave frater’ dat met 
‘rosæ crucis’ werd beantwoord, waarbij de roos stond voor het hermeneutische of geheime 
weten en het kruis voor de godsdienst die vermorzeld moet worden. De hoogst ingewijden, 
die het alchimistisch geheim kenden om lood in goud te veranderen, antwoordden met 
‘aureæ crucis’ (gouden kruis). De Socinianen droegen een gouden kruisje met een roos op 
het kruispunt, een embleem waaraan allerhande betekenissen zijn toegekend. Ook Luther 
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gebruikte een dergelijk embleem (een kruis in een hart in een roos), dat voor het eerst in 
1520 werd gepubliceerd met een van zijn preken. Het is niet ondenkbaar dat in de jaren 
veertig Camillo Renato, die met de reformatoren uit zijn tijd contact onderhield, het van 
Luther heeft afgekeken en in een gewijzigd ontwerp heeft toegepast en er gelijk ook een 
andere betekenis aan heeft toegekend. 
 

            
        Embleem van Luther                      Maarten Luther 

Waarom de oorspronkelijke Rozenkruisers niet meer bestaan 
(5) Na de succesvolle infiltratie en transformatie van de oorspronkelijke gilde van de 
vrije metselaars door de rozenkruisvereniging, was er voor haar geen reden meer om te 
blijven bestaan. Zij werd in 1780 opgeheven na de dood van Johan Wolff, zijn laatste 
hoofd. De groepen die later zijn ontstaan en zich Rozenkruiser noemen, zijn niet Socini-
aans. Dit soort zaken maakt de bestudering van ons onderwerp lastig, maar dat is nu juist 
de bedoeling van de gehele opzet. 
 
Spinoza en Simon, de vaders van de moderne bijbelkritiek  
(6) Op de lange termijn bleek de Tractatus Theologico Politicus van beslissend belang 
voor de richting van de bijbelkritiek die de goddelijke inspiratie van de H. Schrift ontkent, 
een vorm die tegenwoordig in de mode is en bekend staat als het moderne kritische bijbel-
onderzoek. De priester Richard Simon was Spinoza’s tijdgenoot die hem 35 jaar heeft 
overleefd. Ze waren beide Sociniaan. Zo hield Simon ervan zich een Spinozist te noemen. 
Hij verdedigde de Tracatus en bejegende eenieder die het bekritiseerde met de grootste 
minachting. Simons baanbrekende werk “Histoire critique du Nouveau Testament” was op 
dezelfde toon geschreven als de Tractatus en zou één jaar na Spinoza’s overlijden worden 
gepubliceerd, d.w.z. in 1678. Door een decreet van de koninklijke raad van Frankrijk werd 
de gehele uitgave van 1.300 boeken in beslag genomen en verbrand, maar één exemplaar 
ontkwam en werd spoedig in Amsterdam herdrukt. 
 

       
                                Lodewijk van Geer                         Het Huis met de Hoofden 
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Wie ziekte behandelt, regeert de keizer: De Zaak Felix Kersten 
(8) Zie Appendix 1. 
 
(9) “A Reader” van George Steiner – Penguin Books, England # 1984 (pp. 17, 402). 
 
Geen infiltratie maar hereiking 
(10) William Carr vertrekt vanuit het standpunt dat de Vrijmetselarij in de opzet van 1717 
een eerbiedwaardige organisatie was en pas naderhand door kwaadwillenden is geïnfil-
treerd. Hij stelt op pagina 50 van zijn boek: “Heel weinig historici schijnen te beseffen dat 
reeds in de vroege jaren van de 18e eeuw (…) de zogenaamde ‘internationalisten’ Ame-
rika hadden geïnfiltreerd. De werken van historici die dit feit vermelden zijn onderdrukt. 
Er is documentair bewijsmateriaal dat deze subversieven al vanaf 1746 bezig waren.” 
Omdat ik in mijn artikelen duidelijk aantoon dat de Vrijmetselarij van oorsprong corrupt 
was, dient niet van ‘infiltratie’ te worden gesproken maar van een ‘hereiking’.  
 Uittreksels van Carrs boek “Satan, Prince of This World” zijn te vinden onder Appen-
dix 2. Het boek is ook in het Frans verkrijgbaar bij Editions Saint-Remi (www.saint-
remi.fr) onder “Satan, Prince de ce Monde”. 
 
Adam Weishaupt spoog op de Jezuïtenorde  
(11) Adam Weishaupt heeft getracht de Jezuïten voor zijn karretje te spannen, maar is 
daar niet in geslaagd. William Carr zegt op pagina’s 42 en 59 van zijn boek:  

«« Mijn onderzoek heeft mij overtuigd dat het illuminisme (verlichting) onder 
de naam perfectionisme reeds lang voordat Weishaupt zich van God afkeerde en 
Luciferiaan werd binnen de Jezuïetenorde bestond. (…) Omdat de Jezuïetenorde 
in de 17e en 18e eeuw de grootste onderwijsorde was, spreekt het vanzelf dat de 
Synagoge van Satan zijn pionnen in de orde liet infiltreren, net als bij ieder ander 
(belangrijk) deel van de samenleving. Zijn vertegenwoordigers verborgen hun ware 
identiteit. Ze waren slim genoeg om niet openlijk kritiek te uiten op het curriculum 
van de Jezuïeten. Ze adviseerden hen die het curriculum samenstelden eenvoudig om 
niet te veel te onderwijzen over het bestaan van de Luciferiaanse samenzwering of de 
leerlingen te vertellen hoe en waarom die bestaat. (…) Betreffende dit aspect van de 
samenzwering, dat we “de samenzwering van het zwijgen” noemen, wil ik u er graag 
op wijzen dat zelfs pausen de snelle opkomst van het Satanisme als oorzaak hebben 
gezien van het feit dat (veel) priesters hebben verzuimd hun parochianen over dit 
buitengewoon belangrijke onderwerp in te lichten. (…) Toen Weishaupt onverdacht 
zijn gang kon gaan, was hij als Jezuïet ‘gelukkig’. Hij droeg een habijt dat zijn 
diabolische activiteiten perfect verborg. Maar toen de Jezuïeten door de pauselijke 
bul in 1773 werden ontmanteld ¶ , toonde hij zijn ware aard en werd de haat van de 
Illuminati op alle leden van de Jezuïetenorde gericht. Deze haat tegen de Jezuïeten 
heeft zich onverpoosd onder de Illuministen voorgezet. »»  

¶   De missies van de Jezuïeten in Latijns Amerika werden in Europa zeer controversieel bevonden, 
in het bijzonder in Spanje en Portugal, waar ze als een inbreuk werden gezien op het goede koloniale 
bedrijf van de koninklijke overheden. Het is aan de Jezuïeten te danken, zoals Antonio Ruiz de Mon-
toya, dat de inboorlingen werden beschermd die de Spaanse en Portugese kolonisten in slavernij wil-
den brengen en dat vormde één van de motieven om de Sociëteit van Jezus in 1773 op te heffen. 
 
(12) Een herdruk van Abbé Barruels boek versheen in 2005 bij Editions de Chiré (86190 
Chiré-en-Montreuil, France): “Mémoires pour servir à l’Histoire du Jacobinisme”, (revus 
et corrigés par l’auteur en 1818). Het is belangrijk het gereviseerde exemplaar als uitgangs-
punt te nemen omdat de schrijver bij de eerste editie de gebruikte namen en data onvol-
doende heeft kunnen verifiëren. 
 
 
 
 
 

- 
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.APPENDIX 1. 

De Zaak Felix Kersten 
 
De beslissingen van het Convent van Zeven zijn in Themis Aurea (1618) te vinden van de 
hand van graaf Michael Maier van Rindsbourg. Hij was de arts van de aartshertog en 
later keizer Rodolph II en werd de tweede opvolger van Fausto. In hoofdstuk IV maakt 
hij een interessante opmerking: “Hij die reist, dient de geneeskunde te beoefenen en moet 
deze zonder beloning toepassen (…) want een arts die ziekte geneest, regeert de Keizer.” 
 
Het is een bekend gegeven, dat een lijfarts invloed kan uitoefenen op de patiënt die hij be-
handelt. Op basis daarvan heeft Himmlers arts een prachtig verhaal verzonnen, als zou 
door zijn invloed op Himmler het Nederlandse volk niet zijn gedeporteerd. Een bizar ver-
haal. In een interview uit 1995 zegt Lou de Jong daarover het volgende: 

«« Een van de meest in het oog springende historische rechtzettingen die De Jong 
bewerkstelligde, betreft de zaak rond Felix Kersten, de mysterieuze handoplegger 
die in de jaren twintig prins Hendrik en koningin Wilhelmina aan zich verplichtte 
en in de oorlog de lijfarts werd van SS-chef Heinrich Himmler, die hem “mijn 
enige vriend, mijn Boeddha” noemde. Na de oorlog wist Kersten zich geheel te 
rehabiliteren door met het verhaal te komen dat het alleen aan zijn influisteringen in 
Himmlers oren was te danken dat het Nederlandse volk niet, overeenkomstig een vast 
voornemen in de nazi-top, bij wijze van strafmaatregel in zijn geheel naar Polen zou 
worden gedeporteerd. 

 
Kersten wist voor zijn rehabilitatieprogramma onder meer journalist Joop den Uyl en De 
Jongs voorganger als directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Riod) 
N.W. Posthumus voor zijn karretje te spannen. Den Uyl vertaalde zijn memoires en 
schreef daar een hartelijke inleiding bij. Posthumus ging zelfs zo ver Kersten voor te dra-
gen voor de Nobelprijs voor de vrede. Uit handen van prins Bernhard ontving Kersten in 
1950 de versierselen die horen bij het grootofficierschap in de Orde van Oranje Nassau, en 
bij zijn overlijden in 1960 meende de Nederlandse pers collectief dat er “met dr. Felix 
Kersten een groot vriend van Nederland is heengegaan”. 
 
Enkele jaren geleden bleek dat Kersten echter al die tijd een dubbelspel had gespeeld. Uit 
een verzameling van na de oorlog daterende brieven van Kersten aan allerlei nazi-bonzen, 
in de handen gekomen van de Amsterdamse verzamelaar Freek van Rijsinge en sindsdien 
in de openbaarheid, blijkt dat Kersten nog vurig de lof kon zingen van het antisemitisme, 
correspondeerde met de notoire SS-Obergruppenführer Gottlob Berger en typen als Leo 
Hausleiter, ooit lid van het virulent anti-joodse Thule-gezelschap. Kersten benutte zijn 
uitstekende relaties aan het Nederlandse hof om te bemiddelen ten faveure van veroor-
deelde oorlogsmisdadigers als Christiansen en de beruchte Nederlandse kamparts Nieu-
wenhuysen. 
 
Het was De Jong die in 1972 het initiatief nam om de mythe rond Kersten te doorbreken. 
Met zijn artikel “Heeft Felix Kersten het Nederlandse volk gered?” was hij de eerste om 
het web van leugens rondom de handoplegger te ontwarren. Daarin stond onder andere: 

«« Wat je bij Kersten in ieder geval kan zeggen, is dat hij vooral aan zichzelf heeft 
gedacht. Daarom is hij in 1943 ook naar Zweden gegaan en hij heeft geprobeerd een 
wit voetje te halen met zijn zogenaamde actie ter redding van het Nederlandse volk. 
Waanzinnig! Men had er al achter kunnen komen als men de twee rapporten die hij 
zelf over de redding van het Nederlandse volk geschreven had, zorgvuldig met elkaar 
zou hebben vergeleken. De commissie die de zaak onderzocht heeft beide rapporten 
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op tafel gehad, maar heeft die vergelijking achterwege gelaten. Dat was eigenlijk een 
onbegrijpelijke misser. Dat leidt dan uiteindelijk tot het besluit Kersten een hoge 
Nederlandse onderscheiding te geven. Hij was helaas al overleden toen ik met mijn 
onderzoek kwam. Kersten heeft het Nederlandse volk erin laten lopen. De enige 
troost is dat niemand na die publikatie van mij is opgestaan om te zeggen dat Kersten 
toch goed was. Men heeft toch geaccepteerd dat hij voornamelijk een fantast was. »» 

 
 
 
 
 
 
De zaak Felix Kersten doet onwillekeurig denken aan de Greet Hofmans affaire, waaruit 
blijkt dat bij dit soort artsen ook sprake is van een soort hypnotische beïnvloeding. Men 
maakt beter, maar de ziekte keert altijd op zo’n manier terug dat een sterke afhankelijkheid 
ontstaat tussen de patiënt en de paranormaal begaafde vertrouwensman. Felix Kersten was 
een ‘strijker’, net als waarschijnlijk Helvetius. 
 
Helvetius, Kersten, Hofmans, het huis van Oranje: eenzelfde stramien… 
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   .APPENDIX 2. 
 

‘Satan, Vorst van Deze Wereld’ 
– U I T T R E K S E L S – 

door William Guy Carr (1966, 1997) 
 

Omni Christian Bookstore (http://www.omnicbc.com/index.html), Palmdale, USA 
Het boek kan daarop worden gedownload onder: “Satan, Prince of This World” 

 
Toen de schrijver van dit boek, commandant W. J. G. Carr (een Canadese marineman) 
in 1959 stierf, liet hij zijn boek in manuscriptvorm na samen met veel kladjes, documen-
tatiemateriaal, half geformuleerde gedachten, enz. Zijn laatste wens was dat het boek 
werd voltooid en gepubliceerd zodat eenieder kennis zou kunnen nemen van het complot 
dat elk spoor van fatsoen in de wereld tracht uit te wissen en alle beschavingen, zoals nu 
gekend, wil opruimen. Zo’n taak (het boek afmaken) is eigenlijk te zwaar. Aan mij, de 
oudste zoon, is gevraagd dit te ondernemen: het manuscript voor zijn publicatie zo goed 
mogelijk te redigeren, te herzien en corrigeren. Dit heb ik naar beste zij het beperkte 
kunnen gedaan. Ik heb niets aan het origineel toegevoegd of gewijzigd tenzij de notities 
dat aangaven die in mijn vaders eigen handschrift in de kantlijn waren gezet. 
 
Van pag. 32: De bewijzen dat het Luciferiaans complot ALLE resterende overheden en 
bestaande religies wil opheffen, zijn in dit boek uit 1798 te vinden: “Bewijzen van een 
Samenzwering tegen alle Religies en Overheden van Europa” van de hand van professor 
John Robison van Edinburgh University. Robison werd door Weishaupt benaderd en zijn 
leidende Illuministen (aanhangers van de verlichting), en ze vroegen hem de Luciferiaanse 
ideeën in het achtenswaardige kleed van ‘verlichting en vooruitgang’ in de onderwijs-
instellingen en vrijmetselaarsloges van Engeland en Schotland in te voeren. Ook vroeg 
men hem door Europa te reizen. Hij werd bij leidende Illuministen, die over heel Europa 
grootloges hadden opgericht, als Vrijmetselaar geïntroduceerd van de 33e graad van de 
Schotse Ritus. John Robison vermoedde dat er meer achter het Illuminisme stak dan men 
hem voorhield, maar hij hield zijn bedenkingen voor zich. Hij ontving een afschrift van 
Weishaupts herziene en gemoderniseerde uitgave van het eeuwenoude complot, zoals 
Zwack die had gecompileerd, dat hij moest bestuderen en van commentaar voorzien. Toen 
de Franse Revolutie volgens vooropgezet plan in 1789 uitbrak, besloot Robison de in zijn 
bezit zijnde gegevens naar buiten te brengen als aanvullende documentatie voor wat de 
Beierse overheid in 1786 had gepubliceerd. Onderzoek nadien van tientallen historici 
heeft meer bewijsstukken naar boven gebracht die in de nationale- en universiteitsarchie-
ven verscholen lagen. Er is geen tekort aan documentair en ander materiaal om onze 
beweringen te staven. Het verbazingwekkendste van de Luciferiaanse samenzwering is de 
manier waarop de vertegenwoordigers van kerk en staat de bewijslast terzijde hebben 
geschoven, zelfs als dit door mensen naar voren werd gebracht wier leven blijk gaf van 
eerlijkheid en integriteit waarbij ze een oprecht streven koesterden om God te dienen. Het 
feit dat de leiders van de Luciferiaanse samenzwering mensen op hoge posities in de 
politiek en religie wisten in te palmen vormt een duidelijke bevestiging van de woorden 
van onze Heer en Redder Jezus Christus. Op onmiskenbare wijze illustreert dit het super-
natuurlijke karakter van de samenzwering. (…) De belangrijke samenzweerders hebben 
hun pact zozeer verborgen weten te houden voor het grote publiek dat een gebrek aan 
kennis daarover hen in staat stelde het plan naar het gewenste doel te brengen. En op die 
wijze hebben ze miljoenen zielen van God weten weg te trekken. 
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Van pag. 34-35: Dit is het credo voor wereldoverheersing ten behoeve van al die mensen 
die zich superintelligent vinden. Hier laat ik een aantal punten de revue passeren: 

9) Gods plan leert dat ieder mens zijn naaste moet liefhebben en begunstigen. Het door 
Christus gebruikte woord ‘naaste’ houdt in dat “iemand een ander niet kwetst, maar zich 
inspant hem een dienst te bewijzen zelfs als hij een vreemdeling is.” De Luciferiaanse leer 
zegt dat om absolute macht door Satanisch depotisme te kunnen uitoefenen, degenen die 
daartoe geroepen zijn eerst zullen moeten bewijzen dat ieder menselijk sentiment hen 
vreemd is. Volgens een uitspraak van Albert Pike (de leider van de Maçonnieke beweging 
in de VS vanaf 1859 tot aan zijn dood in 1891), moet het zich ontdoen van menselijke 
gevoelens zo sterk worden nagejaagd dat degeen die bestemd is om te heersen zelfs geen 
liefde of symphatie voelt of enig sentiment voor leden van de andere sekse. Pike besloot 
dat vrouwen die in adoptieloges worden geïnitieerd algemeen bezit zijn. Hij zei dat leden 
van de Palladische Ritus ze dikwijls en ongepassioneerd moesten gebruiken en uitsluitend 
als seksobject waarbij ieder greintje liefde of sentiment diende te worden uitgebannen – 
“die zoveel mensenharten heeft misleid”. “Derhalve”, zei hij, “moeten mannen de vrou-
wen aan zich binden terwijl ze een totale beheersing hebben over hun eigen menselijke 
zwakheden.” Aldus zien we dat alles wat God als ‘goed’ ziet door Lucifer als ‘kwaad’ 
wordt gezien. Alles wat God als blijk van goed karakter ziet, zien de Luciferianen als een 
karakterzwakheid. 

11) Gods plan voor een beschaafde wereld is op het principe gebaseerd dat twee mensen 
van verschillende sekse een tehuis en een familie vormen. Luciferianen daarentegen zeg-
gen dat de vernietiging van het tehuis en de familie absoluut noodzakelijke voorwaarden 
zijn voor het succes van hun samenzwering. 

13) God wil de menselijke waardigheid naar een steeds hogere graad van geestelijke vol-
maaktheid brengen. De Schrift laat ons weten dat we voor de beste hemelplaatsen zijn 
bestemd. Het Luciferianisme insisteert dat elk menselijk wezen tot zijn laagst mogelijke 
niveau moet worden verlaagd. Het is vanuit dit diabolisch plan dat Cromwells Levellers of 
politieke activisten de zaak wilden forceren. Heden ten dage heeft het een stadium bereikt 
waar vrouwen hetzelfde ‘recht’ als mannen opeisen om er een immorele levenswandel op 
na te houden; het recht om te roken en alles te doen wat hen niet boven de vuiligheid, vie-
zigheid en slijm van de decadente menselijke aard vermag te brengen. God heeft kuisheid 
als een deugd gepresenteerd; Lucifer zegt dat om godvruchtigheid te zijn we vrije seks 
moeten hebben. Christus bewees door zijn toewijding en liefde en respect voor zijn aardse 
moeder Maria dat God het moederschap als een van de hoogste roepingen heeft bedoeld. 
Christus’ relatie met zijn aardse moeder en Maria’s liefde en toewijding voor haar Zoon, 
tonen dat ondanks Eva’s val Hij de vrouw nog altijd als een voorwerp van schoonheid, 
charme en gratie wenst, vol liefde, medemenselijkheid en affectie. Hij verlangt dat vrou-
wen echte moeders zijn, niet slechts menselijke incubators die door een toevallige mense-
lijke fout zwanger raken. Het Luciferianisme tracht ‘de vrouw’ in de goot te sleuren van 
de natuurlijke staat van de lagere beesten binnen onze scheppingorde (of erger nog). 

14) God voorzag in alles wat nodig is voor ons gebruik en welzijn. Hij gebood dat we 
ALLES met mate dienen te gebruiken. De Luciferiaanse ideologie zegt, maar bedoelt iets 
anders, dat de mens zijn eigen wet is en mag doen wat hem goeddunkt. 

15) Gods scheppingsplan heeft al het geschapene in een perfect evenwicht gezet. Zij die 
de Lucifiaanse samenzwering tot zijn einddoel trachten te brengen proberen Gods schep-
ping uit zijn balans te tillen. En het menselijk ras (ja, de gehele aarde) torst de last die ons 
door de aanmatigende en zondige houding van de Luciferianen wordt opgelegd. 
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Van pag. 36: Vanaf de dag dat ik leerde praten heb ik net als de meeste Christenen dage-
lijks het ‘Onze Vader’ gebeden. (…) Toen ik de woorden (van dit gebed) vanuit het Sata-
nisme en de wereldrevolutionaire beweging had bestudeerd, concludeerde ik dat de tekst 
in een alternatieve Engelse vertaling in logischer verband staat: “En leid ons niet in beko-
ring maar verlos ons van ‘den Boze’ [Satan].” Ik was aangenaam verrast toen ik op een 
veel later tijdstip ontdekte dat de vroeg-Christelijke Griekse en Romeinse kerkvaders in 
hun liturgieën sterk de voorkeur gaven aan het mannelijk voorvoegsel ‘de’ in plaats van 
het onzijdige ‘het’: “het kwade”. (…) Ik ontdekte in het Nieuwe Testament en in de tek-
sten van de woestijnvaders dat Satan en zij (die lid zijn) van de Synagoge van Satan glo-
baal richting geven aan of supervisie hebben over ALLE kwaad dat men in deze wereld 
tegenkomt of ervaart, hetzij wereldlijk of geestelijk. 
 
Van pag. 43-44:  
 Adam Weishaupt kwam onder de invloed van het nieuw gevormde huis Rothschild. 
Hij werd aangesteld om de eeuwenoude Luciferiaanse protocollen te herzien en bij de tijd 
te brengen. Zijn trots werd verder aangewakkerd toen men hem verzocht of de suggestie 
deed de Illuminati-orde op te richten waar de herziene versie van de continuerende Luci-
feriaanse samenzwering zou worden toegepast. (…) Hij volbracht deze taak in 1776.  

 
 
Commentaar: Het getal 1776 telt op tot 21 (1+7+7+6) en is samengesteld uit 1600 + 160 + 
16 = 3 x (1+6) of 3x7. De occulte boodschap hiervan is dat 1776 het beginjaar is waarin de 
mens zich door buitensporige zondigheid boven God plaatst, want 1 staat voor het begin, 6 
voor de mens en 7 voor de godwording dankzij het doen van de 7 hoofdzonden. Daarin 
staat 21 (3x7) voor de meest extreme zondigheid die maar bedacht kan worden. Dit ver-
klaart waarom 1776 op de Amerikaanse één-dollar-biljetten staat afgedrukt op de voet van 
de grote pyramide, wat ook het jaar is van Amerika’s onafhankelijkheidsverklaring. Op de 
top van deze pyramide rust het alziend oog van de Orde der Illuminati. Het Luciferianisme 
reageert met de verspreiding van de zeven hoofdzonden die in tegenstelling staan tot de 
zeven theologale en kardinale deugden. Hierdoor zou de mensheid vrij worden, vrij van 
God en zou daarmee boven God komen. Tegenover geloof stelt het trots; tegenover hoop, 
lust; tegenover liefde, gierigheid; tegenover voorzichtigheid, woede; tegenover sterkte, 
luiheid; tegenover rechtvaardigheid, afgunst; en tegenover matigheid, gulzigheid.  
 
 

William Carr continueert (pp. 51-53):  
 De geschiedenis bewijst dat de waarschuwingen van de Beierse overheid aan ALLE 
hoofden van kerk en staat werden genegeerd omdat Weishaupts Illuminati in hun functies 
van ‘experts’ en ‘adviseurs’ reeds op sleutelposities achter de overheidscoulissen stonden 
opgesteld, zowel wereldlijk als religieus. Ze wezen de bewijstlast af als een vervalsing. Ze 
beargumenteerden dat het een deel vormde van een enorme ‘practical joke’ met de opzet 
om de hoofden van kerk en staat belachelijk te maken. Maar de Franse Revolutie brak 
precies op de vastgestelde tijd uit en de geschiedenis illustreert dat de samenzwering zich 
sinds 1776 PRECIES zo heeft ontwikkeld als Weishaupt had uitgestippeld. Vandaag 
(1959) bevindt het zich in zijn semi-laatste fase. 
 (…) Met duivelse behendigheid lieten Weishaupt en zijn medesamenzweerders de 
machthebbers geloven dat de Orde der Illuminati in 1786 een natuurlijke dood was gestor-
ven (in dat jaar maakte de Beierse overheid alles bekend). De waarheid is dat het complot 
nooit beëindigd is om wat van het menselijk ras overblijft (na de grote geplande oorlog) 
om dat onder een totalitair dictatorschap te brengen. Overal ter wereld ontplooide het zich 
onder nieuwe benamingen en vermommingen. (…) Weishaupt vertelt ons zelf hoe hij lang 
voordat het jaar 1786 aanbrak voorzorgsmaatregelen had getroffen wegens het risico van 
een mogelijke ontdekking en openbaarmaking. 
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 Wie van God afvalt [Adonai] wordt eerst Satanist. Gewoonlijk wordt pas na jaren tes-
ten en op de proef stellen een Satanist geselecteerd voor initiatie in het Luciferiaanse 
priesterschap. Hieruit worden hogepriesters en de universele en opperste pontifex gekozen 
van het Luciferiaanse geloof. Weishaupt [Spartacus] ambieerde het ambt van de opperste 
pontifex. In een brief aan Cato alias Zwack van 6 februari 1778, schreef hij: 

«« De allegorie waar ik de mysterieën van de hogere orden op wil baseren is de 
vuuraanbidding van de magi [de aanbidding van Lucifer]. We moeten een soort 
eredienst beoefenen en niets is zo tegengesteld dan het “Laat er licht zijn”. Dit is 
het motto en dit is mijn fundamenteel uitgangspunt. »» 

In maart van datzelfde jaar schreef Weishaupt opnieuw aan zijn vriend Cato [Zwack]: 
«« Ik heb de hele cyclus van menselijk onderzoek doorlopen. Ik heb geesten 
uitgedreven. (Noot A) Ik heb geesten opgeroepen, schatten ontdekt, de Cabal 
bestudeerd (Noot B), maar nooit metalen getransmuteerd (lood in goud). Ik zou veel 
grotere dingen hebben gedaan als de overheid [zijn oversten in de Luciferiaanse 
samenzwering] mij niet voortdurend hadden afgeremd en anderen in posities hadden 
geplaatst die aan mijn talenten beantwoordden. »»  

 
 
Noot A over “Ik (Weishaupt) heb geesten uitgedreven”: 
Uitdrijven is een exorcisme van één of meer duivels bij een bezetene. De Schrift leert ons 
hoe Jezus duivels uitdreef. Maar Satanisten nodigen eerst een duivel uit om in hun medi-
um te komen, die te bezitten en er doorheen te spreken en vragen te beantwoorden van 
personen die kennis of advies van Satan en/of Lucifer zoeken. Nadat het medium de hem 
toebedeelde taak heeft vervuld drijft de hogepriester van de Synagoge van Satan de dui-
vel(s) uit het lichaam van desbetreffende die daarna weer (tijdelijk) normaal wordt. Het is 
deze praktijk die de Synagoge van Satan ertoe dreef, met de bedoeling Christus in discre-
diet te brengen, Hem ervan te beschuldigen duivels in de naam en uit macht van Beëlze-
bub uit te drijven, de vorst van de duivels, en dus niet dankzij Gods macht. (Luk. 11:14-15) 

Noot B over de Cabal: 
De Cabal [vaak anders gespeld], waar Weishaupt naar verwijst, betekent “De door Lucifer 
bestuurde geestelijke machten in de hemelse gewesten”. 

 
 
Weishaupt was letterlijk even trots als Lucifer. Hij was vastbesloten om de opperste ponti-
fex te worden van het Luciferiaanse geloof. Hij was vastbesloten om hoger te komen dan 
wie ook in deze wereld of de hemelse uitgezonderd dan zijn geliefde Lucifer. Deze vast-
stelling blijkt uit een brief die hij Cato [Zwack] in 1778 schreef. Hij vertelde zijn vriend: 

«« Met dit plan zullen we de gehele mensheid leiden. Op deze manier, en wel met de 
eenvoudigste middelen zullen we alles beweging en in vlammen zetten. De functies 
moeten zo worden uitgedeeld en beraamd dat we alle politieke ‘transacties’ 
heimenlijk kunnen beïnvloeden. (…) Ik heb aan alles gedacht en het zo voorbereid 
dat indien op zekere dag de ‘orde’ ten onder gaat, ik het binnen een jaar briljanter dan 
ooit herstellen zal. »» 

 Veel zogenaamde autoriteiten hebben na 1786 geprobeerd (toen de Beierse documen-
tatie naar buiten kwam) om de hoofden van kerk en staat in Amerika en elders ervan te 
overtuigen dat het Illuminisme zo dood als een pier was. Deze Luciferianen brengen uit 
eigen bron documentair bewijsmateriaal naar voren om de door hen verkondigde WAAR-
HEID te staven (als zou de beweging zijn opgeheven), maar zien er wel op toe de gege-
vens achter te houden die kunnen aantonen dat Albert Pike de Palladische Ritus tussen 
1859 en 1889 heeft gereorganiseerd met de opzet dat die de Luciferiaanse samenzwering 
van de Illuminati zou overnemen. Ze doen moeite de gegevens te verbergen die aantonen 
dat het Illuminisme (destijds) in de neuzen van eerlijke Amerikanen begon te stinken. (…) 
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De situatie is nu zo dat maar weinig Amerikanen weten dat Pike tussen 1859 en 1889 in 
grote steden over de hele wereld (binnen de Vrijmetselarij) 26 raden [of driehoeken] van 
de “Nieuwe en Hervormde Palladische Ritus” heeft opgezet die de Luciferiaanse samen-
zwering gestalte moesten geven, precies zoals Weishaupt het voorhad.  
 (…) Professor John Robison was een dergenen die een kopie van Zwacks oorspronke-
lijke manuscripten mocht krijgen die Weishaupts versie bevatten van de eeuwenoude Lu-
ciferiaanse samenzwering. Robison was een 33e graad lid van de Schotse Ritus der Vrij-
metselarij. In die hoedanigheid bezocht hij de meeste loges in Europa en nam deel aan hun 
ritualen en initiaties. Hij onderwees natuurlijke filosofie (theoretische en toegepaste physi-
ca) aan de Universiteit van Edinburgh. Hij bekleedde de belangrijke positie van Secretaris 
van de Royal Society (toendertijd het belangrijkste wetenschappelijk instituut ter wereld). 
Weishaupt wilde heel graag Robisons medewerking hebben opdat het IDEE van een we-
reldwijde regering in ALLE onderwijslichamen kon worden geïntroduceerd. Dit doel is 
sindsdien bereikt, zoals ieder ouder van schoolgaande kinderen kan vaststellen. Weishaupt 
gaf zijn Illuministen opdracht Robison uit eten te vragen en hem in de hoogste Europese 
onderwijskringen te introduceren. Ze overlaadden hem met lof en eer als een van de groot-
ste onderwijzers van zijn tijd. Maar alle list en bedrog van de dienaren van de duivel kon-
den hem niet misleiden. Robison begreep dat de gewiekste voorstelling van zaken dat een 
centrale wereldregering al onze politieke, sociale, economische en religieuze problemen 
kan oplossen in werkelijkheid het streven inhield van DE HOOGSTE TOP van de Illumi-
nati van een greep naar de macht via een nog op te richten wereldregering die dan een 
totalitaire Luciferiaanse dictatuur uitoefent over wat nog van het menselijk ras resteert. 
 Nadat de hoofden van kerk en staat de waarschuwingen van de Beierse overheid had-
den geweigerd ter harte te nemen en de Franse Revolutie volgens plan in 1789 uitbrak, pu-
bliceerde John Robison alle door hem verkregen kennis over de Illuminati en degenen 
AAN DE TOP in zijn boek “Bewijzen van een Samenzwering”. 
 
Van pag. 43-46:  
 Weishaupt schreef veel boeken en pamfletten die over de Illuminati en de ‘nieuwe we-
reldorde’ handelden, wat de misleidende term is die de modernisten aan het ‘totalitarisme’ 
gaven, wat slechts een andere naam is voor het Luciferianisme. In zijn “Code van het Illu-
minisme” geeft hij aan ronselaars gedetailleerde instructies hoe geleerde en rijke en in-
vloedrijke mensen voor de Illuminati dienen te worden gewonnen. Men vraagt zich vaak 
af WAAROM het zo is dat advocaten zo sterk vertegenwoordigd zijn in de politiek. Dat 
zit zo. Weishaupt vertelde zijn mensen dat het succes van hun beweging [samenzwering] 
van hun talent afhing professionele krachten te ‘veroveren’, in het bijzonder advocaten, 
want ze kunnen goed spreken, hebben een scherpe geest en zijn ondernemend. Weishaupt 
gaf aan zijn ronselaars deze opdracht: “Deze mensen [advocaten] zijn ware demonen, 
buitengewoon moeilijk om mee om te gaan; maar hun verovering is altijd de moeite 
waard indien zoiets lukt.” De volgende beroepen kwamen op hun verlanglijst voor: “lera-
ren, universiteitsprofessoren en de oversten van seminaries zo vaak als dat lukt.” Ver-
klaart dit niet waarom de krachten van het kwaad nu zulk een macht hebben over onze 
onderwijsinstellingen waaronder seminaries? Als de WAARHEID aan studenten wordt 
onthouden, die voor een roeping binnen de Christelijke religie studeren, en als aangestelde 
dominees die achter de WAARHEID komen, door hun oversten kunnen worden gedwong-
en hun mond te houden, dan heeft de duivel enorme vooruitgang geboekt in zijn streven 
de Luciferiaanse samenzwering naar zijn uiteindelijke doel te brengen. 
 Weishaupt richtte in de belangrijkste steden van Europa loges van het Grootoosten op, 
die als hoofdkantoren dienden voor de orde van de Illuminati die zijn gemoderniseerde 
versie van de Luciferiaanse samenzwering ten uitvoer moesten brengen. De orde werd in 
het begin gelimiteerd tot ongeveer tweeduizend leden. Zij werden geselecteerd op grond 
van hun uitzonderlijke mentale kwaliteiten en omdat zij tot de top van hun bijzondere ter-
rein van menselijke activiteit waren geklommen. Het waren bankiers, zoals de Rothschilds 
en hun geassocieerde internationale financiers; het waren wetenschappers, zoals Scheel; 
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en onderwijzenden of encyclopedisten zoals Voltaire. Allen die tot de Synagoge van Satan 
behoorden kregen bijnamen om hun ware identiteit te verbergen. De Engelse term voor 
bijnaam is ‘nick-name’ waarmee vroeger iemand werd aangeduid die zich onder een ande-
re naam schuilhield om te verbergen dat hij een aanbidder was van Satan, ook wel gekend 
als Ouwe Nick. Hier gaan we niet verder op in. Het volstaat te weten dat de degenen die 
gekozen werden om het Satanisme aan te hangen Illuminati werden en dat door hun leven, 
woorden en daden naar buiten kwam dat ze van God waren afgeweken.  
 Sommigen waren gezworen atheïst. Maar ook de anderen, en dat waren de meesten, 
accepteerden moeiteloos het totalitair credo [van de Luciferiaanse ideologie] zoals door 
Weishaupt werd voorgehouden. Alleen een dwaas kan een overtuigd atheïst zijn. Alleen 
een dwaas kan geloven dat het universum en al dat het omvat zomaar kan zijn ontstaan. 
Zelfs evolutionisten met een greintje verstand geven toe dat de evolutie deel kan zijn van 
Gods scheppingsplan om schepsels op een hoger plan te brengen of te laten afdalen naar 
een lager niveau. De Illuminati hadden één ding gemeen; ze geloofden dat zij die in onze 
wereld hun succes aan hun superieure intellect te danken hebben het RECHT hebben ver-
worven anderen met minder hersens te regeren op grond van het argument dat de gojem 
[de massa’s gewone mensen] niet weten wat goed [het beste] voor hen is. Zoals Voltaire 
duidelijk stelde in een brief aan een mede-Illuminist moeten de leiders van de samenzwe-
ring, die het grauw uit hun tegenwoordige onderdrukking naar een nieuwe onderwerping 
voert, hun aanvoerders instrueren te liegen, “niet schuchter of slechts tijdelijk, maar net 
als de duivel brutaal en altijd.” Van Voltaire staat geschreven dat hij de Illuministen waar 
hij mee omging, aanraadde hoogdravende zinnen te gebruiken als ze tegen de gojem spra-
ken en luisterrijke beloftes te doen, waaraan hij toevoegde: “Het tegenovergestelde kan 
later worden gedaan van wat gezegd en beloofd is (…) want dat doet er niet toe.” 
 De gojem werden aangemoedigd om in naam van de democratie de gevestigde over-
heid en religies omver te werpen. De democratie werd [bedrieglijk] voorgesteld als de 
regering en religie van het volk, door het volk en voor het volk. Op die manier beziet men 
zelfs nog vandaag het democratisch principe. Maar in de praktijk betekent democratie het 
demoniacale bewind van het gepeupel. De TOP van de Luciferiaanse samenzwering ge-
bruikt het gepeupel om het vechten te doen tegen de gevestigde orde die dient te worden 
vernietigd en pas als dat is voltooid wordt het gepeupel onderworpen. 
 Wat de hogepriesters van het Luciferiaanse geloof betreft maakt het niets uit indien de 
Amerikanen en Britten de overheden van andere landen laten omverwerpen zolang ze 
erop kunnen rekenen dat de regimes van die andere landen aan het eind de overheden van 
Engeland en de Verenigde Staten door oorlog en revolutie vernietigen. Volgens het Luci-
feriaanse principe leiden oorlogen altijd tot revoluties, wat verklaart waarom de com-
munistische leiders (Lenin en Trotski) de Luciferiaanse slogan huldigden dat “alleen de 
revolutie een eind aan alle oorlogen maakt”. De Luciferiaanse strategie is: oorlog ter ver-
zwakking van de overheid; revolutie ter voltooiing van hun vernietiging. Na iedere revolu-
tie zullen de revolutionaire leiders hun volgelingen voorhouden dat het herstel van de 
rechtsorde de vestiging van een proletaire dictatuur vereist welke op de gezette tijd, zo 
zeggen ze, zal overgaan in een socialistische republiek. Dat is weer zo’n leugen. De zoge-
naamde proletaristische dictatuur wordt ALTIJD door een absolute dictatuur gevolgd. 
Toen men Lenin de vraag stelde: “Hoe lang duurt het voordat uw absolute dictatuur voor 
een Soviet arbeidersregering wijkt?”, antwoordde hij: “Dat is een vraag die ik niet kan 
beantwoorden. Wie weet hoe lang het duurt voordat de arbeiders, de gojem, genoeg heb-
ben geleerd om zichzelf efficiënt te regeren? Helaas weet het ‘gepeupel’ niet wat voor hen 
het beste is.” Gepeupel is communist jargon; gojem Luciferiaans. Er is werkelijk geen 
onderscheid. Alle mindere wezens worden als menselijk vee beschouwd. 
 (…) Satanisme werd in de lagere graden van de loges van de Grootoriënt gestimu-
leerd, die Weishaupt had opgericht, net als in de lagere graden van de Nieuwe en Her-
vormde Palladische Ritus die Albert Pike ongeveer honderd jaar oprichtte nadat hij de 
leider van de Luciferiaanse samenzwering was geworden. Satanisme werd en wordt nog 
steeds tijdens een Zwarte Mis gevierd. Dit staat ook als heksenzondag bekend. De Zwarte 
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Mis is een voortzetting van de Sataris (Sater)-initiatie in de vreugden van seksuele om-
gang en in (de openbaring van) het voortplantingsgeheim. Aanhangers leren dat Satan op 
deze wijze de grootst mogelijke begunstiging aan het menselijk ras gaf. (…) Satanisme 
wordt tegenwoordig door een miljoenenbusiness van pornografische literatuur en obscene 
afbeeldingen aangemoedigd; de verkoop van deze geestdodende troep neemt elk jaar als-
maar toe (dit schreef William Carr kort na de Tweede Wereldoorlog). 
 (…) Satanisme wordt op feesten bevorderd, thuis of elders, waar politici worden uit-
genodigd (en andere belangrijke personen) die op reis zijn voor samenkomsten in grote 
steden. In sommige huizen worden Bacchanalia gehouden zoals dat in het heidens Rome 
toeging. Maar de gewone genodigden, die worden verleid om de seksuele franjes van het 
Satanisme te ervaren, mogen niet weten dat AAN DE TOP van deze afgrijselijke samen-
zwering, die zijn menigvuldige fasen beheerst, de Synagoge van Satan staat. En zelfs dan 
mogen zij niet eens vermoeden dat de Synagoge van Satan op zijn beurt AAN DE TOP 
door de hogepriesters van het Luciferiaans geloof wordt beheersd. In het begin laat de ron-
selaar zijn bedoelde slachtoffers seksuele scènes zien ter bevrediging van hun nieuwschie-
righeid. Dan brengen ze die ertoe dit Satanisch aspect in de praktijk te brengen door ze er-
van te overtuigen dat er niets mis is met de (godgeschonken) natuur. Het slachtoffer zon-
digt daarom omdat het goed voelt. Voortgang langs dit pad stompt eerst het geweten af 
om het tenslotte geheel te vernietigen. Indien op correcte wijze gestrikt wordt het slacht-
offer ingezet ter bevordering van de diabolische doelstellingen van het Satanisme. 
 (…) Leden van de lagere graden van het Grootoosten en de nieuwe Palladische Ritus 
bedrijven geen Satanisme. Zelfs leden die worden uitgekozen om als aanhangers van het 
Satanisme te worden ingewijd krijgen niet het VOLLEDIGE geheim te horen, wat inhoudt 
dat het Satanisme AAN DE TOP wordt bestuurd door de hogepriesters van het Lucife-
riaans geloof. Alleen degenen die in de hoogste graad worden ingewijd krijgen “HET 
WARE LICHT van de ZUIVERE LEER van Lucifer” te horen en moeten hem dan als hun 
ware en enige god te aanbidden. 
 Uitsluitend enkele uiterst zorgvuldig geselecteerde kandidaten is vergund te weten dat 
het de Luciferiaanse totalitaire ideologie is die eens zal worden opgelegd op wat van het 
menselijk ras resteert na voltrekking van het laatste cataclysme. (Of nog steeds van toe-
passing is dat slechts enkelen van de Satanische leer afweten, nu zestig jaar later, valt te 
betwijfelen. Iemand die de Satanische werkwijze in de Verenigde Staten vele jaren heeft 
bestudeerd, schatte in 2010 dat ongeveer 20% van de leden van het Amerikaanse Congres 
Satanist is. Ik geloof dat dit kan kloppen …en het doet mij huiveren.) 
 
Van pag. 26 en 46:  
Dom Paul Benoit (1850-1915), een autoriteit op dit gebied die “La Cité antichrétienne au 
XIXe siècle” en “La Franc Maconnerie” heeft geschreven, zegt in zijn laatste boek:  

«« De hervormde Palladische Ritus heeft een fundamentele praktijk en doelstelling, 
de aanbidding van Lucifer. (…) Het staat vol van alle heiligschennende 
schandaligheden van de zwarte magie. Nadat het [door Pike] in de Verenigde Staten 
was opgericht, is het naar Europa gekomen en maakt daar elk jaar afschrikwekkende 
vooruitgang. De hele ceremonie staat vol godslasteringen tegen God en onze Heer 
Jezus Christus. »» (Vol. 1, pp. 449-54) 

 
Van pag. 80-82:  
Toen, in 1826, vond iets plaats. (…) Het betrof kapitein William Morgan, die ervan werd 
beschuldigd zijn vrijmetselaarseed te hebben gebroken. De illuministenvertegenwoordi-
ging binnen het hoogste uitvoerend orgaan van de Vrijmetselarij stond erop dat Morgan 
‘de dood’ verdiende. (…) Een Vrijmetselaar, Richard Howard werd gekozen om ‘beul’ te 
zijn. Morgan kreeg een waarschuwing over zijn naderend lot. Hij probeerde naar Canada 
te vluchten, maar kwam niet verder dan de Niagara watervallen waar Howard hem ver-
moordde. De vrijmetselaarsnotulen geven aan dat toen deze weerzinwekkende feiten in 
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hun kringen bekend raakten er een vreselijke commotie ontstond. Ongeveer 1.500 loges in 
de Verenigde Staten leverden hun statuten in. Men schat dat van de 50.000 Vrijmetselaars 
die tot deze loges behoorden 45.000 uit het geheime genootschap traden. Bijna stierf de 
Vrijmetselarij in Amerika een natuurlijke dood. Maar de macht en invloed van de Syna-
goge van Satan is zo groot dat bijna geen enkele Vrijmetselaar met wie ik heb gesproken 
bekend is met deze fase uit hun geschiedenis. Ik bezit kopieën van de notulen van de ver-
gaderingen van de Vrijmetselarij die deze massale uittreding bespreken. Deze WAAR-
HEDEN (…) bewijzen onomstotelijk dat van de 50.000 Vrijmetselaars minstens 45.000 
onbekend waren met en zelfs geen vermoeden hadden van wat zich achter de schermen 
onder leiding van de Satanisten afspeelde, die zich als maden in de ingewanden van hun 
eigen en andere geheime genootschappen verbergen. De aanvoerders van de Synagoge 
van Satan besloten dat iemand die van geboorte Amerikaan is Moses Holbrook moest 
opvolgen, die ten tijde van deze gebeurtenissen de Vrijmetselarij aanvoerde. Aldus werd 
generaal Albert Pike benaderd. Hij voldeed aan de eisen blijkens zijn fenomenale carriëre 
van geïnitieerde in 1850 tot grootcommandant van het Hoogste College van de zuidelijke 
jurisdictie van de Vrijmetselarij in de VS slechts 9 jaar later. Zijn taak was om de Vrijmet-
selarij op het continent te verjongen opdat de orde van de Illuminati opnieuw de invloed 
en rijkdom en macht van de leden kon gebruiken voor sleutelposities in elke menselijke 
activiteit, waaronder die van de politiek en religie. 
 Tegenwoordig weet de grote meerderheid der Vrijmetselaars, net als in 1826, niets 
van Albert Pikes geheime leven. Ze zijn door Satans dienaren voorgelogen die hen lieten 
geloven dat Pike de grootste Vrijmetselaar was die ooit heeft geleefd en een van Ame-
rika’s grootste patriotten. Maar ze zien het verkeerd omdat ik (elders in het boek) heb aan-
getoond dat Pike letterlijk een geïncarneerde duivel was. Aangezien men tot het besef was 
gekomen dat de Illuminati een verderfelijke invloed hadden op de Amerikaanse Vrijmet-
selarij, besloot Pike de Palladische Ritus te hervormen en het tot zelfs boven het Groot-
oosten en de Illuminati te verheffen, (wat de Orde van de Illuminati een ondergeschikte 
rol bezorgde). Het Palladisme was nu niet bepaald een nieuwe geheime organisatie en 
daarom noemde Pike het de “Nieuwe en Hervormde Palladische Ritus” (de N.R.P.R.). 
 Domenico Margiotta, een Vrijmetselaar 33e graad, die de Vrijmetselaarsgeschiedens 
en biografie van Lemmi heeft geschreven, merkt op: 

«« Adriano Lemmi, de wereldwijde leider van de Vrijmetselaars, (…) heeft dit over 
Pike en Mazzini te zeggen: “Men kwam overeen dat het bestaan van deze ritus strikt 
geheim moest worden gehouden en dat er in de bijeenkomsten en binnenste 
tabernakels van andere riten niet over mocht worden gesproken, zelfs indien door 
omstandigheden de bijeenkomst uitsluitend uit broeders bestond die perfect 
geïnitieerd waren, want het geheim van het nieuwe instituut mocht enkel onder de 
grootste voorzichtigheid aan een paar uitverkorenen worden meegedeeld die tot de 
gewone hoge graden behoren.” »» 

Dit verklaart waarom zelfs leden van de 32e en 33e graad zo weinig weten van wat IN DE 
HOOGSTE TOP gebeurt. Margiotta zegt ook dat leden van de 33e graad van de Schotse 
Ritus zorgvuldig voor intitiatie in de Palladische Ritus worden uitgekozen wegens de ver-
strekkende gevolgen: 33e graad Vrijmetselaars zijn speciaal gemachtigd om andere loges 
over de gehele wereld te bezoeken en aan hun ritualen deel te nemen. Zij die lid worden 
van het Palladisme mogen anderen aanwerven. Daarom creëerde de Hoogste Ritus zijn 
trapsgewijze driehoeken [Palladische Raden geheten]. Deze zijn vast gegrond. De laagste 
geïnitieerden zijn broeders die lange tijd binnen de gewone Vrijmetselarij zijn getest en 
bewezen hebben God en Christendom vaarwel te hebben gezegd. Margiotta zegt verder:  

«« We zullen deze voorzorgsmaatregelen beter kunnen begrijpen wetende dat het 
Palladisme in principe een Luciferiaanse cultus is. Haar religie is Manicheaans Neo-
gnosticisme, dat een tweestrijdige godheid belijdt waarin Lucifer de gelijke is van 
Adonai (de Bijbelse God), Lucifer als de God van Licht en Goedheid die voor de 
mensheid tegen Adonai, de God van Duisternis en Kwaad, strijdt. »» 



- 29 - 

.APPENDIX 3. 
 

 

DE LEGENDE VAN HIRAM ABIFF 
– TYPE VAN DE ANTICHRIST – 

 
De vooraanstaande figuur in de Vrijmetselarij is ongetwijfeld de zoon van de weduw-
naar die onder de leden van het genootschap gekend is onder de wat duistere naam 
Hiram Abiff. Hij beheerst het rituaal waarin de leerling een derde graads meester 
wordt. Uiterst merkwaardig is dat noch de leerling noch zijn mede-werklieden iets van 
hem weten dat als basis dient voor het protocol. Het opmerkelijke is dat zelfs de meeste 
Vrijmetselaars van de hogere echelons nauwelijks de precieze betekenis van het rituaal 
kennen. Slechts wie in de loop der tijd de juiste gezindheid aan de dag heeft gelegd 
wordt vergund een glimp op te vangen, en wellicht meer, van de werkelijke betekenis 
van de verschillende handelingen. Die gaan wij hier voor u uitleggen om u kennis te 
laten maken met een van de grootste geheimen binnen de Vrijmetselarij. U dient te 
beseffen dat de Vrijmetselarij in stricte zin geen geheime organisatie is: van veel indi-
viduen is geweten dat zij daar lid van zijn en hun tempels zijn gewoon bekend. Het 
geheim ligt geborgen in hun ware doelstellingen en die zijn slechts bekend aan een 
exclusief gezelschap binnen de organisatie zelf – minder dan één op de honderd is daar-
toe ingewijd. 
 

 

Hiram is een bekend Bijbels figuur. Volgens 1 Koningen 5:6 zendt Koning Salomon 
boodschappers naar Hiram, de koning van Tyrus, om deze potentaat te laten weten dat hij 
in Jeruzalem de Tempel wil bouwen die als enige tempel voor gans Israël zal dienen. Het 
moest dus iets groots worden. Hij vraagt Hiram materiaal en manschappen te leveren voor 
de uitvoering van het werk. In 1 Koningen 7:13-45 staat dat Hiram, de zoon van een 
weduwnaar van de stam Naftali, naar Jeruzalem ging om dat werk te doen. Zijn vader was 
een bronswerker die de vereiste wijsheid en het inzicht en vakmanschap bezat. Hij maakte 
allerlei bronzen voorwerpen voor de Tempel waaronder twee forse zuilen die Jachin en 
Boaz werden genoemd. Daarvan staan in iedere vrijmetselaarstempel replica’s, maar dat 
heeft nu niet onze aandacht. Tot zover het Bijbels relaas. 
 
Op deze magere basis creëerde de Joodse mondelinge traditie een vreemde legende die 
werd ingebracht in het vrijmetselaarsritueel (de Joden waren op dat moment nog niet 
betrokken bij de vrijmetselaarsbeweging). In die legende staat dat Salomons belangrijkste 
verzoek was om een hoog getalenteerde vakman te sturen: “Stuur mij nu iemand die 
bedreven is in goudwerk, maar ook in de bewerking van zilver, brons en ijzer, in de toe-
passing van dieppaars en karmozijnrood en koningsblauw en die in staat is om met de 
vakmensen samen te werken die hier bij mij in Judeah en Jeruzalem zijn.” De Orde 
beweert dat Hiram Abiff de hoofdarchitect van het project was die op al het werk toezicht 
hield. Het is frappant dat ze God “de Grote Architect” plegen te noemen, maar een 
architect in tegenstelling tot God creëert niks maar werkt met het reeds aanwezige 
materiaal dat hij creatief aanwendt. A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. is een veel gebruikte vrij-
metselaarsleus, wat staat voor: “A la Gloire Du Grand Architecte De l’Univers”, of 
“Breng hulde aan de Grote Architect van het universum”. De Orde associeert Hiram Abiff 
met twee andere figuren: Koning Hiram van Tyrus en Koning Salomon van Israël, als 
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tegenbeeld op God de Zoon, God de Vader en God de Heilige Geest. Men zegt dat deze 
drie de meest verheven personen in de vrijmetselaarswereld zijn en dat de ultieme ge-
heimen door een grootmeester aan hun waren geopenbaard of dat ze die zelf hadden ont-
dekt. Aan niemand mochten die zonder hun gezamenlijke toestemming worden door-
verteld. Er waren meer dan genoeg meesterbouwers op de werf, maar blijkbaar werd 
niemand waardig bevonden om de geheimen en mysteries te kennen van de allerhoogste 
en sublieme graad. Deswege waren de drie nieuwschierige gildegenoten, die de verborgen 
kennis wilden bemachtigen, wel genoodzaakt zich tot een van de drie grootmeesters te 
wenden. Ze kozen Hiram Abiff uit maar toen die weigerde zijn kennis mee te delen, ver-
moordden de drie schavuiten hem op de brute wijze zoals beschreven in de vrijmetselaars-
traditie. 
 
Volgens een opmerkelijke uitleg verbeeldt Koning Salomon, Gods rijk op aarde via het 
koningschap bij de gratie Gods. Hij kent het geheim, maar wil de alleenheerschappij. In de 
Maçonieke filosofie is Salomon een verachterlijk misgeboorte, net als de koning van 
Frankrijk, Lodewijk XVI, die tijdens de Franse Revolutie schandalig is omgebracht. Het is 
duidelijk dat Lucifer zijn heerschappij aan een betere kandidaat dan Salomon wil schen-
ken, of om het even welke gezalfde vorst (de zalving van de H. Geest). Zonder Salomons 
jaloers gekonkel, zo gaat de legende, zou de moord nooit zijn gebeurd. En daarom krijsen 
ze: “WRAAK, WRAAK, WRAAK!” 
  
De Bijbelse Hiram, die Koning Salomon bijstond met de bouw van de Tempel, was de 
eerste vorst van het glorieuze Tyrus. In het vrijmetselaarsritueel dient het woord ‘hiram’ 
als een code voor de gevallen engel Lucifer of voor zijn adjudant de Antichrist die in deze 
termen worden beschreven in de passage van Ezechiël 28:1-19: 

«« Het woord van Jahweh werd tot de profeet Ezechiël gericht. Mensenkind, u moet 
tot de Prins van Tyrus zeggen (Hiram Abiff c.q. de Antichrist): Zo spreekt Jahweh, 
de Heer! Uw hart was hoogmoedig. U hebt gemeend: “Ik ben een god! Een 
godenwoning bezit ik in het midden der zee!” En hoewel u maar een mens zijt, geen 
god, verbeeldt u zich God te zijn en wijzer dan Daniël, zodat geen geheim voor u 
verborgen blijft. Door uw wijsheid en inzicht hebt u vermogen verworven en goud en 
zilver in uw schatkamers opgestapeld. Omdat u zoveel verstand had van handel hebt 
u uw bezit vergroot, maar door uw rijkdom bent u hoogmoedig geworden. Daarom 
zegt Jahweh de Heer: Omdat u zich inbeeldt een god te zijn laat Ik vreemden op 
u los, de meest barbaarse volken. Die zullen hun zwaarden uittrekken tegen uw 
heerlijke wijsheid en uw luister besmeuren. In de groeve werpen ze u neer. In volle 
zee zult u worden verslagen en sterven. Zult u als u voor uw beulen staat nog roepen: 
“Ik ben god!”, terwijl u slechts een mens zijt, geen god. Zult u dat nog roepen in de 
handen van uw moordenaars? De dood der onbesnedenen zul je sterven, geveld door 
de handen van vreemden! Waarachtig, Ik heb het gezegd, zo luidt de godsspraak van 
Jahweh!  
 Wederom werd het woord van Jahweh tot mij gericht. Mensenkind, u moet over 
de Koning van Tyrus (Koning Hiram c.q. Lucifer) een klaaglied aanheffen, en tot 
hem zeggen: Zo spreekt Jahweh, de Heer! U was de keur der schepping, van wijsheid 
vervuld en van een volmaakte schoonheid. U bevond zich in Eden, de godentuin. 
Uw gewaad was met allerlei kostbare stenen bezet: robijn, topaas, jaspis, chrysoliet, 
onyx, jaspis, saffier, karbonkel, in goud gevat en gekast. Die werden u opgezet 
op de dag van uw creatie. Een cherub met uitgespreide vleugels had Ik u tot schutse 
gegeven. U woonde op de heilige godenberg en wandelde tussen vurige stenen. 
U was onberispelijk sinds de dag van uw creatie totdat u zondigde en op onrecht 
werd betrapt, want u had zich door uw uitgebreide handel een vuile winst verworven. 
Daarom heb Ik u onteerd en van de heilige godenberg verdreven en heeft de 
beschermende cherub u uit het midden van de vurige stenen verjaagd. Uw hart was 
trots op uw pracht. Uw wijsheid hebt u vergooid om uw luister. Daarom heb Ik u ter 
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aarde geworpen, u voor het gezicht van koningen te kijk gezet. Door uw grote schuld 
en slechte praktijken hebt u uw heiligdommen ontwijd. Daarom riep Ik een vuur uit 
u op dat u verteerde en legde Ik u in as op aarde voor de ogen van allen die u zagen. 
Allen die u kenden onder de volken zijn om u met stomheid geslagen. Een 
spookbeeld zijt ge geworden, verdwenen voor eeuwig! »» 

 
Hiram, Koning van Tyrus, is een typos van de koning der koningen. Wie anders dan Luci-
fer? Hiram Abiff, de zoon van de Koning van Tyrus, die door de schavuiten werd 
vermoord, is het typos van de geliefde zoon in dienst van Lucifer. Deze adjudant kreeg 
zo’n hoge status dat hij zichzelf de Grote Architect mocht noemen. In het rituaal vertegen-
woordigt hij de Antichrist. Dat zal een politiek figuur zijn die door een geestelijk leider 
wordt gesteund, de antipaus, in het Boek Openbaring de Valse Profeet genoemd. Het 
hoofd van de wereldwijde Maçonieke beweging noemt zichzelf pompeus de Soevereine 
Pontifex van de Orde van Hiram. Kan iemand nog dieper zinken? 
 
De antichristelijke heerschappij van Koning Hiram en Hiram Abiff en hun achterban is 
gebaseerd op de drievoudige alliantie van ketterij, schisma en occultisme (satanisme), wat 
wordt verzinnebeeld door de vrijmetselaarstempel van Jeruzalem. Deze drie termen pas-
sen ook bij een eerdere constructie gekend als de Toren van Babel. De vrijmetselaars-
tempel, waar door alle tijden aan is gewerkt, staat voor de ijver en organisatie van velen in 
hun betrokkenheid bij de totstandkoming van het kwade rijk. Derhalve is het werk aan de 
Tempel een soort herbouw van de Toren van Babel. Nog altijd reikt dit antimodel met zijn 
punt tot in de hemel waar het met alles de spot drijft dat van God is. Wie zich voor het 
ideaal van dat kwade rijk inzet schaart zich achter de opstand tegen God. Vreemd genoeg 
is het een opstand waar vele aanhangers met de allerbeste bedoelingen toe gedreven zijn. 
Mensen kunnen in naam van God de meest verschrikkelijke dingen doen. Slechts weini-
gen zijn bereid toe te geven wie ze werkelijk zijn… 
 

 
 
In de ceremonie van de derde graadsverheffing, waarvan sprake was aan het begin van dit 
artikel, rijst Hiram Abiff, die door de schavuiten was vermoord, uit de dood op. Voordat 
de lijkkist wordt geopend, van waaruit de verrijzenis plaatsvindt, roept de zeer eerbied-
waardige ceremoniemeester: Mac Benac!, hetgeen betekent “het vlees verlaat de botten”, 
volgens het bejubelde principe dat via ontbinding reconstructie ontstaat; of, anders 
gesteld: dat een revolutie, zoals de Franse Revolutie, de noodzakelijk voorwaarden schept 
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om tot vernieuwing te komen. M.·.A.·.C.·.B.·.E.·.N.·.A.·.C.·. staat als een acroniem voor: 
“Movebor Adversus Christum Bellum Eternum Nam Antichristus Consurrexit”, ofwel “Ik 
zal een eeuwige oorlog tegen Christus voeren omdat de Antichrist hier is opgestaan”. Dus 
als de postulant zich tijdens de initiatie in de lijkkist uitstrekt waar hij meester Hiram 
vertegenwoordigt, dan komt niet alleen de gedachte bij hem op dat de dood verkieselijk is 
boven verraad van het Maçonieke ‘ideaal’, maar het doet ook de leden van het broeder-
schap beseffen dat iemand die voor het rijk van Satan werkt erop hopen mag dat hij op 
zekere dag als een waardig broeder in de Grote Loge daarboven zal worden opgenomen, 
waar de Grote Architect van de wereld zich boven God de Schepper verheft en ook boven 
het aardse koningschap bij de gratie Gods. Dit is waarom H.·.I.·.R.·.A.·.M.·. betekent: 
“Hic Iacet Rex Adventurus Mundi”, of “In deze lijkkist slaapt de komende koning van 
deze wereld”.  
 
Het plot is slechts een andere versie van de Osiris en Isis legende. De zoektocht naar 
Hirams lichaam; het onderzoek dat een passerend deskundige doet die daarmee bewijs-
materiaal vergaart; het gaan zitten van een van de leden die zichzelf verfrist, en de aan-
wijzing van een twijgje dat op het graf ligt; het ontbindende stinkende lichaam van Hiram, 
dat voordat het gevonden werd veertien dagen in het graf lag, dat de moordenaars hadden 
gemaakt. Al deze elementen verwijzen naar de allegorie van Osiris die in veertien stukken 
werd gesneden. Zelfs hoe Hirams graf wordt ontdekt, waar groen mos en turf op ligt, komt 
overeen met hoe Isis de kist van Osiris ontdekte. 
 
Veel van de uitgebreide ceremonie heeft een nauwe relatie met de oude zonneverering. In 
de legende van Osiris vonden de auteurs iets dat perfect bij hun schema paste. Hiram 
moest Osiris voorstellen, of de zon, het glorieuze lichtpunt van de dag. De drie gilde-
broeders worden als de initiatie vordert aan de ingangen geplaatst van het oosten, zuiden 
en westen, en dat komt overeen met de regio’s waar vandaan de zon schijnt. Twaalf perso-
nen spelen een belangrijke rol in deze tragedie, een aantal dat naar de twaalf tekens van de 
zodiac verwijst. De suggestie is gedaan dat de drie moordenaars de drie lagere tekens 
symboliseren van de winter: Libra, Scorpio, and Sagittarius. De zon gaat in het westen 
onder en het is bij de westpoort dat Hiram wordt vermoord. De acacia, die de nieuwe 
vegetatie voorstelt die opkomt als gevolg van de herrijzenis van de zon, beantwoordt aan 
een symbolisme dat in veel oude zonne-allegorieën voorkomt en daarom makkelijk een 
plaats heeft verworven in het rituaal van de Vrijmetselarij. Volgens een beschrijving werd 
het vermoorde lichaam op de zevende dag ontdekt. Dit kan opnieuw verwijzen naar de 
herrijzenis van de zon, hetgeen metterdaad in de zevende maand plaatsvindt nadat zij door 
de lagere tekens is gegaan, een passage die eertijds de nederdaling ter helle heette. 
 
 
 

-  
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Hoe de Vrijmetselarij opereert 
Open brief van een anonieme Vrijmetselaar 

 11 februari 2006 

Ik ben een Vrijmetselaar (Maçon) van hoge rang. Uitgezonderd de 
cosmetische randactiviteiten van de Vrijmetselarij, is het ons verboden 
over al datgene te praten, wat wij bespreken, besluiten en doen. Derhalve 
ben ik gedwongen het onderstaande anoniem aan u mee te delen. 

Officieel richt de Vrijmetselarij zich op persoonlijke zelfontplooiing en 
liefdadigheidsacties. De meesten, echter, besluiten Vrijmetselaar te worden 
omdat ze carriëre willen maken via het krachtige Maçonnieke netwerk. 

Echter de organisatie en zijn bestuurders hebben een eigen (verborgen) 
agenda. Ze willen zoveel mogelijk macht bezitten. Daarom kan niet iedereen 
Vrijmetselaar worden. De Mmaçonnieke wereld is alleen geïnteresseerd in 
talentvolle mensen die in hun vakgebied grote prestaties kunnen leveren. 
Des te meer mensen met een maatschappelijke hoge positie lid zijn, des te 
meer macht komt in handen van de Vrijmetselarij. 

Tegenwoordig is de Vrijmetselarij wereldwijd goed vertegenwoordigd 
in de media, de ambtenarij, de politiek, het justitiële apparaat, de grote 
concerns, de financiële instellingen, de religieuze en spirituele bewegingen, 
de politie, het leger en de geheime diensten. Vooral de media zijn voor ons 
van vitaal belang. Dat wil niet zeggen dat de meesten in die organisaties 
Vrijmetselaar zijn. Maar de sleutelposities zijn wel in onze handen waardoor 
wij ze kunnen controleren. Zoveel mogelijk macht met liefst zo min mogelijk 
mensen, dat is ons devies. Vermelde organisaties en instellingen hoeven onze 
beslissingen slechts te bekrachtigen, want geen enkel voor ons belangrijk 
besluit kan zonder ons tot stand worden gebracht of volvoerd. 

Veel mensen bij die organisaties zijn zich amper bewust van het feit dat 
zij slechts pionnen zijn om onze wensen te dienen. Als u een Vrijmetselaar 
ontmoet die wat u hier leest niet onderschrijft, kan hij dat eerlijk menen. 
De meesten weten niet beter. Alleen de hoogste échelons weten wat zich 
werkelijk binnen hun organisatie afspeelt. Ook hier in Nederland heeft de 
Maçonnieke orde veel ongeziene macht.  

Bij belangrijke beslissingen gaan wij als volgt te werk: Allereerst wordt er 
door ons een beslissing genomen. Vervolgens wordt er een probleem/situatie 
gecreëerd waarvoor wij de oplossing – lees: de reeds genomen beslissing – al 
klaar hebben staan. De media en/of ‘onpartijdige’ organisatie(s) attenderen 
het publiek op het ‘grote probleem’ en vragen de betrokken instanties om 
met oplossingen te komen. Dan wordt de beslissing die wij reeds genomen 
hebben, ook officieel door die ‘onpartijdige’ instanties genomen. 

Zonder overdrijven, en met een gemengd gevoel van trots en schaamte, 
kan ik u laten weten dat de Vrijmetselarij de ware wereldbeheerser is. De 
Nederlandse Vrijmetselarij heeft een prominente rol in onze organisatie. 
Maar zij heeft nog niet de totale wereldmacht. Dat is ons doel. Een belangrijk 
obstakel daarbij is dat er belangrijke machtsblokken zijn onder de landen. 

Dit betekent dat de organisaties van die landen geïnfiltreerd moeten 
worden. Daarom wil de Vrijmetselarij dat deze landen zich aansluiten bij de 
grote wereldorganisaties, en dat zonder dat de burgers het merken, ze zich 
in federaties verenigen waarbij cruciale bevoegdheden worden overgedragen 
aan een liefst niet rechtsstreeks door de burgers gekozen orgaan van zo’n 
federatie. In de EU is dit de Europese Commissie. Het zal u niet verbazen dat 
veel commissieleden, zoals José Barosso, die voor zijn diensten door ons met 
deze functie is beloond, heel goed naar ons luisteren. 
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Op den lange duur moeten de federaties tot één unie samensmelten die 
wij achter de coulissen besturen. Bestuur de bestuurders. Een effectieve 
methode is het op verschillende niveaus tegen elkaar opzetten van mensen 
en groeperingen onder het principe van verdeel en heers. Zo oefent de 
Vrijmetselarij achter de schermen de meeste invloed uit. Indien er geen 
tegenstellingen zijn of rivaliserende groeperingen zijn, creëren we tegen-
stellingen en vijanden. Zo laten we linkse organisaties geloven dat de 
armoede in de wereld is ontstaan door de monopolistische multinationals. 
Indien manipulatie door de media onvoldoende blijkt, laten we misdaden 
plegen om dit een groepering in de schoenen te schuiven. Wij  zijn vooral 
beducht voor sterke groeperingen of partijen. Indien die te sterk dreigen 
te worden, gebruiken we een politiek van voortdurende kwaadsprekerijen. 

De ontwikkelingslanden worden in onze strategie opzettelijk arm 
gehouden middels de IMF en de door ons neergezette regeringsleiders. 
Indien een land of gebied toch te sterk dreigt te worden zorgen wij voor 
conflicten en onlusten. Vooral in de armste gebieden in de wereld zijn 
regeringen gekomen en gegaan zonder dat er veel is veranderd; zolang 
de Vrijmetselarij dat niet wil zál er ook niks veranderen. 

Niet zelden sluiten wij ons aan bij onze tegenstanders om ze in een door 
ons gewenste richting te duwen. Bovendien richten wij binnen de geheime 
diensten onderafdelingen op die we illegale handelingen en moorden laten 
doen die ons van nut zijn. Wij proberen de organisaties van belangrijke 
tegenstanders van binnenuit te corrumperen. Dikwijls werken wij met 
leidinggevenden samen zonder dat ze onze echte bedoelingen kennen, om 
ze later aan kant te zetten als ze niet meer nodig zijn.  

Een grote hindernis vormt voor ons het internet. Door de opkomst van 
het internet verloren de traditionele media en daarmee de gevestigde 
orde macht. Internet ondersteunt de  democratie terwijl wij eigenlijk 
geen democratie willen. Veel grote computerhacks zijn met onze instemming 
gebeurd. Wij creëerden met het nieuws een gevoel dat internet onveilig 
en gevaarlijk is en vooral wordt gebruikt door criminelen, zedendelinquenten 
en terroristen en dat ht ter verspreiding van nepnieuws dient. Ons doel 
is nog steeds om tot een volledige controle van het internet te komen. De 
wetgeving op lokaal en internationaal niveau is daartoe een geëigende 
middel. 

Toen wij de macht wilden stelen van de machthebbers, hebben wij ze van 
hun machtsblokken weggetrokken door ze te verleiden tot individualistisch 
en eigengereid optreden. Nu de macht aan ons is, betekent dit soort optreden 
juist een gevaar. Mede daarom worden de rechten van de individuele burgers 
ingeperkt, zaaien we angst onder de bevolking voor vermeende gevaren 
en brengen we ze tot een toestand van steeds grotere armoede. Alleen zo 
kunnen we ze tot groepssaamhorigheid en totale onderworpenheid brengen. 

Opmerking: Het doet niet ter zake of dit stuk door een Vrijmetselaar 
is geschreven, want de analyse staat buiten kijf. Helaas ontbreekt hierin 
het geestelijke element zonder welke de opmerkelijke continuïteit van 
de Vrijmetselarij onbegrijpelijk is. De top bedrijft Satanisme en ontvangt 
zijn instructies via Lucifer, waardoor vanuit de verscheidenheid binnen 
de vrijmetselaarsorganisaties eenheid wordt gecreëerd met een plan dat 
zich door de eeuwen heen ontvouwt. We mogen niet vergeten dat aan 
de uitvoering van de Lucifers instructies steun wordt gegeven door zijn 
onzichtbare hordes, want we strijden niet tegen vlees en bloed maar tegen de 
heerschappijen en machten, tegen de wereldbeheersers van deze omfloerste 
duisternis, ja tegen de boze geesten in de lucht. (Ef. 6:12) 
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De Gnostische Ketterij en de Oergnosis 

Grondslag van de Vrijmetselarij 
 

 
 
Het artikel over de oorsprong van de Vrijmetselarij gaat terug naar het Satanisch congres 
van 1546, het vroegste punt waarin de Vrijmetselarij in herkenbare vorm kan worden getra-
ceerd. Die noodlottige bijeenkomst kunnen we als de geboorteacte zien van het Socinia-
nisme, vernoemd naar Fausto Socinus. Deze man wordt binnen vrijmetselaarskringen als 
de grondlegger van hun beweging gezien. Zijn geestelijke oorsprong gaat echter veel verder 
terug en moet gezocht worden in het heidendom. Dan komen we uit bij de gnostische 
ketterij. Ketterij duidt erop dat het een valse ideologie is die in het Christendom is geïnfil-
treerd. In de loop der lange geschiedenis heeft de Rooms Katholieke Kerk deze telkens weer 
gepurgeerd. Maar net als bij het veelkoppige monster Hydra kwam het telkens weer terug 
onder een andere kop en benaming. De gnostische ketterij kunnen we zien als de ware oor-
sprong van de Vrijmetselarij indien we deze samenvatten als de tegenkerk van Gods Kerk op 
aarde, die, zoals ieder weet, een aanvang heeft genomen bij Christus’ komst op aarde. Het is 
tussen die twee een nooit aflatende strijd die pas tegen het eind, aan de poorten van het 
Vrederijk, tot zijn climax zal zijn gekomen, als voorspel tot de scheiding van geesten. Die 
climax zal eindigen in de anti-climax, de vermorzeling van de zich hoger wanende dan God. 
 

12 – Wedstrijd der Altaren 

We spreken in feite over een wedstrijd der altaren, over een wedstrijd tussen Gods Kerk 
en zijn tegenkerk, tussen God en Satan. Wedstrijd der altaren verwijst naar het verhaal uit 
1 Koningen 18-19, waarin de grote profeet Elia de 450 priesters van Baäl weerstreeft en 
wanhopig uitroept: “Heer zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omvergeworpen. 
Alleen ik ben overgebleven, en mij staan ze naar het leven!” De wedstrijd hield in dat op 
de berg Karmel een brandoffer gebracht moest worden dat niet door henzelf mocht wor-
den aangestoken. Maar hoe de afgodsdienaars zich ook aanstelden, hun altaar vatte geen 
vlam. Toen liet Elia grote hoeveelheden water over zijn altaar uitstorten en bad: “Jahwe, 
God van Abraham, Isaac en Jacob, toon heden dat U de God van Israël bent opdat dit 
volk erkenne dat U de ware God bent en keer zo hun hart weer tot U.” Toen sloeg het 
vuur van God uit de hemel neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het 
stof; het likte zelfs het water in de geul op. Daarop gaf Elia het bevel: “Laat niemand van 
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de profeten van Baäl ontkomen.” En zo geschiedde, maar na afloop zat de schrik er goed 
in en vreesde Elia de toorn van de duivelse koningin Jezabel. De profeet, ook maar een 
mens, had een godservaring nodig om weer bij zinnen te komen. Die kreeg hij bij de 
openbaringsplaats van de Horeb, dat, zoals wij inmiddels weten, de Amandelberg blijkt te 
zijn in Arabië. Op die plaats wordt inderdaad een mooie grot aangetroffen waar Elia kan 
hebben vertoefd. 

De Bijbelse verhalen zijn als spiegels die naar toekomstige gebeurtenissen toe een beeld 
weerspiegelen. Zo luiden de laatste zinnen van het Oude Testament: “Zie Ik ga u de pro-
feet Elia zenden voordat de grote en vreeswekkende dag van Jahwe komt. En hij zal het 
hart van de vaders naar de zonen keren en het hart van de zonen naar de vaders, opdat Ik 
niet hoef te komen om het land in de ban te slaan.” 1) Van Johannes de Doper, die in de 
kracht en omstandigheden van Elia predikte, zegt Jezus: “Deze is de Elia die komen zou.” 
Beide droegen een haren mantel. Johannes kwam als het ware uit het niets opdoemen 
zoals het ook bij de letterlijke terugkomst van Elia zal toegaan. De verwachting leefde 
onder de Joden dat Elia samen met Enoch zou terugkomen, de twee Bijbelse figuren die 
nooit gestorven zijn maar wel opgenomen. Die verwachting leeft ook in het Christendom 
in de twee getuigen uit het Boek Openbaring die in een laatste wedstrijd der altaren de 
Antichrist een lesje zullen komen lezen. Na volbrachte taak sterven ook deze twee een 
menselijke dood. 
 

Veel sekten die het bestaan van de ware God niet erkennen, eren in plaats daarvan 
in hun tempels het Beest. Deze arme zielen, wier eigenliefde voortkomt uit een 
hevige ambitie, hebben tempels opgericht die Satan op onbeschaamde wijze vere-
ren. (…) Velen onder hen vervloeken mijn Vader door gebruik te maken van bewoor-
dingen die uniek zijn voor Hem. Mijn Vader zei: “Ik Ben het Begin.” ‘Ik ben’ wordt 
gebruikt om hun eigenliefde aan te duiden. Met de bedoeling Hem te ontheiligen 
zullen ze elke heilige handeling of daad nabootsen en woorden herhalen die door 
God aan de wereld zijn gegeven. 

Eindtijdprofetes Maria Goddelijke Barmhartigheid 
 Boodschap van 21 juni 2013 

 
Zoals het was in de dagen van Mozes en in de dagen van Elia beleven wij thans een 
periode van geloofsafval. Gaan wij ook net als toen een wedstrijd tegemoet? Hoe het ook 
zij: na geloofsafval komt altijd weer een geloofsopleving. Voor wat de komende geloofs-
opleving betreft, moet ik aan een priester denken die tijdens een retraite zei: “In de 
Middeleeuwen leek Europa gekerstend. Dat was ook zo. Maar nu lijken diezelfde volkeren 
totaal ontkerstend. U zit hier nu wel. Maar daarbuiten beschouwen ze u als de laatsten 
der Mohikanen. Zo is dat. De miserie daarvan voelt u aan uw lijf, merkt u in uw gezinnen. 
We zijn uitgekaart. Zo is het! Maar voor God is het zo niet. U bent niet de laatsten. U bent 
de eerstelingen van een nieuwe generatie.” 
 
De laatste wedstrijd ligt nog ver in het verschiet, want eerst zal de wereld volgens de 
profetie van het voorlaatste bijbelboek de zogenaamde Tijd der Naties kennen. (Zach. 
14:16-21)2) Dat visioen wacht nog op zijn vervulling, want in de gezegende tijd van de 
Tijd der Naties, of het Vrederijk, zullen het Joodse volk en de christenvolken samen het 
Loofhuttenfeest vieren en zullen zij dus samen hetzelfde geloof belijden. Het Loofhutten- 
of Tentenfeest is het beeld van de geestelijke Exodus. Zo zegt de profetie: “En als het 
geslacht van het (geestelijk) Egypte niet opgaat (om de Heer te aanbidden), dan zal de-

                                                
1    Ban is het tegenovergestelde van verzoening / verlossing (zie Lev. 27:29). 
2    In Zacharia 14:16 wordt het Hebreeuwse ‘goj’ als naties, volkeren of heidenen vertaald. 
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zelfde ramp hen treffen.” (Ez. 14:17)3) Mozes kende ook een wedstrijd waarbij hij zich 
tegenover de godwanende Farao als Elohim (God) moest presenteren. (Ex. 7:1) In die 
strijd moest hij de naam Israël eer aan doen, een naam waarvan de betekenis niet zo toe-
vallig ‘groter dan Isis en Ra’ is, of ‘strijder met God’.4) De tovenaars aan het Egyptische 
hof vermochten hetzelfde als Mozes, maar hun plagen konden ze in tegenstelling tot hem 
niet ongedaan maken. 
 

13 – De geloofsafval kent óók haar traditie 
Mozes confronteerde het stelsel in wat tegenwoordig de Egyptische oergnosis heet. Met 
die term wordt aangegeven dat het de moeder is van alle ketterijen, tovenarij en geloofs-
afval. De aanbidding van het Gouden Kalf of Apisstier geeft de indruk dat de Egyptische 
opvattingen uitermate primitief waren en dat was ongetwijfeld het geval voor de gewone 
man, maar voor de elite lag dat anders. De verheven magische kennis was aan de priester-
klasse voorbehouden en de farao was hun koning-priester. Zo was het toen en zo is het 
altijd geweest. De geheimzinnigdoenerij van de Vrijmetselarij is daar een voortzetting 
van. Dat is wel heel wat anders dan de Christelijke Kerk die stelt dat daar waar de kennis 
van het geloof aan kinderen wordt geopenbaard zij voor de wijzen van deze wereld ver-
borgen is. (Luk. 10:21) 
 
Alhoewel ‘gnosis’ vanuit het Grieks gewoon ‘kennis’ betekent, is het geen neutrale term 
en duidt het op een groep van filosofische stelsels die haaks staan op de Rooms-Katho-
lieke leer. De gnostiek staat ook bekend als de Valentijnse ketterij, afkomstig van een 
zekere Valentinus die zijn stiel had geleerd van Simon Magus (Simon de Tovenaar), de 
man die we uit het Boek Handelingen kennen. Dit speelt in onze huidige maatschappij nog 
steeds een prominente rol. Deze ketterij is als een soort vijfde colonne in de kerken bin-

                                                
3    De aangekondigde straf in de Zacharia-profetie is gebrek aan regenval. Ondanks dat Egypte 

niet van regenval afhankelijk is omdat het zijn water uit de Nijl betrekt, zal zij met dezelfde plaag 
getroffen worden die normaal het gevolg is van gebrek aan regen. Dat is misoogst. Met andere 
woorden: zij die menen te kunnen betrouwen op eigen kracht, zullen bedrogen uitkomen. 

4    Jacob ontvangt voor het eerst de naam Israël nadat hij met een engel had gestreden want “de 
engel kreeg niet de overhand”. (Gen. 32:22-29) In de interpretatie van “groter dan Isis en Ra” is 
het niet Gods engel, maar de afgrondsengel waar hij mee gestreden heeft, de ene opperste engel 
die bij Ezau hoorde en hem altijd tot het kwade aanzette. Afgrondsengel is een geoorloofde 
vertaling omdat het Hebreeuwse Elohim, dat in de tekst met ‘God’ wordt vertaald (verzen 28 en 
30), ook op een machtig heerschap of een gevallen engel kan slaan, zoals in 1 Koningen 11:5 en 
11:33, waar het de godin Astarte voorstelt. In het Egyptische pantheon was Ra de schepper van 
het heelal, de zonnegod die zichzelf schiep. Ra deelde zijn essentie samen met de godin Isis, de 
Egyptische versie van Astarte. Groter dan Isis en Ra wil daarom zeggen dat Yahweh, in wiens 
dienst Jacob stond, groter is dan al het geschapene en zeker groter dan een of andere 
afgrondsengel. 

  De gebruikelijke en ook correkte uitleg voor de betekenis van Israël is: “strijder met God” of 
“hij zal als God heersen” (isra wijst op sar = heerser). Een minder correcte uitleg is: “hij die God 
ziet”. Binnen die laatste verklaring zag St. Augustinus in de engel waarmee Jacob streed een 
figuur die zich net als de Christus vrijwillig heeft laten overmannen (preek 229.F.2).  

  Volgens de zalige Anna Katharina Emmerick ging de strijd tussen Jacob en de engel om het 
sacrament van voortplanting die tot Maria’s onbevlekte ontvangenis moest leiden. Deze bevond 
zich volgens haar in een verdikking tegen de heup aan. (Zie: “Opheldering t.a.v. Oorsprong 
van de Mens volgens Don Guido Bortoluzzi”) Hiermee wordt niet aangegeven of het een engel 
van God was of de afgrondsengel. In Genesis 32:26 staat: “Toen de man gewaar werd dat hij 
Jacob niet aankon, stootte hij hem bij de worsteling tegen de heup, zodat die werd ontwricht.” 
Daarvan zegt de “ArtScroll Tanach Series” (Mesorah Publ. # 1986): “Het Hebreeuws voor 
heup (heupgewricht) is letterlijk ‘lepel van de heup’, wat op de spiermassa wijst die over het 
heupgewricht ligt, die gewelfd is als bij een deksel [lepel] van een schenkkan. [Rasshi]”, en ook: 
“De Midrash interpreteert de daad van de engel als een poging Jacobs nageslacht te kwetsen 
[letterlijk: het voortbrengsel van zijn heupen].” 
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nengedrongen waarbij men, niet zonder succes, probeert het heilig bouwwerk van binnen-
uit te verzwakken. 
 
De Valentijnse ketterij kon pas na de Bar Kochba revolutie (132-136 na Chr.), die zo 
catastrofaal verliep voor het Jodendom, aan zijn zegetocht beginnen, want het ging niet 
alleen om een Christelijke ketterij maar ook een Joodse. Valentinus en zijn volgelingen 
beroemden zich erop Christen te zijn. Hij beweerde te zijn onderwezen door ene Theodas 
(godsgeschenk), die een discipel van Paulus heette te zijn.5) Omdat Simon Magus in dis-
crediet was geraakt is het niet zo vreemd om achter deze Theodas, waarover verder niks 
bekend is, deze Simon te zoeken6) over wie de Apostel Petrus zegt: “Ik zie u bitter als gal 
en in de ongerechtigheid verstrikt.” (Hand. 8:23) Dit oordeel treft ook de ketterij zelf. 
Simon Magus heeft geen geschriften nagelaten in tegenstelling tot diens leerling.7) 
 

De gezegende tijd van het nog komende Loofhuttenfeest 
 De gezegende tijd dat de Joden en Christenen gezamenlijk het Loofhuttenfeest 
vieren, dient te worden gezien in het licht van Paulus’ brief aan de Romeinen waarin 
hij zegt (11:25): “Ik wil niet dat u deze verborgenheid onbekend zij: dat de verhar-
ding voor een deel over Israël is gekomen totdat de volheid der heidenen zal 
ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden.” Dit sluit aan bij  Mozes’ 
laatste toespraak aan de poorten van het beloofde land, waarbij hij de zegen en de 
vloek voorhoudt. De zegen indien zij zich aan het verbond houden en de vloek 
indien zij opstandig worden. En dat zij opstandig zullen worden en van Gods wegen 
afwijken weet hij ook te vertellen, met name in hoofdstuk 34:14 e.v. van Deutero-
nomium. Ondanks dat wordt ook aangekondigd dat de verstoting niet definitief is, 
want - zegt Mozes in Deut. 30:1-6 - tenslotte, ja tenslotte, al was Israël verdreven tot 
aan het eind van de hemel, zal God hen vergaderen en wel doen boven al hun 
vaderen en alsdan zal Hij hun hart besnijden om God lief te hebben met geheel hun 
hart en geheel hun ziel. Er is dus nog een toekomst, een glorierijke, waarin Israël tot 
de schaapsstal zal zijn teruggekeerd en er één grote universele kerk zal zijn. Die 
periode wordt gekend als de Tijd der Naties, zoals door de profeet Zacharia aange-
kondigd, en wordt elders het duizendjarig rijk genoemd of Vrederijk. Dat zal ook de 
tijd zijn waarin de Protestanten en Rooms Katholieken van hun dwaalwegen zijn 
teruggekeerd en de Moslims zich tot de Drie-ene God hebben bekeerd (en dus geen 
Moslim meer zijn). 
 Van de drie grote Joodse feesten zijn slechts twee feesten door de Christelijke 
Kerk overgenomen: Pasen en Pinksteren, maar het grootste, het Loofhuttenfeest, is 
niet overgenomen. Volgens de aangehaalde profetie zal dat pas in de Tijd der Naties 
gebeuren. De tabernakeltocht zal in de Tijd der Naties door dezelfde allegorische 
woestijn voeren als voordien. Dit is beeldtaal waarmee de innerlijke pelgrimage van 
de ziel wordt aangeduid. Tijdens deze tweede trektocht zal de woestijn bloeien zoals 
alleen een woestijn kan bloeien, een voorstelling die is ontleend aan Jesaja 35:1 e.v.: 
“De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal 
zich verheugen en bloeien als een roos.” Dat visioen is zoals dat van Ezechiël 37, 
waar de dorre doodsbeenderen tot nieuw leven worden gebracht. Dit is een rijke 
beeldspraak. In de Tijd der Naties is de trektocht naar het beloofde land een zaak 
voor iedereen geworden, want het beloofde land staat model voor het herstel van de 
paradijselijke staat naar de beloftes aan Abraham in wie alle naties der wereld geze-
gend zouden worden. 

 
Over de Valentijnse ketterij is opmerkelijk veel bekend dankzij de geschriften van de 
kerkvaders, die deze in woord en geschrift hebben bestreden. Het is nog maar de vraag of 

                                                
5    De betekenis van de heenwijzing van Theodas die de Apostel Paulus zou hebben gekend is 

omdat in de Valentijnse leer veel geschreven wordt over het lichaam van de kerk, wat aansluit 
bij Paulus’ onderwijzingen. 
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hetgeen door zijn leerlingen en scholen is opgetekend ook echt van hem is, vooral omdat 
de notities elkaar vaak tegenspreken. Er is ook nog het onderscheid tussen de geheime 
leer, wellicht een vorm van Satanisme8), en de leer die naar buiten toe werd verkondigd. 
Valentinus verspreidde een uiterst verderfelijke en intellectueel aansprekende leer, waar–
bij in een mengelmoes van Christen- en heidendom de mens op het pad ter helle wordt 
gebracht. Men moet goed geschoeid zijn om niet door haar sirenische klanken te worden 
betoverd. Meer dan ooit staat deze leer – onder verschillende banieren – in het middelpunt 
van de belangstelling. Het is het troetelkindje van de veeltakkige New Age beweging, die 
thans miljarden aanhangers telt, met als fundamenteel uitgangspunt de ‘emanaties’, iets 
waar we later op terugkomen.6) 7) 8) 

Om beter zicht te krijgen op deze ketterij gaan wij onze aandacht eerst richten op Simon 
Magus wiens ongerechtigheid als het smerigste rioolwater door de eeuwen heen is ge-
stroomd. Hij was de eerste die de gnostische ideeën met het Christendom heeft vermengd 
en mag daarom de vader van het theologisch Modernisme worden genoemd, door Paus 
Pius X “de verzameling van alle ketterijen” genoemd. Simons aanhang heeft de Christe-
lijke Kerk, de onbevlekte bruid van het Lam, met gal en bitterheid doordrenkt. Dat werden 
we gewaar in een onafzienbare reeks van ruzies en kerksplitsingen waarvan sommige tot 
het pure heidendom zijn gaan behoren. De figuur van Simon Magus, ook wel de Magiër 
van Samaria genoemd, wordt door de kerkvader Sint Irenaeus (130-202) uitgebreid be-
sproken in zijn “Ketterijen”, hetgeen weer gedeeltelijk is ontleend aan het verslag van 
Justinus Martelaar (100-165), zelf ook een Samaritaan, wiens getuigenis daarom betrouw-
baar is.9) De kerkvader Clemens van Alexandrinus (ca 150- ca 215) heeft ook over de 
Valentijnse leer geschreven, tevens Hyppolitus van Rome (170-235). Door die getuige-
nissen kan een tamelijk nauwkeurig beeld worden getekend van wat toen heerste. Valen-
tinus kwam uit Egypte, had in Alexandria gestudeerd, en men veronderstelt dat hij tot zijn 
systeem kwam dankzij bepaalde ontmoetingen in Rome en op Cyprus. Alhoewel de patris-

                                                
6    Mijn veronderstelling dat Valentinus een leerling was van Simon Magus houdt in dat 

Valentinus niet omstreeks het jaar 100 is geboren, zoals men nu denkt, maar omstreeks het 
jaar 40, ervan uitgaande dat de episode uit Handelingen 8 kort na de Kruisiging in het jaar 26 
plaatsvond. Simon Magus zal een bijna exacte tijdgenoot van Jezus zijn geweest. Valentinus’ 
leerlingen vertellen dat zijn leraar Theodas de Apostel Paulus heeft gekend (Clemens, Strom. vii. 
17, 106), hetgeen mijn stelling onderschrijft. Omdat men meent dat de ‘getrouwe Christen’, zoals 
Valentinus zich voordeed, zijn leer ‘totaal’ niet kon verspreiden voorafgaand aan de Bar Kochba 
opstand (132-136), heeft men verondersteld dat hij nadien nog in leven was en heeft men de 
bewering dat zijn leraar Paulus kende terzijde geschoven. Maar dat de gnostici gewoon zijn om 
heimenlijk te infiltreren en op achterbakse wijze volgelingen creëren, daar hebben de historici 
geen rekening mee gehouden. Indien rond het jaar 40 geboren, moet Valentinus reeds ten tijde 
van de Bar Kochba opstand zijn overleden, maar hij kan toen reeds een voldoende schare achter 
zich hebben verzameld om zijn werk voort te zetten. Het is trouwens opvallend dat Justinus 
Martelaar (100-165), die een tijdgenoot zou zijn van Valentinus, er geen melding van maakt 
hem ooit te hebben ontmoet of melding dat hij hem helaas nooit heeft kunnen ontmoeten, zodat 
mijn stelling dat Valentinus omstreeks 40 na Chr. is geboren niet wordt weersproken. Tevens 
valt op dat van Valentinus zelf slechts fragmenten zijn bewaard terwijl zijn leerlingen meer 
hebben nagelaten. Dat zou anders zijn geweest indien hij nog na het jaar 136 had geleefd. 

 (Voor het geboorte- en stervensjaar van Christus, te weten 8 voor Chr. en 26 na Chr., zie “Proofs of 
the Life and Death of Jesus - SCRIBD”, hoofdstuk “When was Christ born?” (pp. 267-295).) 

7    Google: The Gnostic Society Library - Valentinus & his tradition. Zie ook “A Dictionary of Early 
Christian Biography” van Hendrickson Publishers uit 1999, een herdruk van de oorspronkelijke 
uitgave uit 1911. Er staat een goede bespreking van de antecedenten van Valentinus op de 
website van “Early Christian Writings”. 

8    Hoe de hoogst ingewijden in de gnostiek zich bezighielden met Satanisme, wat de zogenaamde 
‘geheime leer’ is, blijkt uit het internetboek: “De Opgang van Mens en Wetenschap” van Hubert 
Luns (vanaf hfst. 6). 

9    Een uitgebreide overzicht van de oude bronnen over Simon Magus met veel citaten bevindt 
zich in de “Hastings Dictionary of the Bible” uit 1909. 
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tische traditie Simon Magus als de vader van alle Christelijke ketterij ziet, is het logisch 
dat zijn ideeën uit oudere bronnen stammen, met name de Syro-Foenicische afgoderij10) en 
de latere Platonische filosofie, die op hun beurt weer op oudere tradities waren gebaseerd. 
Tenslotte gaan die tradities terug tot de Egyptisch oergnosis. Dat laatste mag als aanneme-
lijk worden verondersteld, want op de uittocht uit Egypte zullen de Israëlieten niet alleen 
proviand en sieraden hebben meegebracht, maar ook de verboden kennis die ze van de 
Egyptenaren hadden afgekeken. 
 
Om die opinie kracht bij te zetten kijken we hoe de gnostici daarover denken. Een be-
langrijk figuur in dit verband is Helena Blavatsky (1831-91). Zij wordt als de initiator van 
de New Age beweging gezien waarvoor de eerste stap werd gezet met haar magnus opus 
uit 1888: “De Geheime Leer”, een onleesbaar dik boek dat zij in trance heeft neergepend 
in het Belgische Oostende en dat door Oosterse wijsgeren en westerse occultisten werd 
bijgeschaafd. Zij zag het als haar levenstaak om via de brug van het Hindoeïsme tot een 
herleving van de Egyptische oergnosis te komen, de alma mater van de occulte weten-
schappen. Daar zijn de occultisten, indien we daar geloof aan hechten, in de tweede helft 
van de twintigste eeuw in geslaagd.  
 

14 – De restauratie van de Valentijnse Ketterij 
Omdat Simon de Magiër de eerste Christelijke gnosticus was, is hij als uitgangspunt geno-
men voor de door de Vrijmetselarij gedecreteerde restauratie van de gnostiek voorafgaand 
aan 1889, voor de honderdjarige viering van het begin van de Franse Revolutie. Aange-
zien de hersenspinsels van Simon de Magiër nauwelijks bekend zijn, werd men bij die 
herstelpoging grotendeels teruggeworpen op de Valentijnse Doctrine, waarover wél infor-
matie bestond. Dit restauratiewerk is binnen de Vrijmetselarij ingezet door Jules Doinel, 
raadslid van de Grand Orient de France (GODF), met actieve steun van de zogenaamde 
Papus: Gérard Encausse. Dit geschiedde onder demonische inspiratie waar Doinel, die 
zich in 1895 tot God bekeerde, zich moedwillig aan had overgeleverd. Hoe dat is gegaan 
valt te lezen in zijn “Lucifer Ontmaskerd” dat hij vanuit een geest van eerherstel voor zijn 
vroegere wandaden heeft neergeschreven. In 1890, dus nog voor zijn bekering, richtte 
Doinel de “Gnostische Apostolische en Katholieke Kerk” op, wat volgens hun website de 
eerste gnostische kerk van onze moderne tijd is (katholiek is Grieks voor ‘algemeen’). 
Drie jaar later werd Encausse door Doinel tot hoofd van de nieuwe kerk ‘ingezegend’. In 
‘91 had Encausse de orde van de Martinisten opgericht (een paramaçonische organisatie), 
wat als het esoterisch atelier van de Vrijmetselarij kan worden beschouwd, in dat opzicht 
sterk gelijkend op de beweging van de Rozenkruisers. 

Jules Doinel schreef zijn boek onder het pseudoniem van Jean Kostka. Dit boek zou onder 
invloed van Marie Jogand-Pagès (nom de plume Léo Taxil) zijn ontstaan, maar dat is on-
zin. De uit de Vrijmetselarij bekeerde Jogand-Pagès speelde een bedenkelijke rol in de 
zogenaamde affaire Taxil die in heel Europa veel stof heeft doen opwaaien. Daarin stond 
de uit de Vrijmetselarij bekeerde Diana Vaughan centraal die voortkwam uit een illuster 
vrijmetselaarsgeslacht. Zij had zich in 1895 bekeerd na een visioen te hebben gehad van 

                                                
10    Door de deportaties van de Israëlieten onder de Assyrische ballingschap, rond 700 voor 

Christus, was een mengvolk en menggodsdienst ontstaan. In die hoedanigheid keerde het 
Samaritaanse deel naar het land Israël terug. Uit het Bijbels verslag van Simon Magus blijkt dat 
de toen geheten Samaritanen zich ten tijde van Christus’ komst nog niet aan die menggodsdienst 
hadden weten te onttrekken. We moeten niet denken dat de Samaritaanse Simon, nadat Filippus 
zijn volk had geëvangeliseerd, een grote aanhang onder hen had (cf. Hand. 8), maar we mogen 
veronderstellen dat Simon, zijnde de antipode van die ‘Joodse’ Jezus, daar wel kon rekenen op 
een zekere symphatie onder het niet bekeerde deel der Samaritanen. Er is sprake van dat Simon 
met zo’n dertig volgelingen rondtrok, wat wijst op een kleine aanhang. Jezus zal door bepaalde 
Samaritanen zijn verafschuwd simpel om het feit dat Hij Jood was en dat zal Simon hebben 
uitgebuit. 
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Jeanne d’Arc. Zij stamde af van Thomas Vaughan en kende zijn dagboek. Zij was door 
haar naaste familie voorbestemd om als occult medium te fungeren. Ondergetekende heeft 
die zaak grondig bestudeerd en is tot de slotsom gekomen dat Diana echt heeft bestaan en 
door Taxil in 1897 moet zijn vermoord. Zij stond onder diens hoede nadat zij zich tot het 
Christendom had bekeerd. Na die euvele daad heeft hij de wereld doen geloven dat zij 
nooit heeft bestaan en dat de hele kwestie door hem verzonnen was om aan te tonen hoe 
goedgelovig de mens is. Taxil, alias Jogand-Pagès, heeft zich later gewoon weer bij de 
Vrijmetselarij aangesloten. 
 
Na Doinels opmerkelijke bekering tot het Christendom en die van zijn compagnon tijdens 
de herfst van 1894 heeft deze restauratie een gevoelige klap gekregen, wat niet weerhield 
dat zijn eerdere ideeën gretig werden onthaald binnen de filosofische ateliers van de Vrij-
metselarij. De eed van de “Gerestaureerde Gnosis” luidde als volgt: “Ik belijd de leer van 
de emanatie en het heil via de gnosis (wetenschap).” Hieruit volgt de volstrekte onvere-
nigbaarheid van het Christendom met de gnosis en diens evenknie de Vrijmetselarij. Deze 
emanaties veronderstellen een stroom van dualistische generaties, door de gnosis ayonen 
genoemd, waarvan bij elke trede een actief en een passief element ontspruit. Maar wat is 
nou precies een ‘Christelijke gnostiek’? Het is een toeëigening en verdraaiing van de 
Christelijke geloofswaarheden waarbij de Christelijke formules, riten en funkties het gods-
lasterlijke werk maskeren. Doelbewust profaneert het de Heilige Schrift, in het bijzonder 
de Evangeliën, zoals het ook de Rooms Katholieke sacramenten en hun liturgie profaneert. 

Wat Diana Vaughan in haar autobiografie schrijft (De Bekentenissen) stemt overeen met 
de geschriften van Dillon, Darras, Abbé Lefranc, Mgr Fava en die van Doinel, maar zij 
treedt in veel meer detail aangaande het vroege onstaan van de Vrijmetselarij, te beginnen 
vanaf de datum van het Satanisch congres in 1546 in Venetië, de Vicenza Colloquia gehe-
ten. De vereerde oprichter van de Vrijmetselarij is Fausto Socinus (†1604), de neef van 
Laelius die toen aan de Colloquia deelnam. Zijn volgelingen zijn na hun verbanning uit 
Polen in 1658 eerst naar Amsterdam uitweken en later naar Londen. Thomas Vaughan, de 
over-overgrootvader van Diana, leidde de beweging vanuit Amsterdam. 
 

15 – Het woord als scheppende kracht belangrijker dan de Bijbel 

Centraal in alle gnostische systemen is: “God en de schepping zijn één”. Daarbij schreidt 
die schepping voort via opeenvolgende ontvouwingen (emanaties) van het ene tegenover 
het andere (zwart-wit, yin-yang, mannelijk-vrouwelijk). Ditzelfde denken vinden we terug 
in de Joodse mystiek, maar in omfloerste taal, en verklaart waarom er een tendens is 
binnen een bepaald stramien van het Jodendom om de ‘Bijbel’ als Woord van God onder-
geschikt te maken aan de ‘schepping’ als Woord van God, waarbij men met dat laatste op 
de tien scheppingsgezegden doelt uit het eerste bijbelhoofdstuk. Aldus plaatsen zekere 
stromingen binnen het Jodendom de Joodse mystiek een trap hoger dan de Bijbel. Zo zag 
de door het orthodoxe Jodendom geëxcommuniceerde Spinoza (1632-1677) – die net weer 
een trap te hoog ging – God niet als een afzonderlijk wezen met eigenschappen zoals een 
wil of intellect. Zijn god schiep niet de natuur, maar is de natuur zelf. Spinoza zag over-
eenkomst tussen wiskunde en de Joodse mystiek. Hij beschouwde de mathematische 
methode als uitermate geschikt om kennis van de kabbala in het Westen te propageren. 
Kabbala is het Joodse woord voor gnosis en oorspronkelijk een neutrale term in de zin van 
aanvaarding van wat ‘mondeling ontvangen’ (lekabbel) wordt. 
 
We kunnen de gnostische ketterij definiëren als een vereenzelviging in vorm met het 
Christendom, in die zin dat iedere daad in het drama van Jezus’ leven, en iedere kwaliteit 
die aan Christus wordt toegeschreven dient te worden geprojecteerd in het leven van 
Krishna en dergelijke figuren, en in de legenden van al de zonnegoden tot aan de verste 
oudheid. Dit is zo omdat iedere samenzwering die kwaad nastreeft en een zekere mate van 
succes hoopt te bereiken, dit alleen kan doen omdat het zich binnen de waarheid begeeft 



- 42 - 

en tegelijk ook naast die waarheid staat. De gnosis vervangt legenden door feiten, drukt de 
legendarische overleveringen en heidense mythen in de taal van de Heilige Schrift uit. Het 
noemt heidense godheden bij hun Bijbelse namen voor God en identificiëert afgodische 
riten met Christelijke zinnen en gnostische leerstellingen met zinnen en termen uit de 
Christelijke theologie. Het hele systeem is niet wat het lijkt of zoals het zich wil voordoen. 
Het is een schijnwaarheid, een misleiding, het is oplichterij, een leugen. En waarom? 
Omdat de strijd hier op aarde de strijd is van de demonische machten om al het Christe-
lijke uit te roeien. Hun eerste doel is de vernietiging van Christus’ kerk op aarde. 
 
Het fundamentele uitgangspunt is dat ieder mens op eigen kracht tot vergoddelijking kan 
komen. Christus zou zijn verheven positie hebben verdiend door een intensieve ascese en 
vasthoudendheid, hetgeen ook voor ons, zij het exceptioneel, binnen bereik zou liggen in-
dien wij diezelfde weg volgen, een opvatting die wij terugvinden in het Hindoeïsme, wat 
in feite een gnostische stroming is, alhoewel het geen vermenging is met het Christelijke. 
Een ander uitgangspunt is dat God via emanaties een soort zelfgeneratie toepast middels 
scheiding van het een met het ander waardoor onderscheiding ontstaat: licht en duisternis 
(reden waarom de proloog van het Evangelie van Johannes geliefde literatuur is), yin en 
yang, man en vrouw, waarbij vernuftige schema’s worden gehanteerd in steeds lagere 
trappen, Aeonen genaamd.11) Helena is de vrouwelijke kant van God, want de tweedeling 
moet er altijd zijn, ook voor het godhoofd zelf. Een zekere logica kan aan die schema’s 
niet worden ontzegd. Het venijnige zit in het gelijkstellen van God aan de schepping. Het 
is niet zijn schepping waar we tegenaan kijken, Hijzelf «is» de schepping, terwijl volgens 
de Bijbel het geschapen universum een van diens scheppingswerken is; indien het univer-
sum verdwijnt zal God gewoon blijven bestaan. Volgens de gnostiek is ons ideaal om één 
te worden met de schepping en in die eenwording aan God gelijk te worden. Verlossing 
zou volgens deze ketterij bestaan uit een steeds dieper inzicht in het wezen van het zijnde. 
Hun slogan luidt: “Van wat is verdwijnt niks, wat was dat zal zijn, immers het geschapene 
en de schepper zijn één.” Reïncarnatie is daar het logisch gevolg van. Die twee: de 
‘reïncarnatie’ en de ‘herrijzenis in Christus’ zijn totaal onverenigbaar. Mededogen ver-
dwijnt volgens die dwaze opvatting, immers ieder oogst in zijn leven wat hij in het vorige 
heeft gezaaid: als iemand lijdt, lijdt hij wegens zijn misstappen uit een vorig bestaan. Het 
is zijn eigen schuld. Het is de wet van oorzaak en gevolg. Dat verdient geen mededogen of 
meevoelen met het lijden van de ander. Waar blijft in dat systeem de liefde, Gods liefde? 
Opvallend is ook de opvatting dat omdat wij deel zijn van dezelfde werkelijkheid alle 
godsdiensten waarheid bevatten die tot geluk leidt of de vervolmaking. Het grote, de 
macrocosmos, is gelijk aan het kleine, de microcosmos, want ontstaan uit dezelfde bron. 
Door in je eigen ik te duiken via meditatietechnieken wordt die goddelijke bron ontdekt, 
zo zegt men, wat de bron zou zijn van gezondheid en vrede. De ‘goddelijke vonk’ in 
ieders binnenste zorgt ervoor dat ieder mens goddelijk is. Het hoeft alleen maar ontdekt te 
worden om door eigen inspanning tot ontplooiing te komen. De mens is goed, daar komt 
het op neer. Als iemand slecht doet komt zou dat door gebrek aan zelfkennis komen. Ken 
uzelve (γνῶθι σεαυτόν), zeiden de oude Grieken. Het is een zelfverafgoding, een onles-
bare zelfobsessie, het is de leer van het ultieme egoïsme. 
 

                                                
11    Zie daartoe “Bron van het Occultisme” van Gottfried de Purucker (1874-1942) 2e herziene 

druk uit 2006: uitgegeven door de Theosophical University Press Agency in Den Haag, een 
zogezegd moderne presentatie van de oude universele wijsheid zoals geopenbaard in “De 
Geheime Leer” van Helena Blavatsky. Het boek is een vertaling van “Fountain-Source of 
Occultism” uit 1974 dat vanaf 1948 in manuscriptvorm in omloop was. In het hoofdstuk “Over 
de Gnostische Aeonen” (On the Gnostic Aeons) wordt uitgelegd dat het gnostische stelsel van 
aeonen reeds onderwezen werd door Simon de Tovenaar en anderen na hem zoals Valentinus, 
Basilides, enz. Ook gaat de schrijver op de details in van de aeonenstadia. 
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16 – De magische praktijk binnen het Jodendom 
De oergnosis, zo vertelt de zalige Anna Katharina Emmerick, is door de Israëlische 
priesterklasse uit Egypte meegenomen en dat vertelt ons ook de Vrijmetselaar Albert 
Pike.12) Het ligt in de lijn der verwachting dat dit klopt en het hoeft ook niet te verbazen 
dat Rabbi Yochanan in de derde eeuw onderwees dat “Niemand tot het Sanhedrin kan 
worden aangesteld die niet lang van gestalte is, een wijze meester is, volleerd in visioe-
nen, van eerbiedwaardige leeftijd en de tovenarij beheerst…” (Bab. Sanh. 17a) Reeds het 
feit dat de zogenaamde david- of jodenster aan Israël gelijk wordt gesteld, wijst erop dat 
het voorgaande geen loze kreet is. Het is van oudsher een alchimistisch symbool, een 
uiting van de som van al hun hocus-pocus.13) Volgens mijn Oxford encyclopedie werd dit 
in 1354 voor het eerst door de Praagse Joodse gemeenschap als hun embleem geëta-
leerd.14) Dat was een tijd dat in het Jodendom magie als iets vanzelfsprekend werd be-
schouwd. Zo kon gebeuren dat Rabbi Me’ir Ben Shim’on van Narbonne rond het jaar 
1235 zijn polemiek de “Milchemet Mitzvah” (oorlog van de geboden) uitgaf, in een 
poging de Kerk ervan te overtuigen dat het Judaïsme een achtenswaardige godsdienst is 
die niets bevat dat in de ogen van de Heilige Stoel als ketters kan worden beschouwd. 
Maar onbedoeld leverde hij veel bewijsmateriaal van het tegendeel, want hij gaf aan hoe 
meditatie en magie met het Jodendom (uit die tijd) verweven waren. Zijn poging en dat 
van andere Joodse leiders waren goedbedoelde gestes, maar haalden niets uit. In de zomer 

                                                
12    Bij het imposante standbeeld van Albert Pike in Washington D.C. is een plakkaat met: “In 

liefdevolle herinnering aan Albert Pike, de leider van de wereldwijde Maçonnieke beweging.” 
13    a) Volgens de “Dictionnaire des Symboles” van Chevalier een Gheerbrant # 1982; onder 

“Sceau de Salomon”: “De davidster is een alchimistisch symbool”. 
  b) Alchimie richt zich op de trotse zelfverheffing van de mens onder de obsessieve zoektocht 

naar de transformatie van lood in goud. Het heeft niets met chemie te maken in onze moderne 
betekenis, maar met zelfontplooiing en het beheersen van de natuur, dat heet: het doen 
van magie. De benadering en onderliggende filosofie zijn volstrekt onverenigbaar met het 
Christendom. Alchimie is van het Arabische al-keme afgeleid dat ‘van Egypte’ betekent. Egyptes 
oude naam was Kemet dat zwart betekent in de trant van vruchtbare of zwarte aarde, hetzelfde 
als bij de vruchtbare rivierendelta van Mesopotamië (Irak), in hun taal Sawâd genoemd. 

14    Onder Joodse mystici en wonderdoeners werd het hexagram het meeste gebruikt als 
magische bescherming tegen demonen. In die functie werd het vaak op de buitenkant van 
mezuzahs en amuletten aangebracht. In de Middeleeuwen verschijnen het hexagram dikwijls op 
Christelijke kerken maar hoogstzelden op synagogen of Joodse rituele objecten. Het was de 
Menorah (een zeven- of negenarmige kandelaar) die als het belangrijkste Joodse symbool gold 
vanaf de oudheid tot aan de laat-Renaissance periode. Een ander toepassing van het hexagram in 
de Middeleeuwen was als een Joods waarmerk of heraldisch embleem, in het bijzonder in Praag 
en onder de leden van de Joodse Foa familie die in Italië en Holland verbleven. Keizer Karel IV 
gaf de Joden van Praag in 1354 het privilege om hun eigen vlag tijdens staatsaangelegenheden te 
tonen. Hun vlag toonde in het midden een grote zespuntige ster. Een vergelijkbare vlag is tot op 
heden te bezichtigen in Altneuschul, de oudste synagoge van Praag. Vanuit Praag verspreidde 
het embleem naar de Joodse gemeenschappen in Moravia en Bohemen en tenslotte naar Oost-
Europa. In het 17e eeuwse Wenen werd het Joodse kwartier van het Christelijke gescheiden door 
een grenssteen met een hexagram op de ene zijde en een kruis op de andere, wat de eerste keer is 
dat de zespuntige ster werd gebruikt om het Jodendom als geheel voor te stellen in plaats van 
een specifieke gemeenschap. Met hun emancipatie na de Franse Revolutie zochten de Joden 
naar een symbool om zichzelf met een evenwaardig symbool te presenteren als het kruis van hun 
Christelijke tegenhangers. Ze opteerden voor de zespuntige ster, voornamelijk op grond van 
heraldische overwegingen. Het geometrisch ontwerp viel in de smaak bij de architecten van 
synagogen. Het is opmerkelijk dat de religieuze Joden van Europa en het Oosten, die reeds 
gewend waren aan het hexagram op hun amuletten, dit geseculeerde embleem van de 
Renaissance-Joden direct als een volwaardig Joods symbool accepteerden, alhoewel een 
schriftuurlijke basis daartoe ontbrak. Toen Theodor Herzl naar een symbool zocht voor de 
Zionistische beweging, koos hij het hexagram, nu omgedoopd in de Ster van David, omdat het 
zo bekend was en het geen duidelijke religieuze connotatie had. Tenslotte verscheen het in het 
centrum van de vlag van de nieuwe Joodse staat. Tegenwoordig wordt het als teken van hun 
nationale wedergeboorte gezien. 
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van 1239 beval paus Gregorius IX de inbeslagneming en verbranding van alle magische 
Joodse teksten, van de vereerde Talmoed tot aan de esoterische geschriften van de kabbala 
toe. In totaal werden in Frankrijk 24 wagonladingen met zo’n 11.000 handschriften (nog 
geen drukpers) aan de vlammen prijsgegeven, waarmee millennia van gnostieke specula-
ties tot een roemloos einde kwamen. 
 
De situatie is nu totaal anders. De kleine minderheid binnen het Jodendom die zich in 
onze huidige eeuw afscheidt en zich met de oude tovenarijpraktijk verontledigt, eufemis-
tisch Joodse mystiek of kabbala genoemd, beklaagt zich erover dat de boekverbrandingen, 
alhoewel niet perfect, onder Gregorius IX zo effectief zijn geweest. Een geliefde hand-
leiding tot de Joodse Abracadabra (ik schep wat ik spreek) is de Sefer Yetzirah (boek van 
formatie/transformatie), die men aan de vlammen heeft weten te ontrukken omdat het uit 
slechts één tot vier pagina’s bestond. Het is voor buitenstaanders een onbegrijpelijk stuk 
proza van ongeveer 1800 woorden bestaande uit magische formules. Volgens sommigen 
is de klank belangrijker dan de betekenis. De wereldbekende torahkenner Aryeh Kaplan 
heeft daar in het Engels een uitgebreid boek over geschreven waarin hij de mystieke en 
magische implicaties van de Sefer Yetzirah uiteenzet. De meditatieve Zohar wist aan de 
verbrandingen te ontkomen omdat die in een niet Joodse drukwinkel werd vermenigvul-
digd.15) 
 
Ook de Talmoed wist de dans te ontspringen omdat er onnoemelijk veel exemplaren van 
bestonden en de verbrandingen vooral in Frankrijk plaatsvonden. En het moet gezegd 
worden dat de Talmoed niet kabbalistisch is, alhoewel het, om de woorden van Gregorius 
IX te gebruiken, “ieder soort gruwelijkheid en godslastering bevat tegen de Christelijke 
waarheid”. Deze uitspraak was gebaseerd op de getuigenissen van een tot het Christen-
dom bekeerde Jood, Nicolaas Donin uit La Rochelle. Donin ging in 1238 naar Rome en 
presenteerde zich bij de paus, waar hij de Talmoed openlijk veroordeelde; 35 artikelen 
werden geformuleerd waarin Donin de kwaadaardige aanvallen op de maagdelijkheid van 
Maria aan de kaak stelde en op Jezus’ godheid, hetgeen, indien wij het klassieke werk uit 
1903 van Robert Travers Herford “Christianity in Talmud and Midrash” bestuderen, waar 
blijkt te zijn. In 1240 herhaalde hij zijn beschuldigingen tijdens de Disputatie in Parijs, 
waarna koning Lodewijk IX het bevel ondertekende voor de publieke verbranding. Er 
waren in de exemplaren uit die tijd heel wat verwensingen te vinden tegen Christus en zijn 
Moeder, die nochtans gecastigeerd zijn tijdens de Joodse Synode van 1631 in Polen. De 
door de Joden geleden vervolgingen waren daar niet vreemd aan. De eerste boekdrukeditie 
van de gehele Talmoed – die nog alle aanrandingen van het Christelijk geloof en gezonde 
moraal bevatten – werd in 1520 in Venetië gepubliceerd. De Bazel-editie van 1578 was 
reeds gekortwiekt waarop Paus Sixtus V in 1585 zijn verspreiding goedkeurde.16) Paus 
Clementus VIII (1592-1604) beval echter dat de Joden moesten worden uitgewezen en 
verbood weer het drukken van de Talmoed (samen met alle andere Joodse boeken). De 

                                                
15    De Zohar is niet alleen meditatief geörienteerd. Zij stamt uit de eerste of tweede eeuw van 

onze jaartelling en is daarom van ouder datum dan de Talmoed. Er blijken in het verleden heel 
wat Joden door bestudering van de Zohar geconcludeerd te hebben dat het Christendom de 
logische voortzetting is van Synagoge en Tempeldienst, en die daarom Christen zijn geworden. 
Zo komt de Heilige Drievuldigheid veelvuldig in dat boek ter sprake. Dit verklaart waarom 
volgens de officiële Joodse lezing de Zohar in de 13e eeuw werd geredigeerd, maar erudiete Joden 
weten wel beter. Het erkennen van de leer van de drievuldigheid vormt impliciet een erkenning 
van Jezus als Zoon van God, dus dat wil men liever niet weten. (zie mijn artikel “De Sh’ma”) 

16    In de 19e eeuw publiceerde Rab Rafaël Nathan Nota Rabinovicz een veeldelig werk dat bekend 
staat als de “Dikdukei Soferim”, met tekstvarianten van de Münich uitgave (1342) en andere 
vroege Talmoed geschriften. Extra varianten komen voor in de “Gemara Shelemah” en “Oz ve-
Hadar” publicaties. Deze tonen niet de teksten van de later ontdekte oosterse, Yemenitische en 
Geniza manuscripten. Rabinoviczs werk bevat de varianten van een bepaalde tekst waaronder 
ook de godslasteringen die in de geschoonde edities ontbreken. Tegenwoordig bestaan ook 
digitale bestanden en zijn er krachtige zoekroutines zoals de veel gebruikte Eidei Nusah. 
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Hollandse uitgave van 1644 -‘48 was bijna identiek aan de Venetiaanse en werd door de 
Joden gedrukt die Spanje en Portugal waren ontvlucht en in Holland een goed heenkomen 
hadden gevonden.17) 
 

17 – De Merkabah-mystiek  
Het verhaal gaat, of eerder de mythe, dat koning David de davidster of “Magen David” als 
magisch symbool op zijn wapenschild droeg.18) De naam is misleidend want de oorsprong 
van dit symbool (het hexagram) gaat veel verder terug. Het vertegenwoordigt de Mer-
kabah, een geheimzinnig concept waarmee werelden gecreëerd en vernietigd zouden kun-
nen worden. Men vertaalt het meestal als voertuig of troonwagen, wat zich in Ezechiëls 
visioen, dat van zijn eerste 
hoofdstuk, zou bevinden, waar 
troonwagen met ‘werk’ of 
‘maaksel’ wordt getypeerd; de 
term (troon)wagen komt in dat 
hoofdstuk niet voor. Door deze 
interpretatie van de vroegere 
Joodse schriftgeleerden wordt 
dit hoofdstuk nog altijd uit de 
publieke schriftlezingen weg-
gelaten. De Mishna Megilla 
4:10, die de mening vertolkt uit 
de tijd toen Christus leefde, zegt dat de lezing van dit hoofdstuk werd verboden omdat 
men bezorgd was over de risico’s van ongecontroleerde mystieke experimenten. Merka-
bah is Hebreeuws maar ook Arabisch en is een woord dat gewoon rijtuig betekent en meer 
dan veertig keer in de Bijbel voorkomt. Maar het mystieke, zeg maar rustig magische 
concept, is niet zo onschuldig. Om maar een willekeurig voorbeeld te citeren uit de Joodse 
mystieke literatuur - waarbij u zich niet moet inspannen om te begrijpen wat met deze 
geëxalteerde taal wordt bedoeld: “Hij die dit mysterie begrijpt, zal de gehele Merkaboth 
en alle gradaties van emanatie begrijpen welke de vorm aannemen van ontvanger en 
beïnvloeder. (…) Niet alsof daar de feitelijke vorm van een androgeen was, God verhoede 
dat men zoiets gelooft en zulk een laster verkondigt (...) (Maar) iedere gradatie van alle 
gradaties van YHWH (God) heeft twee gezichten. (…) een (vrouwelijke) kracht om te 
ontvangen en een (mannelijke) kracht van emanatie (…) en zo worden de Merkaboth an-
drogeen genoemd (…) Dit is een groot mysterie onder de mysteriën der Cherubijnen en 
het mysterie van de vorm van de Merkabah.”19)  

                                                
17    De Babylonische Talmoed werd voor het eerst in een Engelse vertaling gebracht in 1903 van 

de hand van Michael L. Rodkinson, hetgeen in de periode van 1937 tot 1952 door de Engelse 
Soncino vertaling werd gevolgd (5,5 mln woorden). Rodkinsons uitgave bevat ‘volledige’ 
vertalingen van de gedeeltes die betrekking hebben op de festivals en jurisprudentie. Indertijd 
kreeg hij veel kritiek van de traditioneel ingestelde Joden die vonden dat een talmoedvertaling 
ongepast is, maar hij kreeg ook kritiek van hen die vijandig staan tegenover de Talmoed en het 
Jodendom in het algemeen. Rodkinson voltooide ongeveer een derde van het werk. De pijnlijkste 
kritiek was dat hij opzettelijk materiaal had verwijderd om een kwade Joodse agenda te 
verbergen. Maar dat is onjuist. Rodkinsons Talmoed is per definitie een inkorting voor moderne 
lezers want sommige onderwerpen zijn voor onze huidige tijd van weinig belang. Hij liet ook 
gedeeltes weg waarin het debat in totale duisternis verzandt, maar hij gaf ook altijd precies aan 
waar dat het geval was. 

18    Het vroegste Joodse hexagram is een zegel van Jozua Ben Asayahu in Sidon uit de zesde 
eeuw voor Christus. Ongeveer acht eeuwen later verschijnt het weer in een synagogesculptuur 
in Capernaum. Het is interessant dat in die synagoge tevens een swastika voorkomt. 

19    Het Merkaboth citaat  is uit “The Hebrew Goddess” van Raphaël Patai # 1967 (pp. 172-73). 
 

  

 
Hexagram en Swastica in Capernaum Synagoge 2e eeuw AD 
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De term is oorspronkelijk ontleend aan de Egyptische mysteriediensten en is een 
kombinatie van drie Egyptische woorden. Ka en Ba zijn bekende begrippen die in de 
meeste boeken, die zich met het oude Egypte bezighouden, worden verklaard. Ka is een 
bestanddeel van de ziel gekenmerkt als de geestelijke tweeling van iemand; de ba is het 
bewegende bestanddeel van de ziel en werd door de Egyptenaren daarom aangeduid als 
een vliegende vogel met een menselijk hoofd.Mer is ook courant en komt bijvoorbeeld in 
het woord merkhet voor, een soort sextant. Mer bestaat uit een ongebruikelijke kombinatie 
in de Egyptische grammatica van ‘m’ en ‘er’ en de exacte betekenis is onzeker. De ‘m’ 
zou plaats of instrument kunnen betekenen en ‘er’ opstijging. Mer wordt in hiëroglief als 
een driehoek getekend en meestal met pyramide vertaald. In de kombinatie mer-ka-ba 
wijst het op een lichaam of container van vuur (het eigenlijke voertuig), waarbij de twee 
andere termen als een paard en een voerman mogen worden gezien (rakab is Hebreeuws 
voor paardrijden). Om te begrijpen hoe dit met de davidster verband houdt moeten wij ons 
het platte embleem ruimtelijk voorstellen. De driehoek wordt dan een soort pyramide, 
tetraëder geheten. Twee tetraëders door elkaar heen, waarbij van de ene de top omhoog 
wijst en van de ander omlaag (zoals de twee driehoeken van de davidster), vormen een 
zogenaamde stertetraëder. Ieder mens zou zich binnen zo’n geometrisch lichaam bevinden 
dat zich normaal in ruststand bevindt. Met een bijzonder soort van meditatie zou het 
mogelijk zijn om dat lichaam te laten tollen, waarbij de twee tetraëders in tegengestelde 
richting tollen. Op hetzelfde moment, zo wordt onderwezen, ontstaat een krachtveld dat 
een levend Merkabahveld heet of levende ziel die als bij de geest uit de fles alles doet wat 
zijn meester (de Ba) gebiedt. Hier herkennen we de boodschap van het verhaal van 
Alladin en de magische lamp. 
 

 
 

Ka, het derde woord, wijst op de hogere werkelijkheden waarbinnen deze figuur zich zou 
kunnen bewegen in de trant van de science fiction films die nu vaste kost zijn geworden 
op ons televisiescherm. Ka + Ba vertegenwoordigt een magisch concept dat is vervat bin-
nen het zogenaamde Mysterium Coniunctionis. Het mysterium is de verwevenheid van 
geest en materie die in feite antipolen zijn. Via het instrument van de menselijke geest kan 
het stoffelijke desalniettemin worden gemanipuleerd. Het kan nauwelijks toeval zijn dat 
de termen Ka en Ba voorkomen in het woord kabbala. Hetzelfde gaat op voor de Ka’bah, 
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een benaming die voor het belangrijkste Islamitische heiligdom wordt gebruikt, waar 
hadjigangers als bij een woest draaiende swastika omheen kolken (de toer moet rennende 
worden volbracht). Inderdaad is er nog een ander embleem dat de Kaba of Merkabah 
vertegenwoordigt en dat is het Duitse hakenkruis20), ook swastica genaamd, een Sanskriet 
woord dat voorspoed betekent. Het embleem is niet Hitlers uitvinding want het is bijvoor-
beeld in Chatal Huück gevonden, een 8000 jaar oude nederzetting in Turkije. Hiermede 
bezit het hakenkruis oudere geloofsbrieven dan de davidster. Het hakenkruis stelt een 
draaiend lichaam voor - de levende Merkabah - en kent vier of, zoals bij de Druïden en 
Basken, drie benen. Een toeristische attractie in Baskenland, de ‘el toro de fuego’ geheten 
of stier van vuur, toont een namaakstier waarop zich een rondtollend hakenkruis bevindt 
dat door vuurpijlen wordt aangedreven. Het hierboven vermelde dient slechts ter illustra-
tie. Maar weet dat de verschillende objecten van de Joodse mystiek, zoals de manipulatie 
van Gods Naam, de Sefirot mystiek en dergelijke, binnen een vastomlijnd filosofisch en 
wiskundig systeem passen, alhoewel slechts een enkeling binnen het Jodendom zal begrij-
pen waar het om draait. Die enkeling zal zijn kennis niet zomaar prijsgeven, maar het 
slechts in directe taal, als bij mond op mond beademing, van leraar op leerling doorgeven. 
Men kan daarom een leven lang kabbala bestuderen en nog steeds niet weten wat “des 
Pudels Kern” is. 
 

 
 

18 – De restauratie van de Egyptische oergnosis 
Hoe heeft de heropleving van de Egyptische oergnosis gestalte gekregen? Een belangrijke 
stap was de oprichting van de Tempel van Begrip, een door de Verenigde Naties ge-
steunde intergeloofsorganisatie. Deze is in 1960 opgericht dankzij de persoonlijke inzet 
van Eleanor Roosevelt, weduwe van de oud-president van de Verenigde Staten.21) Het 
initiatief kwam van een zekere Juliet Hollister naar wie de prijs is vernoemd die daar 
jaarlijks wordt uitreikt. Dit prestigieus instituut streeft naar de oprichting van een mon-

                                                
20    Niets wijst erop dat Hitler, die voor dit soort zaken een macabere belangstelling toonde, wist 

dat het hakenkruis en de davidster symbolen van gelijke strekking zijn. Er bestaan verschillende 
interpretaties voor het hakenkruis, net als voor de davidster, die elkaar niet hoeven uit te sluiten. 

21    Als wij het aanbevelingscomité van destijds voor de oprichting van de Tempel van Begrip 
(Temple of Understanding) bestuderen, lijkt het op een “Who is who” van de hogere politiek. 
Laat u niet misleiden: achter de fraaie taal van broederschap en medemenselijkheid heerst de 
valse oecumene volgens het beproefde recept van Simon de Magiër. 
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diale theocratische staat. Toevallig komt 1960 overeen 
met het begin van een nog nooit vertoonde samen-
werking tussen allerlei mystieke richtingen om hun 
geheime geschriften voor elkaar open te stellen en die 
middels intermediairs voor het grote publiek toeganke-
lijk te maken. Het is een feit dat de boekhandels en 
zelfs wegrestaurants, zoals Arche in Frankrijk (typische 
naam), een keuze bieden aan allerhande literatuur die 
over het occulte babbelen. Oude beschavingen, de 
Tibetaanse leer en buitenaards leven – intelligenter dan 
het onze – spelen daarin een hoofdrol naar het credo 
van Madame Blavatsky (1831-91), oprichtster van de 
Theosofische Vereniging, dat het fantastische eerder 
ingang vindt dan het normale. Die Blavatsky heeft de 
‘pseudologica fantasia’ tot ware kunst verheven, dat 
wil zeggen de gefantaseerde schijnleer van het ware. 
Haar eerste zwaarlijvige boek uit 1877 heette “Isis Ont-
sluierd”, een veelzeggende titel. Elf jaar later komt “De 
Geheime Leer” 22) uit, de bijbel van de daarna tot een machtige en veeltakkige boom uitge-
groeide New Age-beweging. Onontwortelbaar naar het schijnt. De messen zijn geslepen. 
De troepen staan klaar. Met de door de theosofen bijeengeroepen Conventie van Chicago 
in 1898 werd onder leiding van Annie Besant ‘la scandaleuse’23) het grondwerk gelegd 
voor de verbroedering tussen alle occulte bewegingen.24) 
 
Het idee dat geschriften, zoals die van Doinel en Blavatsky, die zelfs het predikaat weten-
schappelijk kregen, dankzij duivelse inspiratie tot stand zijn gekomen, wordt misschien als 

                                                
22    “The Secret Doctrine” (de geheime leer) telt meer dan 2800 pagina’s. Daarin werd de 

gedachte gelanceerd van de superioriteit van het Arische ras. Het rassenveredelings 
experiment van de Joodse holocaust is daar een uitvloeisel van. 

23    Annie Besant was een agressieve propagandiste voor geboortebeperking. Haar voorwoord ten 
gunste van anticonceptie, samen met Charles Bradlaugh, in een editie uit 1877 van het 
schandalig bevonden boek van Charles Knowlton: “Fruits of Philosophy” (voor het eerst in 1832 
verschenen) leverde haar prompt een celstraf op van zes maanden wegens obscene smaad 
(obscene libel). In hoger beroep werd dat vonnis vernietigd. Vervolgens voegde zij informatie toe 
over de primitieve en onsmakelijk aandoende contraceptie uit die tijd in een reeds eerder door 
haar geschreven brochure van de National Reformer, getiteld “The Laws of Population”, waarvan 
de verkoopprijs toegankelijk was voor de gewone arbeider. De publieke verontwaardiging 
daarover bracht haar gewezen echtgenoot ertoe om met een gerechtelijk bevel hun dochter uit 
haar ouderlijke macht te ontzetten. In reactie op deze commotie werd triomfantelijk de 
Malthusian Leage opgericht, waar zij voorzitster van werd, een organisatie die aan de wieg heeft 
gestaan van de ontwikkelingen naar moderne anticonceptie waarlangs ook de gelegaliseerde 
abortus ontstond. 

24    Chicago gaf in 1893 onderdak aan een wereldtentoonstelling ter ere van Christoffel 
Columbus. Omdat zoveel mensen van over de gehele wereld de tentoonstelling bezochten gaf dit 
aanleiding tot de organisatie van een groot aantal kleinere conferenties. Een van deze was het 
Wereldparlement van Religies, dat ruimschoots het grootste congres was van al de initiatieven 
ter gelegenheid van deze tentoonstelling.  

  De Raad voor een Parlement van Wereldreligies (SPWR) kan worden getraceerd naar 1988 
toen twee monniken van de Vivekananda Vedanta Vereniging van Chicago, die onder de 
Ramakrishna Hindu beweging staat, met het voorstel kwamen om in 1993 een honderdjarige 
herdenking van de Chicago conferentie te houden. De tussenliggende honderd jaar zag de 
lancering van veel gelijksoortige initiatieven. Daaronder bevonden zich de Internationale 
Associatie voor Religieuze Vrijheid, het Wereldcongres van Geloven, de Tempel van Begrip, de 
Wereld Intergeloofs Associatie, de Wereldconferentie voor Godsdienst en Vrede, de Wereldraad 
van Kerken, de Internationale Raad van Christenen en Joden, en de Pontificale Raad voor de 
Interreligieuze Dialoog. Recentere initiatieven betreffen het Noord-Amerikaans Intergeloofs 
Netwerk (NAIN) en het Verenigde Religies Initiatief (URI). 

  

 
Helena Blavatsky 
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ongeloofwaardig van de hand gewezen als iets dat niet bij onze tijd past die in het teken 
van de rationaliteit staat. Dat het rationele denken uitsluitend gebaseerd zou zijn op de 
natuurlijke rede is een zorgvuldig in stand gehouden mythe! De Satanische inspiratie is 
een logische tegenhanger van het Christelijk geïnspireerd denken. Thomas van Aquino zei 
dat de gave van wijsheid het voorrecht is van hem die in staat van genade leeft. (Quest. 
15:3) Reeds Augustinus  zei dat de intelligentie aan de zuiveren van hart toebehoort. De 
menselijke natuur behoort ondergeschikt te zijn aan de rede die op zijn beurt doordrongen 
moet zijn van de genade, wat zo goed is verwoord in een contemplatie van Ignatius van 
Loyola: “Neem Heer en ontvang mijn hele vrijheid, mijn geheugen, mijn intelligentie en 
geheel mijn wil, neem alles wat ik bezit. U hebt mij alles gegeven; aan U Heer geef ik het 
terug. Alles is het Uwe, beschik erover naar uw goeddunken. Schenk mij uw liefde en uw 
genade: dat volstaat.” 
 
Essentieel voor de restauratie van de oergnosis – het is daarover dat die geheime leer gaat 
– is dat naast het gewone historische onderzoek een initiatie door een ‘meester’ onont-
beerlijk is. Die meester of goeroe kan ook een gezondene zijn vanuit hogere sferen. Hij 
kan zelfs ‘tijdelijk’ bezit van je nemen, wat ze tegenwoordig met een vrolijk woord een 
walk-in of wandelgast noemen. Gezellig, kom binnen! In het Christendom hebben ze daar 
een betere naam voor: een demon. De restauratie van de oergnosis was minder eenvoudig 
dan de restauratie van de gnostische ketterij. Voorzeker een project van lange adem, 
vooreerst via de ingang van het Hindoeïsme. “Moraal en Dogma der Vrijmetselarij” (p. 
540) van de Amerikaanse Vrijmetselaar Albert Pike, dat in 1871 verscheen, kan als een 
aanvulling op Blavatsky’s Geheime Leer worden beschouwd en als een poging om 
eenheid te scheppen binnen het uitgebreide en tegenstrijdige heidens erfgoed.  
 
De restauratie van de Egyptische oergnosis is 
pas na 1970 voltooid. Momenteel ligt al die 
kennis voor het oprapen. De grote propagandist 
van deze oergnosis is ene Drunvalo Melchi-
zedek, alias Bernard Perona, die in 1990 met 
een doorwrocht boek kwam op dat gebied. Zijn 
boeken zijn in tientallen talen vertaald waar-
onder Nederlands. Deze Amerikaan is in 1941 
geboren, maar de officiële datum van zijn beze-
tenheid (een soort incarnatie) was op 10 april 
1972. Sindsdien draagt Perona deze bizarre 
naam waardoor alles wat hij zegt onweer-
spreekbaar is, want het is niet hij die spreekt 
maar de ‘goddelijke’ Melchizedek, die zoals 
we weten hoger staat dan aartsvader Abraham 
en dientengevolge, zo gaat de ketterij, hoger 
dan Jezus Christus. Simon Magus sprak nog 
krassere taal, want hij beweerde de incarnatie 
van God de Vader te zijn. De hoer Helena, die 
hem altijd vergezelde, had hijzelf als God de Vader gegenereerd! Zij vertegenwoordigde 
de goddelijke wijsheid in naam van de Heilige Geest. Dit soort goedkope aanspraken zijn 
door de latere gnostici niet overgenomen, maar het geraamte van zijn opvattingen wél en 
de daarbijbehorende verwaandheid, want een gnosticus of Modernist (een term die eind 
negentiende eeuw in zwang raakte) is altijd met zichzelf ingenomen terwijl hij een ge-
speelde nederigheid afficheert. 
 
Uitgangspunt is een geometrisch concept dat uitmondt in de Merkabah-leer. Het is pure 
wiskunde en niet zo eenvoudig. Daar is, zou men zeggen, niets mee mis, maar en passant 
wordt de lezer met gedachtenspinsels bevuild die onverenigbaar zijn met het Christen-

  

 
Drunvalo Melchizedek 
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dom.25) Nadat Drunvalo zich over de gehele wereld bij een zeventigtal meesters van ver-
schillend mystiek pluimage had laten inwijden, wat sinds de jaren zestig een nieuw feno-
meen is, ging hij als een soort kluizenaar leven om zijn kennis te verdiepen. Van 1984 tot 
‘91, vertelt deze Drunvalo trots, kreeg hij bijna dagelijks bezoek van iemand uit een 
hogere dimensie in de gedaante van een Egyptisch uitziende man, die zich naar de god Tut 
noemde26) en hem hielp verbanden te leggen en tot ontdekkingen te komen. De Amarna 
gnosis speelt daarin een grote rol. De absurde lichaamsverhoudingen van Akhen Aton en 
Nefertite, de twee centrale figuren uit de Amarna periode, zouden bewijzen dat zij afkom-
stig waren van een verre buiten ons zonnestelsel gelegen planeet. Dat die verbazingwek-
kende groei-afwijkingen een mogelijk gevolg van inteelt zijn omdat broers en zusters met 
elkaar trouwden, lijkt voor Drunvalo te vergezocht. Nefertite was toch immers de per-
fecte? Toch behoor ik niet bij degenen die de mogelijkheid van het bestaan van buiten-
aardsen bij voorbaat afwijst. Zulks verbiedt de logica niet. Ook zijn er te veel vondsten 
van uitzonderlijke skeletten op allerlei plaatsen op aarde. Dat deze buitenaardsen naar 
onze planeet zouden zijn gekomen om ons te redden, dát gaat mij te ver en is ook volstrekt 
onbijbels. Zegt Drunvalo: het mensenras was er nog niet rijp voor; die taak komt nu Drun-
valo en zijn gevolg toe. Waarbij hij niet kieskeurig doet over iemands religieuze achter-
grond. Hij richt geen nieuwe sekte op. Wie de schoen past trekke hem aan. In zijn ge-
schrift wordt de Merkabah-kennis onverbloemd uitgelegd onder de dekmantel dat wij hier 
te maken hebben met een natuurkundig fenomeen. Dat past ook bij zijn training. Drunvalo 
heeft in de jaren zestig aan de Universiteit van Californië natuurkunde, wiskunde en kunst 
gestudeerd. En daar schuilt het addertje onder het gras voor hen die de nonsens op de 
schroothoop gooien om slechts te behouden wat logisch klinkt. Die nonsens zou een list 
kunnen zijn om naïevelingen het bos in te sturen en pottekijkers zoals ondergetekende af 
te weren. 
 

19 – Wonder is gheen wonder 
Het herstel van de gnosis stelt zich ten doel om deze in de praktijk te brengen. Dan be-
landen wij als vanzelf bij magie. Het gebezigde principe in de magische praktijk is altijd 
dat wordt vertrokken bij datgene wat binnen de natuurlijke scheppingsorde ligt. In zijn 
verkenning van de wetten der natuur vertolkte de Bruggeling Simon Stevin dit als volgt: 
“Wonder is gheen wonder”. Volgens hem is iets een wonder zolang het niet wordt begre-
pen, maar zodra we een verschijnsel begrijpen is het ‘gheen wonder’ meer. Deze redenatie 
kan worden doorgetrokken naar de door God verboden magische praktijk; tegenwoordig 

                                                
25    Hier volgt een staaltje pseudologica fantasia uit Drunvalo’s boek (p. 64): “…elk menselijk 

bewustzijnsniveau heeft zijn eigen lichaamslengte. Het 1e niveau van 42+2 chromosomen kent 
een lengte tussen de 1,20 en misschien 1,80 meter. In die categorie vallen met name sommige 
Australische Aboriginals (…) Het 2e bewustzijnsniveau heeft 44+2 chromosomen, en dat zijn wij. 
Onze lengte varieert van 1,50 tot 2,10 meter. Wij zijn iets langer dan die eerste groep. Het 3e 
niveau is aanzienlijk langer. Het chromosomental van 46+2 doorbreekt de Werkelijkheid dankzij 
dat wat je het eenheids- of christusbewustzijn zou kunnen noemen. Die schaal loopt van 3 tot 5 
meter. Dan is er nog een ander scala voor het 4e niveau – de 48+2ers – die een lengte hebben 
van tussen de 9 en 10,5 meter. De laatste groep, de vervolmaakte mens, is tussen de 15 en 18 
meter lang. Zij hebben 52 chromosomen. (…) De Joden onder jullie weten wellicht dat Metatron, 
de perfecte mens, die wij eens zullen worden - blauw is en 16,5 meter lang, onderwerp waar wij 
op zullen terugkomen als wij Egypte bestuderen.” 

  Toch zijn deze ideeën niet geheel nieuw. Kijk maar naar de enorme standbeelden van Abu 
Simbel in Egypte en van Fort Gwalior in India met de 24 Tirthankaras die de perfectie zouden 
hebben bereikt. Perfectie, perfectie, telkens weer datzelfde woord. 

26    Tut of Thoth is de Egyptische god die wordt afgebeeld met het hoofd van de vogel Ibis. Het is 
de god van kennis, geneeskunde en het schrijven. Tut-Mozes betekent ‘Tut is herboren (in deze 
persoon)’. Alhoewel het schrift in aanleg bestond, heeft dat pas onder Imhotep een grote vlucht 
genomen. Gezien de thematische overeenkomsten tussen de latere verering van Imhotep en die 
van Thoth, is het denkbaar dat Thoth gemodelleerd is naar Imhotep, alias Jozef de onderkoning 
van Egypte. 
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spreekt men van paranormaal. Natuurlijk, wonderen bestaan, want ook de magie kent zijn 
grenzen. Een prachtig voorbeeld van een wonder van het onmogelijke gebeurde op 29 
maart 1640 in het Spaanse Calanda op voorspraak van Onze Vrouwe del Pilar. Op die dag 
kreeg een jonge boer zijn been terug dat twee jaar eerder was geamputeerd. Onlangs heeft 
een journalist van het Italiaanse blad La Stampa, Vittorio Messori geheten, dit goed 
bedocumenteerde voorval opnieuw geverifieerd en zijn bevindingen neergelegd in “Il 
Miracolo” (1998). En hij is tot de conclusie gekomen dat dit wonder inderdaad heeft 
plaatsgevonden en zich aan mythevorming heeft onttrokken.27) 
 
Een type wonder dat buiten iedere verdenking staat, is het uit de doden opwekken. Dat 
komt alleen God toe. Het ligt voor de hand dat de zoon des verderfs die zich voor God 
uitgeeft (2 Thess. 2), dat zal willen bewijzen door een lichaam uit de dood op te wekken, 
maar dat zal dus uit een schijndood zijn. Het was daarom nodig dat voordat Lazarus door 
Jezus werd opgewekt zijn lichaam al vier dagen dood was en lijkstank produceerde. (Joh. 
11) Dat was opzettelijk want Jezus draalde twee dagen voordat hij zich naar Lazarus 
begaf. Dat leverde aan het Joodse priestercollege het onomstotelijke bewijs van de sacra-
liteit van Jezus’ zending. In volle kennis daarvan zochten zij Hem te doden, niet ver-
moedend dat Jezus ook voor hen de kruisdood zou sterven, niet vermoedend dat Gods 
barmhartigheid zich ook naar hen uitstrekte. Aan Lazarus opwekking uit de dood herinnert 
nog steeds de plaats Bethanië. Israëli’s noemen die plaats tegenwoordig Bethanya, maar 
de Arabische inwoners – die bepaald geen Christen zijn – spreken van El-Lazariyeh, wat 
‘plaats van Lazarus’ betekent. 
 

 

                                                
27    De Rooms Katholieke Kerk is gewoonlijk weinig geporteerd voor wonderen. Traditioneel 

is zij huiverig voor het sensationalisme van het gewone volk door het onbeheersbare aspect 
daarvan. Dit is een van de factoren die maken dat de Kerk voorzichtig is bij de vaststelling van 
een wonder, en mijns inziens is zij vaak te voorzichtig. Haar opvatting is dat de verificatie van 
een wonder tot het terrein van de Kerk behoort, welke zij binnen de wetenschappelijke kennis 
van de tijd verricht, waarbij zij een bovennatuurlijk ingrijpen als een goddelijk middel ziet om 
zichtbare demonstraties bij goddelijke openbaring te voegen. (Dei Filius hfst. 3) 
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De opwekking van het stinkend lijk van Lazarus doet de vraag rijzen wat de juiste beteke-
nis is van Jezus’ uitspraak: “Voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken 
doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.” (Joh. 
14:12) Wat zijn grotere wonderen? John Gill becommentarieert dit vers:  

«« De bekering van een zondaar is een groter werk dan een der wonderen om doden 
op te wekken, want dit omvat alle wonderen in één keer: hier ontmoeten we een 
zondaar die is opgewekt (Rom. 11:15), die dood was in overtredingen en zonden; 
iemand die blind geboren was en niet kon zien; iemand die doof was voor de 
dreigementen van de wet en tevens voor de aanlokkelijke stem van het Evangelie. 
En deze persoon werd in de gelegenheid gesteld om te horen opdat hij zou leven, 
terwijl hij steeds verder besmet was geraakt met de melaatsheid van zonde, thans 
daarvan gereinigd door het bloed van het Lam. Zo is het. Terwijl een natuurkundig 
wonder bewijs geeft van de goddelijke almacht, is de bekering van een zondaar, wat 
een genadewonder is, niet alleen bewijs van Gods almacht en de grootsheid daarvan, 
maar meer nog van zijn buitensporige grootsheid (wat zeker gezegd mag worden na 
het werk van Christus’ verzoenend kruislijden). »»  

 
Aangezien God via het waarschijnlijke, het onwaarschijnlijke en het onmogelijke ageert, 
maken wij het ons onnodig moeilijk indien wij ons telkens afvragen of iets een wonder is 
in de betekenis van het onmogelijke doen, terwijl wij ons zouden moeten afvragen of in 
een bepaalde situatie sprake is van Gods handelend optreden. Ter illustratie: toen na de 
Exodus de wild stromende Jordaan moest worden gepasseerd – het was vlak na het regen-
seizoen, viel de rivier droog zodra de priesters met hun voeten het water raakten, wat 
volgens de bijbeltekst ontstond doordat stroomopwaarts bij Saretan het water als een muur 
omhoog rees. (Jozua 3:15-16) Dat kan zijn veroorzaakt doordat de kalkstenen wanden op 
die plaats ineenstortten. Was het miraculeus? Alleszins was de combinatie van factoren 
zodanig dat hier duidelijk Gods handelend optreden in kan worden herkend. 
 

Johannes had geen zekere kennis van de Messias 
De opmerking “Johannes de Doper schijnt geen zekere kennis te hebben gehad van 
het feit dat Jezus de Messias was” behoeft enige toelichting. Toen Jezus gedoopt 
werd meende Johannes de Doper over de zekere kennis te beschikken dat Jezus de 
Messias was. Tot dan toe kende hij Hem persoonlijk, en achtte Hem hoger dan zich-
zelf, maar pas toen het voorzegde teken van de Heilige Geest had plaatsgevonden, 
die als een duif op Jezus neerdaalde, en de ‘Bath kole’ - de Stem van God - uit de 
hemel had weerklonken met (Mt. 3:17): “Gij zijt Mijn geliefde Zoon in wien Ik Mijn 
welbehagen heb”, toen pas wist Johannes dat deze Jezus de door de eeuwen heen 
voorspelde Messias was. In de zekerheid van die dagen kon hij uitroepen (Joh. 1:34-
35): “Deze is de Zoon van God!, en ‘s anderdaags, ziende op Jezus: Ziet, het Lam 
Gods!” Maar later, toen hij in het uitzichtloze stinkende cachot van de viervorst 
Herodes zat en zijn verwachtingen aangaande een glorierijke en zegevierende Mes-
sias werden gelogenstraft, werd hij heen en weer geslingerd aangaande de zekerheid 
van zijn verwachting en de zekerheid van de tekenen die hem waren geopenbaard, 
die hem nu als een verre herinnering toeschenen, en begon hij knagende twijfels te 
hebben over Jezus' messiasschap, die toch ook zijn neef was. 

 

20 – Het Bijbels verbod op magie 
In het licht van het Bijbels verbod op magie is het belangrijk een juist beeld te vormen van 
wat magie inhoudt. Deuteronomium 18:11 stelt dat van Gods toegewijden niemand een 
‘yadoni’ mag zijn, een woord dat soms met tovenaar of duivelskunstenaar wordt vertaald, 
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of hij die geesten of orakels ondervraagt. Het is afgeleid van ‘kennis hebben van het 
verborgene’. Niet toevallig is het Hebreeuws voor universum of wereld (olam) eveneens 
‘het verborgene’, want de Oneindige is verborgen in zijn creatie. Jeremia 23:24 leest: 
“Zou iemand zich in het verborgene kunnen verbergen, dat Ik hem niet zou zien? Vervul 
Ik niet de hemel en de aarde?” (Habahir 10, Midr. Dev. Rab. 2:26) Yadoni wordt in de 
Engelse Bijbel met ‘wizard’ vertaald dat in oud-Engels wijze betekent en feitelijk de beste 
vertaling is. De drie wijzen uit het Oosten, die vanuit het heidendom het kindje Jezus 
kwamen opzoeken worden in de Griekse grondtekst tot viermaal toe ‘magos’ genoemd, 
dat een leenwoord is van het Perzische ‘mag’ in de oude betekenis van magiër. Dat sluit 
goed aan bij het Hebreeuwse yadoni. De yadoni zijn zij die tekenen verstaan (de drie 
koningen waren sterrenwichelaars) en de wijze verstonden om vanuit de natuurlijke orde 
datgene te doen wat buiten ons normale bereik ligt; nú het paranormale geheten. In de uit-
gebreide verbodslijst van Deuteronomium 18:10-11 worden gerelateerde praktijken opge-
somd die God gruweldaden noemt, zoals waarzeggerij, tovenarij, geestenbezwering en de 
doden oproepen. Daaruit blijkt dat wie zich met het paranormale bezighoudt zich op het 
hellend vlak begeeft.  
 
Van het een komt het ander. “Ik doe slechts een beetje dit of dat” is zichzelf voor de gek 
houden. Omdat magie zich binnen de scheppingsmogelijkheden begeeft, is niet altijd even 
duidelijk waar het om gaat. Het is een glibberig pad. In het bekende hoofdstuk over 
de Liefde vinden wij: “De Liefde vergaat nimmer, maar de gave der profetie die zal 
verdwijnen. Ons kennen is ten dele en stukwerk ons profeteren. Wij allen zien als in 
spiegelende troebelheid.” (I Kor. 13:8-12) Toch gaat het veelgehoorde argument: “Ik heb 
dit al vanaf mijn geboorte. Het is een gave Gods en daarom mag ik het gebruiken.” Hoe 
dom! Staat niet geschreven? “Ik zal de namen van de afgoden uitroeien alsook de spreek-
buis en zijn onreine geest. Als dan het geval zich voordoet dat iemand orakelt, zullen zijn 
vader en moeder hem met de dood bedreigen vanwege de valsheid van zijn tong. In die 
dagen zullen ze zich om hun gezichten en voorspellingen schamen en geen haren mantel 
aandoen om te liegen.” (Zach. 13:2-4)28) Haren mantel wijst op het dierlijke. Ons eigen 
innerlijke licht komt tussenbeide vanuit onze gevallen natuur. Onze dekmantel is die van 
de rauwe Ezau wiens blik slechts op het aardse was gericht. Zo’n mantel is glorieus. Het is 
een presentatie van het licht, het goddelijke - maar het goddelijke dat is verduisterd. Onze 
corrupte natuur pretendeert bron van goddelijke inspiratie te zijn, maar het sleurt ons in de 
bodemloze put. Ook Johannes de Doper droeg een haren mantel. Ook hij worstelde met 
zijn menselijke natuur. Hoewel de grootste heilige ooit, was ook zijn kennis ten dele. Ik 
citeer nu uit “De Verwachting der Joden”, een vroeg-Christelijk werk: 

«« De zienswijze van Johannes de Doper is een opmerkelijk voorbeeld van wat wij 
vaak tegenkomen, van gedeeltelijke goddelijke verlichting, de duidelijkste kennis op 
sommige punten en absolute onwetendheid op andere. Dankzij het licht van inspiratie 

                                                
28    In de meeste vertalingen staat in de tekst van Zacharia 13:2-4 ‘profeet’ en ‘profeteren’ in 

plaats van het door mij verkozen ‘spreekbuis’ en ‘orakelen’. De term profeet slaat ook op de 
waarzegger Bileam (vergelijk 2 Petr. 2:16 en Num. 22:7). De vertaling spreekbuis en orakelen is 
geoorloofd vanuit de Hebreeuwse neiging om in analogieën te denken. Neem bijvoorbeeld het 
Hebreeuwse ‘herem’, hetgeen ofwel een vervloeking (bar-ak) inhoudt door afscheiding van God, 
ofwel een zegening en uitverkiezing (opnieuw bar-ak) door een afscheiding van de menselijke 
gemeenschap met de bedoeling zich aan God toe te wijden. Die tweeledige interpretatie vinden 
wij terug bij ‘baka’, hetgeen kleven of splijten betekent. Net als in het Nederlands of het Engels 
betekent (aan)kleven of (be)klijven ook klieven; als wij de klinkers e, ie en ij als gelijkwaardig 
beschouwen. Adam en Eva kleefden aaneen, maar hun twee-eenheid werd na de zondeval 
gekliefd, wat in beide gevallen ‘baka’ betekent. Meestal wordt voor Genesis 2:24 een vertaling 
gegeven in de zin van: “Daarom zal de man zijn ouders verlaten en zich aan zijn vrouw 
hechten.” In Statenvertaling staat correct “aankleven” in plaats van aanhechten. Nota bene: Dit 
vertegenwoordigt een onmogelijke conditie voor de huidige mens. Deze toestand vormt wel de 
grondslag voor de totale aaneenkleving van de harten van Jezus en Maria, die als twee-eenheid 
gegeven zijn om alles in allen te herstellen. 
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schetste hij in enkele woorden de aard van het Rijk der Hemelen, waarvan hij de 
komst voorspelde, en hij toonde aan dat het iets totaal anders was dan de verwachting 
van de Joden, zoals die vanuit de oudste tijden was overgeleverd; maar ten aanzien 
van de details schijnen zijn ideeën nogal vaag te zijn geweest, en hij schijnt geen 
zekere kennis te hebben gehad van het feit dat Jezus de Messias was, alhoewel hij 
Hem had gedoopt en de hemelse tekenen had ontvangen die daarvan getuigenis 
hadden afgelegd. »» 

 
In de zojuist geciteerde Zacharia-tekst stond: “Ik zal de namen van de afgoden uitroeien.” 
Het is dus niet alleen onze eigen natuur die parten speelt. Het terrein van de geest is 
Satans specialiteit. Wie daar slentert begeeft zich in het maffiose wereldje van de 
‘wandelgasten’. Die zullen niet nalaten zich in ons spel te mengen om mede-acteurs te 
zijn. Daar kon de heilige pastoor van Ars over meepraten! Hij had heel wat te stellen met 
hun nachtelijke aanvallen. 
 
Samenvattend kunnen wij stellen dat alles wat op geestelijk gebied ligt niet vanuit onszelf 
of aangeboren talent mag worden betreden. Het is verboden terrein. Wacht u voor de 
hond! Als op dat gebied iets wordt gepresteerd dan moet God degene zijn die optreedt, 
zoals bij de genezing van Naäman, krijgsoverste van de koning van Syrië. (2 Kon. 5) De 
profeet Elisa droeg hem op om zich in de Jordaan te wassen. Naäman reageerde eerst 
verontwaardigd want hij had verwacht dat Elisa naar buiten zou komen om de Naam van 
zijn God aan te roepen en zijn hand over de plaats te strijken om de ziekte weg te trekken. 
Maar niks daarvan. Helaas is de scheidslijn niet altijd eenvoudig te trekken.  
 
Het voorgaande is slechts kinderspel in vergelijking met de Egyptische handelswijze. Dat 
is Magie met een grote M. Merkwaardig genoeg wordt daar in de Bijbel niet over uit-
geweid. Blijkbaar had de generatie die toen leefde geen uitleg nodig en moesten toe-
komstige generaties niet op verkeerde ideeën worden gebracht. Het Bijbelse relaas begint 
met een verbod tegen magie met een kleine m: “Een heks mag u niet laten leven.” (Ex. 
22:17) Maar het eigenlijke verbod staat in Deuteronomium 18, reeds aangehaald bij de 
bespreking van de yadoni. Onmiddellijk daarna komt in boeiend kontrast de vermaarde 
messiaanse belofte (cf. Joh. 1:46, Hand. 3:22; 7:37), die als volgt is geformuleerd: “Deze 
volken, die ik om hun gruwelen zal verdrijven, luisteren naar geestenbezweerders en 
waarzeggers, maar aan u staat God dat niet toe. U zult naar een profeet luisteren uit uw 
midden, die de Heer uw God zal verwekken.” Het duidelijkste verbod tegen ‘Magie’ komt 
naar voren als het volk van Israël veertig jaar later aan de poorten van het beloofde land 
staat. Er vindt dan een plechtige hernieuwing van het verbond plaats. Na aankondiging 
van straffen wegens eventuele verbondsbreuk staat tot besluit (Deut. 29:29): “De verbor-
gen dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons.” Weer die 
verborgenheid!29) Deze laatste bepaling mag niet los worden gezien van het rentmeester-
schap. Nadat Israël uit de Egyptische slavernij was bevrijd, werden zij Gods uitverkoren 
natie in het rentmeesterschap van deze wereld. Dit is een gebruikelijke schriftuurlijke 
interpretatie waar Jezus op inhaakt met zijn parabel van de misdadige wijngaardeniers die 
de zoon vermoorden om zich aldus de eigendomsrechten toe te eigenen. (Mt. 21, Mc. 12 
en Luk. 20) Het is evident dat een rentmeester niet dezelfde bevoegdheden heeft als de 
eigenaar. Dat betekent dat in Israëls rentmeesterschap niet alle mogelijkheden – de verbor-

                                                
29    Voor de verborgen of geheime dingen staat in Deut. 29:29 ‘sathar’ dat in het Hebreeuws 

haast identiek is aan ‘esther’ (de naam uit het boek Esther), een term waarin es(o)ter(isch) 
ligt opgesloten. (Nota bene: de woordstam kent in semitische talen geen klinkers.) Het is niet 
onwaarschijnlijk dat het Griekse esoterikos van de wortel ‘str’ is afgeleid dat in het Midden 
Oosten bekken een gebruikelijke woordstam was om het verborgene aan te duiden. Esoterikos 
of het occulte houdt ook verband met het Griekse ‘eso’, wat binnenin betekent. 
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gen dingen – binnen Gods schepping verkend mogen worden. Magie past zeker in deze 
categorie, maar ook het eigenmachtig optreden binnen het wetenschappelijk onderzoek. 

In dit verband wijs ik op Hebreën 11:3: “Door het geloof begrijpen wij dat de werelden 
door het Woord Gods zijn toebereid, zodat wat men ziet niet gemaakt is uit dingen die 
gezien worden.” De zichtbare materiële wereld is dus op het onzichtbare gebaseerd en niet 
andersom. Derhalve vertegenwoordigt de materiële wereld, datgene wat wij met onze 
zintuigen waarnemen, een lagere realiteit dan de onderliggende onzichtbare wereld die het 
in stand houdt. Evenwel bevinden beide zich in dezelfde realiteit. Zij liggen in elkaars 
verlengde. Via het materiële kunnen wij toegang vinden tot de wereld van de geest en 
andersom. In die zin kunnen wij de moderne wetenschappelijke onderzoekers als de 
magiërs van onze tijd beschouwen. Het behoort de Kerk toe om aan deze wetenschap te 
zeggen: “Raak niet aan!” Daarbij denk ik aan het Manhattan project dat tot de uitvinding 
van de atoombom heeft geleid30), maar ook aan het onderzoek bij mensen naar anticon-
ceptie, kunstmatige inseminatie, geslachtskeuze, rassenveredeling, enz.31) 
 
Het spreekt vanzelf dat een maatschappij die niets wil weten van grenzen binnen het 
wetenschappelijk onderzoek zich ook de macht toeëigent over leven en dood. Nu begrij-
pen we ook de uitspraak in 1 Samuël 15:23: “Opstandigheid staat gelijk met de zonde van 
toverij, ongezeglijkheid met afgodendienst.” Wie is dan de afgod van ons tijdperk? Dat is 
de mens. De hele inrichting van onze maatschappij is op onze zelfverheerlijking gericht. 
Het is in dit panorama dat zich de toren van Babel schetst, door de rabbi’s van weleer het 
huis van Nimrod genoemd, want dat is het beeld van de eendrachtige ijver, organisatie en 
betrokkenheid van velen voor de totstandkoming van het kwade rijk. Babel staat symbo-
lisch voor de kwade en magische uitdrukking van het Woord. Het betreft een anti-model. 
De pinakel reikt bij wijze van spreken nog steeds tot in de hemel en spot daar met al wat 
van God is. 
 

 

 

- 

 
 

                                                
30    Verbod op het gebruik van de atoombom volgt uit het Bijbelse verbod om tijdens een oorlog 

fruitbomen te kappen en putten te dempen vanuit het principe dat na een oorlog het gewone 
leven weer op gang moet kunnen komen. (cf. Deut. 20:19-20 en 2 Kon. 3:19; 25:27) 

31    Het moge verbazing wekken, dat schrijver dezes zelfs het ‘onderzoek’ naar anticonceptie en 
kunstmatige inseminatie veroordeelt, bij mensen althans. Dit moet in het licht worden gesteld 
van de sacraliteit van het menselijk leven. Het zijn niet ‘onze’ kinderen, maar het zijn Gods 
kinderen die Hij als Vader onder onze hoede heeft geplaatst. Daarom roept Eva: “Ik heb een 
jongen van God gekregen.” (Gen. 4:1) 
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.APPENDIX 4.  
 

DE VERBORGEN GEVAREN 
VAN DE REGENBOOG 
279 pagina’s  (2013) ,  pr i js  € 16,95 

“ De new-agebeweging en de komende tijd 
 van verdrukking en benauwdheid” 

 Constance E. Cumbey 

Dit is een herdruk van een uitgave in 1991 
van de Stichting Moria, nu uitgegeven door 
Uitgeverij Maatkamp. Vertaald door E. Pelle-
grom. Deze herdruk heeft enkele bijlagen, die 
in de eerdere uitgave ontbraken. 

Dit magistrale boek uit 1983 is het eerste dat 
op de markt kwam waarin de agenda van de 
new-agebeweging aan de kaak werd gesteld 
en zijn begeleidende religieuze ketterij. On-
danks de geniepige tegenwerking van uitgeve-
rij Huntington House en de striemende kritieken van eenieder die maar enige symphatie 
koesterde voor de new-agebeweging, en helaas ook vanuit Christelijke hoek, werd het 
boek een onmiddellijk succes. Het is nog steeds actueel, actueler dan ooit, want de new-
agebeweging wil in feite de voorbode zijn van het door mensen bevochten aards para-
dijs, waarin wij als mens onze godwording zullen hebben bereikt. De praktijk wijst an-
ders uit, zoals allerlei ‘ismen’ inmiddels overduidelijk hebben aangetoond. Denk aan het 
Communisme, maar vooral het Nazisme, dat in zijn geestesgesteldheid en doelstellingen 
markante overeenkomsten toont met de new-agebeweging (een toen nog niet ingebur-
gerde term). Het hoofdstuk “De new-agebeweging: het vierde rijk?” weet dat overtui-
gend aan te tonen. 

Cumbey publiceerde haar boek toen zij nog geen veertig jaar oud was, en nog steeds is 
zij heel actief. Haar commentaar op hedendaagse gebeurtenissen kan men volgen via 
haar website http://cumbey.blogspot.com, zeer aan te bevelen voor wie Engels kent en 
geïnteresseerd is in de diepere inzichten van wat zich achter de schermen afspeelt. Zij is 
een praktiserend advocaat in de staat Michigan (USA). Het eerste wat mij opviel tijdens 
het lezen van het boek, was haar grondige bijbelkennis en uitgesproken geloof in de 
Christelijke heilsboodschap. Gekoppeld aan een scherp intellect bestempelt haar dat als 
iemand naar wie geluisterd mag worden. Zij zegt niets wat ze niet kan onderbouwen, 
wat ongetwijfeld te danken is aan haar juridische geest. 

De strijd die in de schijnwerpers wordt gezet is niets minder dan de existentiële strijd 
tussen goed en kwaad. In allerlei new-agepublicaties staat in niet mis te verstane taal dat 
mensen die in de Bijbel geloven en de Bijbelse God aanbidden, van de aarde dienen te 
verdwijnen; het Christendom zelf zou een reliek uit een ver verleden zijn, en dient 
volgens de zegsmannen ook zo te worden behandeld. Het PLAN zegt dat alle huidige 
religieuze praktijken en symbolen van orthodoxe Joden en Christenen onwettig moeten 
worden verklaard. (p. 18) Achter wollige taal klinkt somtijds de waarheid door, want de 
tegenstander houdt niet altijd zijn masker op en Cumbey weet al die passages feilloos 
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aan te wijzen. Hier is een passage die ik graag citeer en die nog niets aan actualiteit 
heeft ingeboet:  

«« New-agers vergoddelijken Lucifer en dat is niets anders dan duivelaanbidding. 
Via zijn ‘transmissies’ aan Benjamin Creme heeft (een geest, die zich presenteerde 
als) Maitreya beweerd dat Jezus een van zijn discipelen is. Dit staat zwart op wit in 
Cremes boeken: “De Wederverschijning van de Christus” en “De Meesters van 
Wijsheid”. »» (p. 22) 

Benjamin Creme (1922-…) is een buitengewoon belangrijke speler op het New Age 
veld en is de feitelijke opvolger van de tweede in lijn na Madame Blavatsky, met wie 
het allemaal begon. Creme werd vooral bekend toen hij Maitreya (Boeddhistische naam 
voor de Antichrist) aankondigde als de nieuwe wereldleraar. Hij noemt hem ‘de Chris-
tus’ en gelooft dat Maitreya binnenkort de gehele wereldbevolking zal toespreken via 
radio en televisie, waarmee hij – ook dankzij telepathische methoden – zijn ware iden-
titeit bekend zal maken. 
 

Definitie New Age 
 New Age is een verzamelnaam voor een breed palet aan esoterische filosofieën, 
occulte wetenschappen, alternatieve religies, nieuwe therapieën en leefwijzen, die in 
de tweede helft van de 2oe eeuw aan populariteit wonnen. Overkoepelend principe is 
een holistisch mens- en wereldbeeld, het geloof in een op eigen kracht bereikte 
persoonlijke ontwikkeling, en het geloof dat de mensheid een nieuw en beter tijd-
perk ingaat. Via meditatieve technieken wil men de eenheid van mens, natuur en 
kosmos ervaren. Primair staat de intuïtieve en gevoelsmatige benadering van het 
leven. New Age zet zich af tegen de monotheïstische religies, maar ook tegen het 
heersend materialisme, rationalisme en individualisme.  
 Constance Cumbey zegt dat Helena Blavatsky (1831-91) de stammoeder van de 
new-agebeweging is met zijn tienduizend vertakkingen. De beweging waar zij recht-
streeks verantwoordelijk voor was, waaronder al die aftakkingen resorteren, heet het 
Theosofisch Genootschap. Hun doelstellingen zijn ook de uiteindelijke doelstel-
lingen van de new-agebeweging geworden. In een brochure van dit genootschap 
worden hun anti-Christelijke principes uiteengezet: «« Het materialisme van de 
wetenschap tegengaan evenals elke vorm van dogmatische theologie, en dan met 
name de Christelijke, die de leiders van het genootschap als bijzonder verderfelijk 
zien; de Westerse landen bekendmaken met de lang verzwegen feiten over de 
Oosterse religieuze filosofieën, hun ethiek, chronologie, esoterie en symboliek; de 
pogingen van zendelingen zoveel mogelijk tegenwerken, die erop gericht zijn de zog-
enaamde ‘heidenen’ te misleiden met betrekking tot de ware oorsprongen, de dog-
ma’s van het Christendom en de praktische uitwerkingen daarvan op het openbare 
en persoonlijke karakter in zogenaamd Christelijke landen. »» (pp. 43-44) 

 
Cumbey schrijft ook over “De Aquarius Samenzwering” een bestseller van Marilyn 
Ferguson († 2008), die daardoor grote bekendheid kreeg. Zij was een prominente New 
Age schrijfster. In dat boek verwijst Ferguson naar “Het Evangelie van Jezus de 
Christus” van Levi H. Dowling, waar ze vanuit de inleiding citeert: 

«« Jezus is niet altijd de Christus geweest. (Jezus en de Christus zijn twee 
verschillende grootheden.) Jezus verwierf zijn Christus-zijn door een inspannend 
leven. In hoofdstuk 55 hebben we een opsomming van de gebeurtenissen van zijn 
Christus-wording, toen hij de graad van Christus ontving (…). We erkennen de 
feiten dat Jezus een mens was en dat Christus God was (…). »» (pp. 30, 33) 

Cumbey geeft aan dat de Bijbel heel duidelijk is over zo’n beschrijving (1 Joh. 2:22): 
“Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dit is de 
Antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.” (zie ook 1 Joh. 4:3) 
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Hun godsbegrip vindt zijn verlengde in de ideeën van de ‘New World Order’, wat een 
regiem is, zo leert ons de Bijbel, dat onder de grondeloze terreur staat van de Antichrist 
/ Maitreya. Een uitstekende samenvatting van hun dogmatiek luidt als volg: 

«« Alhoewel hun theologie nogal duister lijkt door het bewust gebruiken van een 
geëxalteerd jargon, is zij niet gecompliceerd. Een Christen vindt de belangrijkste 
principes ervan in Genesis 3. Deze komen neer op: a. een aanval op het gezag 
van Gods Woord; b. de ontkenning dat een mens sterfelijk is, en dat zij in plaats 
daarvan via reïncarnatie telkens weer terugkomt; c. de bewering dat de mens als 
een god kan zijn, nu en hier op aarde en op eigen kracht; d. de vergoddelijking van 
Lucifer en andere demonische wezens [de theorie van de Meesters der Wijsheid]. 
»» (pp. 39-40) 

Miljarden mensen zijn anno 2014 actief betrokken bij de new-agebeweging, en dat op alle 
politieke, educatieve en sociale niveaus. Cumbey zegt daarover: (p. 57) 

«« De hiërarchie van de beweging is erin geslaagd mensen uit alle geledingen van 
de maatschappij aan te trekken om doelen te bereiken die slechts een klein 
percentage ten goede zullen komen — en misschien wel aan niemand. Ontelbaren 
zijn misleid om projecten te ondersteunen die hen uiteindelijk zullen beroven van 
hun burgerlijke vrijheden, van een deel van hun eigendommen, van hun godsdienst 
en misschien wel hun leven. Door haar ware bedoelingen te verbloemen door het 
prediken van vrede en liefde heeft de beweging zelfs veel oprechte aanhangers 
zozeer verblind dat zij niet meer door haar algemene verklaringen heen kunnen 
prikken. Ze staan in een trance-achtige verrukking te juichen wanneer termen als 
‘Ariërschap’, ‘achterhaalde Joodse bedeling’, ‘massale planetaire inwijding’ en 
‘zuiveringsactie’ aan hen worden voorgeschoteld als iets begerenswaardigs. »»  

 
Vergis u niet. De beweging is niet alleen anti-Christelijk, maar ook fel anti-Joods en 
natuurlijk is zij tegen de vestiging van de Staat Israël. Wat sommigen zal verbazen is dat 
zij ook anti de Islam is. Dat is omdat het een monotheïstische godsdienst is. Zo zegt de 
schrijfster in een citaat van Alice Bailey (De Stralen en de Inwijdingen - p. 599) : 

«« De leiders zijn openlijk en onverschrokken bezig plannen uit te werken voor een 
nieuwe verplichte wereldreligie, een religie die volkomen breekt met de idee van 
Jezus de Christus en God de Vader. Joden, Christenen – zowel Katholieken als 
Protestanten – en Moslims, die niet tot samenwerken bereid zouden zijn, worden 
openlijk bestemd om te worden vervolgd en zelfs een ‘zuiveringsactie’ te ondergaan, 
indien ze weigeren mee te werken. »» (p. 59) 

 
De kaarten zijn geschud. Constance Cumbey geeft herhaaldelijk voorbeelden van kerk-
leiders van allerlei gezindte, die zich hebben laten inpalmen door de oorstrelende taal en 
eigentijdse theologie van de new-agers. Dat was eind zeventiger jaren! Hoe zal het nu 
zijn? Als Maitreya zich openbaart, hoeven we niet verbaasd te staan dat veel kerkleiders 
deze figuur enthousiast zullen onthalen. Zij citeert de gevierde schrijfster Marilyn Fergu-
son. Deze zegt dat de new-agebeweging is doorgedrongen in alle geledingen van onze 
maatschappij en tot in de kerkinstituten, ongeacht de geloofsrichting. En zich verkneuke-
lend over het verlies aan rechtzinnigheid binnen de veronderstelde bastions van God de 
Vader en Jezus Christus, beweert Ferguson: “Thans winnen de ketters terrein, verliest de 
dogmatiek haar gezag en wordt geloven verdrongen door kennen.” (De Aquarius Samen-
zwering - p. 257) Hierop voortbordurend, schrijft Cumbey: 

«« Omdat ze dikwijls in ogenschijnlijk Christelijk taalgebruik zijn verpakt, worden 
de ‘geestelijke’ aspecten van de new-agebeweging door nietsvermoedende mensen 
zelfs binnen orthodoxe religieuze intellingen, zowel Christelijk als Joods, positief 
ontvangen. Ook de politieke programma’s van de beweging worden in veel 
Christelijke kerken en groeperingen gesteund en verdedigd. De new-agebeweging is 
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onder andere uit op: de vestiging van universele instellingen voor de distributie van 
de rijkdommen van de wereld, herverdeling van de welvaart van de wereld, een 
nieuwe werelreligie, ervaringsgodsdienst [in tegenstelling tot op Schrifgezag en 
traditie gebaseerde godsdienst], een universeel belastingstelsel, een universele 
dienstplicht, denken met de rechterhersenhelft en met beide hersenhelften [intuïtief 
en subjectief tegelijk, in tegenstelling tot wat zij ‘denken met de linkerhersenhelft’ of 
‘analystisch’ denken noemt], het verspreiden van de leer dat alle dingen onderdelen 
van de grotere kosmos zijn, benadrukking van universele onderlinge afhankelijkheid 
en een bevolkingsgroei van 0% (zero population growth), (en daarom zijn ze ook 
voorstander van abortus). »» (p. 160) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een frappant voorbeeld is de Graduate Theological Union of Berkeley (p. 164), die sinds 
haar oprichting in 1962 de Katholieke, Protestantse en Joodse deelnemers in een soort ge-
meenschappelijke afvalligheid bijeenbrengt. Hun theologische horizon is verruimd tot alle 
belangrijke godsdienstige richtingen over de gehele wereld, waaronder zelfs hekserij. 
Door ‘creatief lenen’, zoals ze dat noemen, zijn ze erin geslaagd het Christendom te doen 
verwateren tot iets dat nauwelijks nog herkenbaar is. Was dit maar een grote uitzondering! 
Men hoeft niet dom te zijn om deze afval aan te hangen, want het denksysteem getuigt van 
een grote intelligentie, een intelligentie die Lucifer betaamt. Zegt Cumbey: 

«« De Bijbel bestaat uit 66 boeken, die elkaar niet tegenspreken. Dit komt omdat de 
Heilige Geest consequent is. Ook occulte leerstellingen vertonen een opmerkelijke 
consequentheid. Alhoewel ze uit verschillende bronnen lijken te komen, komen ze 
in elke cultuur op aarde voor. »» (p. 192) 

 
We hebben met een geduchte tegenstander te maken. ‘Leer uw tegenstander kennen’ is 
een vereiste om volgens het devies van de apostel Paulus te kunnen blijven staan en niet te 
vallen. Bijzonder waardevol in dit boek is dat Cumbey de belangrijke organisaties aan-
wijst die zich voor de nieuwe religieuze en politieke wereldorde inzetten. Zo geeft zij de 
details over het ontstaan van de Lucis Trust, voorheen de Lucifer Publishing Company, en 
wijst op hun banden met de Verenigde Naties. Zij geeft ons een kijkje achter de schermen 
in makkelijk te verstane taal en op exacte wijze. Ik kan u dit boek daarom warm aanbe-
velen. Het zou verplichte literatuur moeten zijn op onze theologische scholen. 
 
 
 

- 

  

 
Benjamin Creme - 2008, door Meryl Tihanyi 
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Uittreksels uit het Boek der Waarheid over de New Age praktijk 

Het Boek der Waarheid bevat een serie hemelse boodschappen, die ontvangen zijn door 
een getrouwde vrouw en moeder van een jonge familie, die in Ierland woont. Zij staat 
bekend als Maria Goddelijke Barmhartigheid. Haar boodschappen begonnen in no-
vember 2010 en eindigden in maart 2015.  

Boodschappen die specifiek over de New Age praktijk gaan: 

15 mei 2011; 
2 maart, 7 maart, 7 juni 2012; 
22 februari, 3 juni, 24 september 2013; 
6 december 2014. 

 

 
Wijs de praktijk af van het New Age spiritualisme 
• zondag 15 mei 2011 

Mijn zeer geliefde dochter, Ik doe een beroep op al mijn volgelingen om het werk van de 
new-agebeweging aan de kaak te stellen, die de wereld in zijn greep heeft. 

Het Christendom is altijd het eerste doelwit van Satan geweest. Omdat hij zo geslepen is, 
zal hij altijd personen trachten te verleiden met lege en geestelijk verloren zielen. Hij zal 
zijn leugens altijd proberen voor te stellen als iets wat op liefde lijkt. Daarna zal hij het 
denken van mijn kinderen proberen te beheersen door middel van oude heidense tactieken 
die ontworpen zijn om hun geest van de zogenaamde stress van het moderne leven te 
bevrijden. Pas op voor degenen onder jullie die zich aan die praktijken overgeven, die in 
staat zouden zijn jullie mentale gesteldheid op grond van meditatie naar een niveau van 
vergetelheid te brengen. Als je eenmaal toestemt dat je geest op die wijze wordt gestuurd, 
kunnen Satan en zijn demonen ongemerkt en geruisloos binnenkomen, zó geleidelijk zal 
die overgang zijn. 

Vermijd oude spiritistische praktijken, waaronder het gebruik van tarotkaarten 
Enorm veel zielen in de wereld hunkeren naar geestelijke begeleiding. In hun poging hun 
leven betekenis te geven, staan ze zonder het te beseffen toe dat ze in praktijken worden 
meegevoerd die op heidendom neerkomen. Iedere verkeerde leer die jullie uitnodigt te 
geloven dat dankzij de oude spiritistische praktijken een vrede in hart en ziel kan worden 
bereikt, dient te allen tijde worden vermeden. Leer ze kennen voor wat ze werkelijk zijn. 

Het gebruik van kristallen, meditatie, reiki, yoga, tarotkaarten, geloof in geestelijke leids-
mannen, metaphysica en zogenaamde gebedsgenezers, bestaan om jullie ertoe te brengen 
in een alternatief en superieur bestaan te geloven buiten hetgeen door God de Eeuwige 
Vader is geschapen. 

Waarschuwing tegen de ‘Opgestegen Meesters’ 
Vandaag moeten velen onder jullie, die steeds op zoek zijn naar een geestelijke voldoe-
ning vanuit de praktijk van het volgen van engelen, ook alert zijn voor het feit dat als een-
maal de term ‘Opgestegen Meesters’ wordt gebruikt, je er zeker van kunt zijn dat deze 
engelen niet uit de Hemel komen. Mijn kinderen, ‘Opgestegen Meesters’ zijn gevallen 
engelen en komen uit de duisternis. Toch zal je verteld worden en tot overtuiging gebracht 
dat ze van het licht komen. Al dit heidens spiritualisme, indien je toestaat dat het jullie 
levens overneemt, zal je tenslotte in de putten van duisternis naar beneden trekken, en wel 
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op het moment dat je dit het minst verwacht. Satan zal uiterst voorzichtig zijn in de manier 
waarop hij deze duistere leugens presenteert, want je zult altijd horen, en daarin ook gaan 
geloven, dat deze zaken alleen maar goed zijn. 

De meeste van deze praktijken worden gebracht alsof het goed zou zijn voor je gevoel van 
eigenwaarde, vertrouwen, controle over je leven. Maar dat zijn allemaal leugens. Deze 
praktijken drijven je niet alleen van de Waarheid af, maar ze bezorgen ook onbeschrijf-
lijke ellende als de kwade geesten, als direct gevolg daarvan, eenmaal je ziel zullen zijn 
binnengekomen. 

De Bijbel waarschuwt tegen de gevaren van magie 
Met de waarheid kan niet worden gemarchandeerd. De onderwijzingen die ons via de 
Heilige Bijbel zijn overhandigd, waarschuwen de mensheid tegen de gevaren van magie, 
waarzeggerij en de aanbidding van valse goden. In de wereld van vandaag worden deze 
praktijken als onschadelijk voorgesteld, maar noodzakelijk voor het geestelijk welzijn. 
Wegens de aard van zachtaardige zielen zullen velen van hen als van nature naar de New 
Age praktijken worden getrokken door de valse façade van liefde die ze uitstralen. Niets 
kan verder van de Waarheid afstaan.  

Waarschuwing tegen een fanatieke toewijding aan engelen 
Weet wel dat het Satan en zijn gevallen engelen zijn die jullie zorgvuldig en sluw tot deze 
onverdachte leugens hebben verleid. Voor diegenen onder jullie die een bijna fanatieke 
verering tot engelen bevorderen, heb Ik dit te zeggen. Waarom verkondigen jullie niet 
eerst het Woord van God, mijn Eeuwige Vader? Gelijkt deze obsessie voor engelen niet 
eerder op een of andere vorm van afgoderij? Ja, absoluut, bid om bijstand van de heilige 
engelen, maar stel altijd deze vraag: “Gaat mijn devotie tot engelen niet ten koste van mijn 
liefde voor Jezus Christus, Zoon van God, of de Eeuwige Vader?” Indien zulks het geval 
is beledigen jullie Mij, jullie goddelijke Redder, Jezus Christus. 

Word nu wakker voor de leugens van het zogenaamde spiritualisme. De engelen, die jullie 
door middel van deze praktijken aantrekken, komen niet uit de Hemel of van het Licht. Ze 
lijken van het Licht te komen, maar dat is de misleiding die Satan en zijn demonen aan-
wenden om hun daden te camoufleren. 

Onthoud deze laatste les. Omkleed jullie heidense praktijken zoveel je wilt om te doen 
voorkomen alsof je eer brengt aan het goddelijke Licht van de Hemel, maar het zal een 
leugen zijn. De leugen, en zij die jullie ervan willen overtuigen deze bizarre reis naar een 
zogenaamde geestelijk rijk te volgen, dat geen deel heeft aan dat van mijn Vader, zal jullie 
zo dicht bij Satan brengen, dat er op zeker moment geen terugkeer meer mogelijk is. 

Het enige goddelijke rijk van Liefde dat buiten deze Aarde bestaat, is de Hemel. Al het 
andere dat jullie wordt verteld, is onwaar. Satan, echter, wil jullie doen geloven dat het 
wel zo is. De werkelijkheid is dat hij al die goedgelovige en bijgelovige zielen samen met 
hem en alle gevallen engelen in de duisternis van de Hel trekt, en dat alles in de naam van 
een onechte liefde. 

Gelieve te onthouden dat Liefde, Echte Liefde, alleen van God de Eeuwige Vader kan 
komen. 

Jullie Liefhebbende Redder 
Jezus Christus 
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Wee die Christenen die Mij verlaten hebben voor de New Age! 
• dinsdag 24 september 2013 

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel bezit een krachtig instinct om God in zijn 
leven te zoeken. Diegenen die Gods Liefde in haar meest zuiverste vorm vinden, krijgen 
deze gave omwille van hun nederigheid en aanvaarding van het feit dat God alle glorie 
toekomt. 

Daarentegen gaan heidenen in hun zoektocht naar spirituele vrede veeleer op zoek naar de 
‘Schepping’ van de Ware God dan naar hun ‘Schepper’. In plaats dat zij zich voor God 
neerbuigen, mijn Vader, de Almachtige, de Schepper van het al, liggen ze voor drog-
beelden op de grond uitgestrekt, waaronder de wonderwerken die Hij voor de wereld 
schiep – de Aarde, de zon, de maan en de sterren. Ze verafgoden deze grote wonder-
werken en maken zich wijs dat ze via deze praktijk grote krachten krijgen. Wat ze zoeken 
is een vorm van geestelijke verlichting waar ze van verwachten dat het ze vreugde en 
vrede brengt. Door meditatie en yoga openen velen op deze manier hun gedachten en 
zielen, waardoor de boze geest hen verderven kan. Ze geloven ten onrechte dat één of 
andere kracht, een andere dan afkomstig van de Allerhoogste God, hen de vrede kan 
brengen waar ze zo naar hunkeren. 

Het heidendom brengt geen vrede maar duisternis van de ziel 
Weet wel dat er maar één God is! Elke andere vorm van dweepzucht komt neer op hei-
dendom. Het maakt niet uit wat ze zeggen of hoe zij hun handelwijze rechtvaardigen, ze 
nodigen Satan uit hun ziel binnen te komen. En als hij eenmaal toegang heeft, zullen hij 
en de demonen die hij stuurt deze zielen niet meer met rust laten. Zij zullen deze zielen 
kwellen, hen volstoppen met leugens en hen doen geloven dat zij een gave bezitten. 
Sommigen geloven dat zij anderen, door praktijken als reiki, kunnen genezen. Wat zij in 
plaats daarvan doen, bestaat eruit anderen – waar zich onschuldigen onder bevinden – te 
besmetten. Als heidenen zingen om spirituele gaven aan te trekken, vertellen zij dat dit 
hen vrede brengt. Weet dat, terwijl velen dit geloven, zij binnen korte tijd – zodra de geest 
van het kwaad hun geest is binnengedrongen – zullen worden opgejaagd en geen rust 
meer vinden. Ze zijn voortdurend op zoek naar iedere vorm van zinnelijk genot, en al wat 
zij in ruil daarvoor krijgen, zal de duisternis van de ziel zijn. 

Heidendom brengt een vreselijke onrust met zich mee. In landen waar heidenen de valse 
goden aanroepen, halen ze de toorn van mijn Vader op hun hals. Veel van dergelijke 
zielen beseffen niet waar ze mee bezig zijn, maar je kunt ze herkennen aan de manier 
waarop zij hun lichaam optooien, omdat zij zich in de ogen der bedrieglijke afgoden, die 
zij beweren te aanbidden, als gewijde vaten zien. Liefde, nederigheid en zelfopoffering 
voor het welzijn van anderen zal hen vreemd zijn, want zij aanbidden alleen de zintuigen. 
Zij beseffen niet dat hun ziel een gave Gods is, en dus doen zij daar in hun jacht naar 
volmaaktheid afstand van, in ruil voor iets dat zij nooit zullen bezitten. 

Wee de Christenen die Mij verlaten hebben voor het New Age heidendom 
Tijdens ‘De Waarschuwing’ zal Ik in deze zielen de Waarheid opwekken over Wie zij toe-
behoren. Bid dat zij mijn hand van barmhartigheid zullen aanvaarden! Wee de Christenen 
die Mij hebben verlaten ten gunste van het New Age heidendom! Zij zijn diegenen die 
mijn barmhartigheid niet willen en zich liever met onzin bezighouden, want dat voedt hun 
ego, daar zij geloven dat zij in staat zijn spirituele zaken te beheersen. Terwijl zij op deze 
manier naar persoonlijke volmaaktheid streven, snijden zij zich volledig van God af. Door 
zo te handelen, zetten zij de deur voor de Boze open, die hen zal verleiden en hypno-
tiseren door de aantrekkingskracht van bijgelovige beloftes, die ertoe leiden dat hun ziel 
dor wordt, (een plaats) waar Gods liefde niet gedijen kan. 

Jullie Jesus 



- 63 - 

 

‘Bibliografie van Arthur Waite’ 
Dit is een lijst van de publicaties van ‘de grote Vrijmetselaar’ Arthur Edward Waite wat 
de godslasterlijke praktijk en denkrichting binnen de vrijmetselaarskringen aantoont die, 
zoals niet anders kan worden verwacht, trouw zijn gebleven aan de opvattingen van hun 
oprichtingsvaderen, de Socinianen alias Rozenkruisers. De lijst is aan de website ontleend 
van Kessinger Publishing, een Amerikaanse uitgeverij die in dit soort zaken is gespeciali-
seerd. 

A. E. Waite (1857-1942) was een occultist en heeft mede aan de wieg gestaan van het 
Rider-Waite Tarot kaartendek. Hij werd in de Verenigde Staten geboren en groeide op 
in Engeland. Waite werd lid van de Hermetische Orde van de Gulden Dageraad toen hij 
33 jaar oud was en schreef zich 11 jaar later in bij de Societas Rosicruciana in Anglia. 
De Gulden Dageraad werd door interne ruzies geplaagd totdat Waite in 1914 opstapte. 
Het volgend jaar vormde hij het Genootschap van het Rozenkruis, niet te verwarren met 
de Rozenkruisers. Zijn laatste boek, helemaal onderaan, is het belangrijkste. 

 
 

New Encyclopedia of Freemasonry (1921): A two volume set. Encyclopedia of Free-
masonry (ars magna latomorum) and of cognate instituted mysteries: their rites, literature 
and history. With sixteen full-page plates and other illustrations. With technology of rites 
and grades and table of cross references. 1016 pages. 
 
Alchemical Writings of Edward Kelly: Two treatises on the Philosophers’ Stone together 
with the Theatre of Terrestrial Astronomy; Index: Biographical Preface; The Stone of the 
Philosophers; Certain Fragments selected from the Letters of Edward Kelly; The Humid 
Way, or a Discourse upon the Vegetable Menstruum of Saturn; The Theatre of Terrestrial 
Astronomy. 214 pages. 
 
Alchemists through the Ages: Lives of the Famous Alchemistic Philosophers from the 
year 850 to the close of the 18th century, together with a Study of the Principles and 
Practice of Alchemy, including a Bibliography of Alchemical and Hermetic Philosophy. 
Illustrated by a series of rare and unusual Portraits. This compact, well-researched book 
describes the theory and practice of Alchemy by letting the famous alchemists (over 50 of 
them) speak for themselves. Essays on the True Principles and Nature of the Magnum 
Opus, and on its Relation to Spiritual Chemistry and The Physical Theory and Practice of 
the Magnum Opus. Includes an Appendix, Index, and an Alphabetical Catalog of Works 
on Hermetic Philosophy and Alchemy. The real quest of the alchemists was self transfor-
mation, the unfolding of their own higher-self, and in the process they created the modern 
Scientific Method. 316 pages. 
 
Azoth or the Star in the East: Embracing the First Matter of the Magnum Opus, the 
Evolution of Aphrodite-Urania, the Supernatural Generation of the Son of the Sun, and the 
Alchemical Transfiguration of Humanity. This was an earlier book of Waite, written when 
he was young and immersed in the study of alchemy. Index: The Sublimating Principle of 
Alchemy; Symbolism of Israel and Lucasta; The Agnostic Standpoint; Mysticism; Mysti-
cism a Practical Science; Transcendental Science and Religion; Mystical Philosophy of 
Nature; Evolution and Mysticism; The Outward Man; Hermetic Doctrine and Develop-
ment; Perfection of Humanity; Steps in the Way of Attainment; Religion of Evolution; 
Grounds of Spiritual Practice; The Holy Assembly; Catholic Doctrine of Theosophy and 
Mysticism; Five Nuptials of Ideal Being; The New Birth; The First Sublimation; Interior 
Sublimation; The Obscure Night; Evolution of the Interior Life. 246 pages. 
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Belle and the Dragon (1894): Waite takes the reader on a mystical journey through fairy-
land. We learn about Ravendale and the ravens found within. We travel to fairyland, meet 
Baphomet the great mystic and find ourselves in a haunted church. We meet up with a 
dragon and stay to see the queen chosen. 196 pages. 
 
Book of Black Magic and Ceremonial Magic: The Secret Tradition in Goetia, including 
the rites and mysteries of Goetic theurgy, sorcery and infernal necromancy. Completely 
illustrated with the original magical figures. Partial Index: Antiquity of Magical Rituals; 
Rituals of Transcendental Magic; Composite Rituals; Key of Solomon; Lesser Key of 
Solomon; Rituals of Black Magic; Complete Grimoire; Preparation of the Operator; Initial 
Rites and Ceremonies; Descending Hierarchy; Mysteries of Goetic Theurgy; Mystery of 
the Sanctum Regnum; Method of Honorius. 374 pages. 
 
Book of Destiny: Partial Index: Great Oracle of the Gods: called also The Book of the 
Speech of Hermes-Mercurius and the True Wheel of Fortune; Art of Knowing the Good 
Genii and Their Influence Upon the Destiny of Men; Occult Science of Jewels; Sidelights 
on Workings of Destiny in Business and Pleasure; Some Names of Womanhood; Curiosi-
ties of Planetary Lore; Wheel of Wisdom; Little Book of Divination by Flowers; Mystery 
of Dreams. 292 pages 
 
Book of Mystery and Vision (1902): Partial Index: Salvete; Of Single Chords and of 
Monologues; Of the Morality of the Lost Word; Of Things Heard and Seen; Of World’s 
Not Realized; Valete. 258 pages. 
 
Book of the Holy Graal (1921): Index: quest of a perfect sleep; dream nomads; daughter of 
life; way in the waking world; tale of eternal death; house of many mansions; dream in the 
quest of God; garden of life; master comes; way of the waterside; food of heaven; man 
and maid; of spiritual marriage; priest and priestess; golden veil of doctrine; Christ mysti-
cal; within the veil; Valete. 174 pages. 
 
Brotherhood of the Rosy Cross: Waite at his scholarly best, gives and account of the Rosi-
crucians from beginning to the present. Index: Mythical Rosicrucian Precursors; Militia 
Crucifera Evangelica; Alchemists and Mystics; Symbolism of the Rose and Cross; Fama 
Fraternitatis; Confessio Fraternitatis; Chemical Nuptials; Authorship of the Chemical 
Nuptials; Development of Rosicrucian Literature; English Rosicrucianism; A Great Ger-
man Alchemist (Michael Maier); Later Continental History; Awakening in England; 
German Rosicrucianism in the Eighteenth Century; Ritual and Masonic Period; Rosy and 
Golden Cross; Saint-Germain and Cagliostro; Fratres Lucis; Rosy Cross in Russia; En-
glish Rosicrucianism of the Nineteenth Century; A Modern Rosicrucian Order; A Kaba-
listic Order of the Rose-Croix; American Rosy Cross; Last Developments of the Mystery. 
650 pages. 
 
Collected Poems of Arthur Edward Waite: Vol. 1 and 2 (1914). Arthur Edward Waite is 
known for his writings on such varied subjects as alchemy, Freemasonry, the Holy Grail, 
cartomancy, magic, the tarot and various occult sciences. This book contains a collection 
of his poetical works on the strange houses of sleep, mystery and vision, quest of the 
golden gate, garden of spiritual flowers, morality of the lost world, and the further side of 
the portal. 766 pages. 
 
Doctrine and Literature of the Kabalah: From whatever point of view, the Kabalah is of 
importance: it connects with literature greater than itself and with pregnant issues of 
history. It is part of the history of philosophy, and as such it once entered into the thought 
of Europe. It is responsible, broadly speaking, for all that strange tissue of symbolism and 
ceremonial which made up the magic of the Middle Ages; at a later period it sought to 
transform alchemy; it tinctured many of those conventional practices and beliefs which we 
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term superstition generically, and the guise in which we know them is therefore chiefly a 
Kabalistic guise." Index: Post-Christian Literature of the Jews; Doctrinal Content of the 
Kabalah; Source and Authority of the Kabalah; Written Word of Kabalism First, Second 
and Third Period; Some Christian Students of the Kabalah, Raymond Lully, Cornelius 
Agrippa, Paracelsus, William Postel, The Rosicrucians, Robert Fludd, Thomas Vaughan, 
Ralph Cudworth, Saint-Martin, Eliphas Levi, Papus; Kabalah and Other Channels of 
Esoteric Tradition, The Kabalah and Magic, Alchemy, Astrology, Freemasonry, Tarot and 
Mysticism. 528 pages. 
 
Emblematic Freemasonry: It is the design of the following studies to present in an 
ordered sequence the chief aspects which have been assumed by Emblematic Freemasonry 
and its connection and developments in the course of their progress though the past two 
centuries. Chapters include: Intimations from the old records; The acception and Robert 
Fludd; Ancient York Masonry; The Mystical Quest in Freemasonry; Masonic Tradition 
and the Royal Arch; The second birth of Masonry in the continental rites; Grades of the 
secret tradition; Christology of the secret tradition; The chivalry of the holy temple; The 
development of vengeance grades; The alleged masonic peril; The place of Masonry in the 
rites of initiation; Appendix. 146 pages 
 
Hermetic and Alchemical Writings of Paracelsus (Vol. 1 to V): Edited with a biographical 
preface, ellucidatory notes, a copious Hermetic vocabulary, and Index, by Arthur Edward 
Waite. Originally published as two volumes, now combined into one volume for easy 
reading and affordability. The work, as it stands, consists of (a) the large body of litera-
ture, entire and unabridged, attributed to Paracelsus, and treating directly of alchemy, and 
the transcendental doctrines and physics of the Magnum Opus; (b) The whole Paracelsian 
literature of the Great Elixir and the Universal Medicine; (c) So much of the Hermetic 
philosophy and cosmogony of Paracelsus as has been judged necessary to illustrate his 
alchemical teachings; (d) One important treatise illustrating the application by Paracelsus 
of metallic and mineral substances to the treatment of diseases; (e) An exhaustive 
collection of alchemical references scattered through the chirurgical works of Paracelsus. 
Index: Coelum Philosophorum; Book Concerning the Tincture of the Philosophers; Gra-
dations of Metals; Treasure of Treasures for Alchemists; Concerning the Transmutations 
of Metals and of Cements; Aurora of the Philosophers; Concerning the Spirits of the Pla-
nets; Economy of Minerals; Composition of Metals; Concerning the Nature of: Generation 
of Natural Things; Growth of Natural Things; Preservation of Natural Things; Life of 
Natural Things; Death of Natural Things; Resuscitation of Natural Things; Transmutation 
of Natural Objects; Separation of Natural Things. Paracelsic Method of Extracting 
Mercury from all the Metals; Sulphur of the Metals; Crocus of the Metals, or the Tincture; 
Philosophy of Theophrastus Concerning the Generations of the Elements of: Air; Fire; 
Earth; Water, with its Fruits. Book about Minerals; Concerning Salt and Substances Com-
prehended Under Salt; Concerning Sulphur; The Mercuries of the Metals; De Transmuta-
tionibus Metallorum; The Vatican Manuscript of Paracelsus; Manual of Paracelsus. 814 
pages. 
 
Hermetic Museum Restored: An enlarged edition containing twenty-two most celebrated 
chemical tracts. Index: The Golden Tract; Golden Age Restored; Sophic Hydrolith; A 
Demonstration of Nature; A Short Tract; Only True Way; Glory of the World; A Tract of 
Great Price; A Very Brief Tract; Book of Lambspring; Golden Tripod; Chemical Treatise 
of Thomas Norton; Testament of Cremer; New Chemical Light; New Chemical Light, 
Second Part; An Open Entrance to the Closed Palace of the King; A Subtle Allegory 
Concerning the Secrets of Alchemy; Three Treatises of Philalethes I; Three Treatises of 
Philalethes II; Three Treatises of Philalethes III; John Frederick Helvetius’ Golden Calf; 
All-Wise Doorkeeper. 680 pages. 
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Hidden Church of the Holy Graal (1909): It’s Legends and Symbolism. Considered in 
their Affinity with Certain Mysteries of Initiation and other Traces of a Secret Tradition in 
Christian Times. Index: Roots of the House of Meaning; Mysteries of the Holy Graal in 
Manifestation and Removal; Early Epochs of the Quest; Lesser Chronicles of the Holy 
Graal; Grater Chronicles of the Holy Graal; German Cycle of the Holy Graal; Holy Graal 
in the Light of the Celtic Church; Mystic Aspects of the Graal Legend; secret Tradition in 
Christian Times; Secret Church; Bibliography of the Holy Graal. 736 pages. 
 
Holy Grail: The Galahad Quest in the Arthurian Literature: The Holy Grail is central to 
the Arthurian literature. The lighthearted journeys for women and adventure build up to 
the journeys of the soul. It becomes clear that these earlier journeys were also not really 
what they seemed to be, not really journeys on horseback and clothed in armor, but jour-
neys of the spirit. Index: The Holy Vessel and its Literature; Holy Grail in its Manifes-
tation and Removal; The Conte Del Graal; Cycle of Robert De Borron; Vulgate Cycle of 
the Holy Grail; Other and Later Texts of the Grail Legend; German Cycle of the Holy 
Grail; Welsh and English Texts; Critical Aparatus in Respect of the Grail Cycles: Celtic 
Hypothesis; Further Critical Apparatus: The Schools, the Churches, and the Sects; Further 
Critical Apparatus: The Ritual Hypothesis; Secret of the Holy Grail; Bibliography of the 
Holy Grail. 612 pages. 
 
Holy Kabbalah: Post-Christian literature of the Jews; source and authority of the 
Kabbalah and the age of the chief texts; written word of Kabbalism, first period; written 
word of Kabbalism, second period; doctrinal content of the Kabbalah in respect of God 
and the universe; hierarchies of spiritual being; ways of God with man; higher secret 
doctrine; written word of Kabbalism, third period; some Christian students of the Kab-
balah; the Kabbalah and other channels of secret tradition; final considerations. 664 pages. 
 
Lamps of Western Mysticism: Essays on the Life of the Soul in God. A collection of 
thirty-two Essays in Three Parts. Lamps of Quest: The Path of Reality: An Ex-parte 
Statement; Oblation and Service; Consecrations of Life and Thought; The Higher Under-
standing; The Sense of the Infinite; Life and Doctrine; A Study in Contrast; The Higher 
Aspect; Spiritism and the Mystic Quest; Official Churches and Spiritism; The Path of the 
Mysteries. Lamps of Life: Of Crowned Masters; The Dionysian Heritage; The Everlasting 
Gospel; The Message of Eckehart; Ruysbroeck’s Journey in the Divine Distance; A bride 
of Christ; Voices from Carmel; Post-Reformation Mystics; Molinos and the Quietists; 
Later Witnesses to the Life of Life; In the Shadow of Revolution; A Modern Daughter of 
Desire;. Lamps on Heights: Mystical Realization; Faith and Vision; The Path of 
Contemplation; The World to Come and the World of the Holy One; Grounds of Unity in 
Grace and Nature; The Poet’s Glass of Vision; A Study in Christian Pantheism; The 
Grades of Love; The Inward Holy of Holies. 338 pages. 
 
Magical Writings of Thomas Vaughan (Eugenius Philalethes): A Verbatim Reprint of His 
First Four treatises; Anthroposophia Theomagica; Anima Magica Abscondita; Magia Ada-
mica; and the True Coelum Terrae. The Magical Writings of Thomas Vaughan constitute 
an explanatory prolegomena not only to the general history of practical transcendentalism, 
and to the philosophy of transcendental art, from the standpoint of a Christian initiate, but 
they are especially directed to the interpretation of alchemical symbolism; they claim to 
provide the intelligent reader with a substantially fresh revelation of that mysterious First 
Matter of the Magnum Opus. Thomas Vaughan enlarges the theoretical scope of alche-
mical processes, and delineates the spiritual evolution of humanity. 194 pages. 
 
Manual of Cartomancy and Occult Divination: Lesser Secret Sciences and the Tradition 
Therein; Oracle of Human Destiny; Mystic Alphabet of the Magi; Golden Wheel of 
Fortune; Art of Invoking Spirits in the Crystal; Egyptian Method of Fortune-Telling; 
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English Method of Fortune-Telling by Cards; Universal Oracle; Book of the Secret Word 
How to Find Lucky Numbers with Dice; To Read a Person’s Character by Means of Kab-
balistic Calculations; Mathematical Fortune-Teller; Judgments Drawn from the Moon’s 
Age; Virtues and Influences of Precious Stones; Unheard of Curiosities; Hours, Virtues 
and Colors of the Planets; Art of Ruling by the Law of Grace; Fatality of Days and Places; 
Arts of Divination; Divination by Dreams. 264 pages. 
 
Mysteries of Magic: A Digest of the Writings of Eliphas Levi, Life of Alphonse Louis 
Constant; Notes on the Mysteries of Magic as expounded in the Occult Philosophy of 
Eliphas Levi; Threshold of Magical Science; Doctrines of Occult Force; Written Tradition 
of Magic; Doctrine of Spiritual Essences or Kabbalistic Pneumatics; Ceremonial Magic; 
Science of the Prophets; Science of Hermes; Key of Magical Phenomena; Key of Modern 
Phenomena; Religion of Magic; Great Practical Secrets; Thaumaturgical experiences of 
Eliphas Levi; Embodying the Spirit of the Author’s Philosophy; Three Credos of Eliphas 
Levi: Creed of the Magus; Catholic and Magical Symbol; Philosophical Credo. 536 pages. 
 
Occult Sciences: A Compendium of Transcendental Doctrine and Experiment, Embracing 
an Account of Magical Practices; or Secret Sciences in Connection with Magic; of the 
Professors of Magical Arts; and of Modern Spiritualism, Mesmerism and Theosophy. The 
subject of occultism has been very fully dealt with during recent years by various students 
of eminence. It has remained for the results of their studies to be condensed into a portable 
volume, which shall conduct the inquirer into the vestibule of each branch of the occult 
sciences, and place within his reach the proper means of prosecuting his researches further 
in any desired direction. Index: Magical Practices; White Magic: The Evocation of 
Angels; White Magic Evocation of Spirits; Black Magic; Necromancy; Secret Sciences in 
Connection with Magic; Alchemy; Elixir of Life; Crystallomancy; Composition of Talis-
mans; Divination; Divining Rod; Astrology; Kabbalism; Professors of Magical Art; Mys-
tics; Rosicrucians; Freemasons; Modern Phenomena; Mesmerism; Modern Spiritualism; 
Theosophy. 298 pages. 
 
Pictorial Key to the Tarot (1910): This text is devoted to explain the profound meaning of 
the 22 cards of the major Arcana. Selected contents: the veil and its symbols; the doctrine 
behind the veil; the tarot and the secret tradition; the outer method of the oracles; distinc-
tion between the greater and lesser Arcana; the four suits of Tarot cards, including wands, 
cups, swords, and pentacles; the recurrence of cards in dealing, an ancient Celtic method 
of divination; the method of reading by means of thirty-five cards. Includes wonderful 
illustrations of Tarot cards. 344 pages. 
 
Quest of the Golden Stairs, A mystery of kinghood in Faerie (1927): Index: court of stars; 
book of the voices of Faerie; magic ring; beloved kinsman; paradise of birds; opening of 
the eyes in Faerie; daughter of the stars; woodland chapel in Faerie; history of Prince Mel-
nor and of Beryl, a queen of spells; day of passing in Faerie; day of betrothal in Faerie; 
mission from the evening star; obscure night of Faerie; hand and crown in Faerie; way of a 
crown in Faerie; priest of stars; beginning of travels in Faerie; quest of a soul in Faerie; 
dream tower; bells of Faerie; festival of kinghood; enthronement. 182 pages. 
 
Raymund Lully: Illuminated Doctor, Alchemist and Christian Mystic: There are few 
names in mediaeval literature and in the history of its philosophical thought, around which 
has gathered a more curious woof of legend confused with fact than the name of Raymund 
Lully. Index: A Problem of Personality; The Illuminated Doctor of Majorca; The Univer-
sal Science; The Hermetic Doctor; An Historical Research; The Science of Alchemy; The 
Mystical Doctor. 112 pages. 
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Real History of the Rosicrucians: Considered one of the best, most factual and complete 
historical records about Rosicrucianism. This book is scholarly, objective and non-parti-
san, and remains essential reading for those desiring a balanced and unprejudiced view. 
454 pages. 
 
Secret Doctrine in Israel a Study of the Zohar and its Connections: Index: Early Students 
of Kabbalism; Hidden Church of Israel; Majesty of God in Kabbalism; Doctrine of 
Cosmology; Myth of the Earthly Paradise; Serpent, Son of the Morning, and Fall of the 
Angels; Fall of Man; Legend of the Deluge; Covenant with Abraham; Of Moses, the 
Master of the Law; Temples in Jerusalem; Coming of Messiah; Soul in Kabbalism; Doc-
trine Concerning Sheol; Concerning Resurrection; Mystery of Shekinah; Mystery of Sex; 
Occult Sciences; Developments of Later Kabbalism; Alleged Christian Elements; Conclu-
sion on Jewish Theosophy. 350 pages. 
 
Secret Tradition in Alchemy: Contains its development and records; with intimations of 
the mystical experience which underlies Hermetic Symbolism. Chapters on Alchemy and 
supernatural life; Modern views on the Hermetic Mystery; Further speculations on philo-
sophical gold; Ancient hermetic books and the way of the soul therein; Alchemy in China; 
The testimony of Byzantine alchemy; Arabian and Syriac Alchemy; The early Latin 
literature; The later chain of Hermes; The myth of Flamel; The chariot of Basil Valentine; 
Paracelsus; Denys Zacharie and others; Famous English philosophers; Alchemy and 
exploitation; The new light of alchemy; The reformation and German alchemy; Thomas 
Vaughan; The cosmopolite; John Frederick Helvetius; An alchemist of Mitylene; The 
Mystic side of Alchemy; Animal magnetism; and Kabbalistic alchemy. 438 pages. 
 
Secret Tradition in Freemasonry (1911): A two volume set. The volumes appeared in 
1911, and so far as my knowledge goes, they formed in respect of production the most 
beautiful work which has ever been issued in any land or language on the Masonic Sub-
ject. This is NOT an early edition of Waite’s other work by the same name. Index: 
Volume 1, Fundamental Relations of the Craft and the High Grades; Development of the 
High Grades in Respect of the Ancient Alliance; Of the New Alliance of Freemasonry; 
The Masonic Orders of Chivalry; Of Alchemy in Masonry; Of Magical and Kabbalistic 
Degrees; Of the Mysteries on their Mystical Side, and of this Subject in its Relation to 
Masonry; Appendices; Index. 862 pages. 
 
Secret Tradition in Freemasonry (1937): This was Waite’s last book and according to the 
editor the most important book ever written on the esoteric aspects of Freemasonry. “I am 
not offering in this book a revised edition of two volumes which appeared under the same 
title so far back as 1911. It is so altered, extended and transformed that it may claim to be 
a new undertaking and to supersede in fact that which it preserves in name.” Waite not 
only reedited and radically restructured the two volume edition, but he incorporated much 
of his Emblematic Freemasonry (1925) that it might, as he said, supersede the previous 
work. This was Waite's last and (in his opinion) most important work on Freemasonry. 
Index: Creative and Emblematic Freemasonry; Craft Degrees and Their Connections; 
Second Holy House; New Alliance in Freemasonry; Quest in Christian Ritual; Masonic 
Orders of Chivalry Apart from Templar Grades; Templar Grades of Freemasonry; Of 
Alchemy in Masonry; Of Magical and Kabbalistic. 
 
 
 

- 

 


