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STIPNOTERINGEN Een theosofische prent 

Het Amfitheater van de Eeuwige Wijsheid 
Peter J. Forshaw (gebedskapel) en werken transmutatie van metalen Kortom, deze gravure is 

Universitair hoofddocent in het laboratorium. (het omzetten van het ene een goed voorbeeld van 

geschiedenis van de In tegenstelling tot de metaal naar het andere), de hoe complexe hermetische 

hermetische filosofie en andere, tweedimensionale bereiding van medicijnen concepten visueel worden 

verwante stromingen, prenten in het werk, en de steen der wijzen (de weergegeven. De afbeel- 

Universiteit van is deze afbeelding legendarische substantie ding combineert tekst (uit 

Amsterdam driedimensionaal. die transmutatie mogelijk de Bijbel, antieke teksten 
maakte). en hermetische geschrif- 

Hoofd van het Ritman De drie dimensies staan ten) met symbolische voor- 
Research Institute, hier voor alchemie, magie De twee zuilen van de stellingen die alleen voor 
Embassy of the Free Mind en christelijke kabbala. haard stellen de andere ingewijden begrijpelijk 

Alleen wanneer deze twee kennisbronnen voor: zijn. 
worden gecombineerd, Ratio et Experientia (Rede 
krijgen we de volledige en Ervaring). Flessen en Het resultaat is een beeld 

realiteit van Khunraths glazen op de schoorsteen- dat de hele denkwereld van 

Over dit object Amfitheater te zien. mantel bevatten de stoffen Khunrath blootlegt. Het 
die nodig zijn voor zowel toont hoe hij de christelij- 

Deze prent van de Duitse 
Elementen chrysopoeia (transmutatie ke traditie (oratorium) pro- 

theosoof Heinrich 
in goud) als iatrochemi- beert te verbinden met al- 

Khunrath uit Leipzig 1 Op een dakbalk staat de 
sche (chemisch-medische) chemie en magie (labo rato- 

(1560-1605), met de titel tekst uit Cicero's De natura 
alchemie. rium). Daarnaast toont het 

Amphitheatrum Sapientiae deorum (Over de aard van de zijn interesse in muziek 
Aeternae, werd gegraveerd goden): 'Niemand is ooit 4 De tafel is bedekt met (auditorium) en dromen 
door Paulus van der Doort een groot man zonder god- een groot aantal voorwer- (dormitorium). 
uit Antwerpen, naar een <lelijke inspiratie'. pen die betrekking hebben 
tekening van de bekende Dit is een kernboodschap op het oratorium (inktpot, 
Nederlandse kunstenaar van Khunraths theosofie: pen, potloden, schrijfpa- 
Hans Vredeman de Vries kennis kan worden verkre- pier, klok) en het labo ra- 
(1527-1606). gen door goddelijke open- tori um (weegschalen, een 

Een grote handgekleurde baring, bij het ontwaken of set gewichten, tangen of 

versie is te vinden in in dromen. verdelers, snijbord en mes, 

een uiterst zeldzame 2 Aan de linkerkant is het de glazen objecten onder 

Hamburgse editie uit oratorium (gebedskapel), de tafel). 

1595, waarvan slechts vijf verbonden met christelij- 5 Direct boven de tafel 
exemplaren bewaard zijn ke kabbala en goddelijke hangt een stervormige olie- 
gebleven. In onze collectie magie. In een paviljoen lamp met zeven Ion thou- 
bevindt zich een kleinere zien we een tafel met twee ders die betrekking hebben 
afbeelding uit de uitgave boeken: een psalter, ge- op de zeven aartsengelen 
uit 1609, gepubliceerd in opend op Psalm 145:19, en het oratorium, de zeven 
Hanau. waarin wordt verklaard planeten van de Ptoleme- 

Khunrath stond bekend als 'YHVH [Jehovah] doet ische kosmos en astrologie, 

'een van de opmerkelijkste de wil van hen die hem en zeven metalen van alche- 
theosofen en alchemisten vrezen'; het andere laat de mie in het laboratorium. 
van de late zestiende figuren van Christus en 

6 De vier snaarinstrumen- 
eeuw' en 'een van de grote Adam in het amfitheater 

zien. ten op de voorgrond ver- 
hermetische filosofen'. wijzen naar de boodschap 
Hij is de auteur van Een bebaarde man knielt, op het tafelkleed: 'Heilige 
een reeks werken over waarschijnlijk Khunrath, muziek verdrijft verdriet 
alchemie, magie en starend naar deze beel- en boze geesten, omdat de 
kabbala, gepubliceerd den, zijn armen gestrekt in geest van [Jehovah] graag 
in de jaren 1590 en 1600, gebed. Onder de tafel staan zingt in een hart dat ver- Literatuur 

waarbij hetAmphitheatrum een schedel en zandloper, vuld is van vrome vreugde.' Umberto Eco, Lo strano caso 
Sapientiae Aeternae de traditionele symbolen De muziek van dit audito- del/a Hanau 1609 (Milaan 

(Amfitheater van de van vergankelijkheid van rium fungeert als een brug 1989); herdrukt in idem, La 
Eeuwige Wijsheid), het menselijk leven en han- tussen het oratorium en het Memoria Vegetale e Altri Scritti 
gezien werd als 'een delen, onder de woorden laboratorium, het brengt di Bibliofilia (Milaan zou). 

waar wonder boek', Disce bene mori (Leer goed te harmonie tussen hemel en Peter Forshaw, 'Oratorium- 
'de theosophische sterven). aarde. Auditorium-Laboratorium: 
bijbel' en 'een van de Boven de tafel hangt een 7 Achter de tafel is een Early Modern Improvisati- 
belangrijkste boeken in olielamp die licht werpt portiek zichtbaar die naar ons on Cabala, Music and 
de hele literatuur over op de tekst met Ne loquatis een slaapkamer leidt. Op Alchemy', Aries 10.z (2010), 
theosofische alchemie en de deo absque lumine (Spreek de architraaf van de por- p.169-195. 
de occulte wetenschappen'. niet over God zonder licht). tiek lezen we Dormiens Vigila Ralf Töllner, Der unendliche 
Deze afbeelding toont het 3 Aan de rechterkant is (Terwijl je slaapt, houd Kommentat, Untersuchungen 
zogenaamde oratorium- het rijk van de schepping wacht), een verwijzing naar zu vier ausgewählten Kupfer- 
laboratorium. Het is een afgebeeld, de macrokos- het magische ritueel van stichen aus Heinrich Khun- 
visuele samenvatting van mos, met het laboratorium droomopenbaring (dor- raths 'Amphitheatrum sa- 
Khunraths motto ora et van Khunrath, dat zich mi tori um), volgens Khun- pientiae aeternae solius verae' 
labora, dat wil zeggen: bezighoudt met het on- rath een belangrijke manier (Hanau 1609) (Hamburg 
bidden in het oratorium derzoek van de natuur, de om kennis te verwerven. 1991). 


