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• p. 2-9: Beginselen van de Nieuwe Filosofie door Dr. Hugo Odhner.  

Principles of the New Philosophy, werd oorspronkelijk uitgegeven in 1941 

door The Swedenborg Scientific Association in Amerika onder dezelfde 

naam. De herziene uitgave uit 1986 werd door Henk Weevers vertaald in 

het Nederlands en zal over 2 edities in zijn geheel worden afgedrukt. 

 

• p. 10-14: Trefwoordenregister in Swedenborgs eigen woorden. 

"Omdat de onderwerpen die zijn opgenomen in de innerlijke betekenis van 

het Woord zodanig zijn dat ze niet kunnen worden verklaard zonder ge-

schikte termen en omdat er geen geschikter termen worden geboden waar-

mee uiterlijke dingen kunnen worden uitgedrukt, dan door natuurlijke, en 

innerlijke dingen door redelijke, en de waarheden door geestelijke en de 

dingen die het goede behelzen door hemelse, kan men niet anders doen dan 

die uitdrukkingen gebruiken; want zonder woorden die toereikend zijn 

voor het onderwerp, kan niets worden beschreven."  

Hemelse Verborgenheden 4585 

 

• p. 15-22: Uit het boek over de Echtelijke Liefde (Amore Conjugialis) 

staat  hoofdstuk 11 afgedrukt, waarin wordt gehandeld over de oorzaken 

van de koude, scheiding en echtscheiding in het huwelijk, nrs. 234-260. 

Sommige moderne lezers worstelen met deze titel, omdat het vanuit een 

mannelijk perspectief zou zijn geschreven, maar toch kunnen we de 18e-

eeuwse taal doorzien en de visie op een eeuwig huwelijk, als de bron van 

alle vreugde in de hemel, omarmen. 

 

• p. 23: Boekbespreking - Over gewoon zout, door Emanuel Swedenborg. 

On Common Salt was geen klein werk in Swedenborgs tijd.  

Het was een duidelijke wetenschappelijke verwijzing naar de vele manieren 

waarop de wereld zout produceerde, met gedetailleerde beschrijvingen van 

de verschillende technologieën achter de productie ervan. Het was een es-

sentieel boek over een essentieel mineraal voor de pre-industriële wereld. 

Dit geeft een fascinerend nieuw perspectief op een van de vele weten-

schappelijke werken van Swedenborg. 
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Swedenborg schreef in een van zijn brieven: 

‘Ik verzeker u dat hetgeen ik schrijf 

de levende waarheid Gods is.’ 
 

• p. 24:  Nieuws en berichten 
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