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VOORWOORD
Het schrijven van een biografie over Max Heindel, de vertegenwoordiger
van de Orde van het Rozenkruis van de 20e eeuw, was niet eenvoudig.
Het typoscript van 133 genummerde bladzijden in kwarto formaat in het
jaar 1968, in 120 exemplaren verspreid, was een eerste poging hiertoe. Toen
ontbraken er nog veel gegevens, zoals over zijn jeugd. In de archieven
van Kopenhagen was geen ander gegeven te vinden, dan dat hij er ooit
gewoond had. Dit veranderde toen na herberekening van Heindels horoscoop bleek dat de maanstand niet overeenstemde met de noorderbreedte
van Kopenhagen, maar dat deze in de buurt van Aarhus lag. Het was de
archivaris, de heer Rickelt, van het gemeentearchief te Aarhus die, ook in
zijn vrije tijd, enorm veel onderzoek deed omtrent Heindels jeugd, waarvan de resultaten in het tweede hoofdstuk zijn weergegeven. Door deze
gegevens werd het eveneens mogelijk in Schotland gericht onderzoek te
doen. De oudste dochter van Heindel, Wilhelmina Grass-hoff, verstrekte
aanvullende informatie en een drietal foto’s over haar vader, moeder en
de vier kinderen. De Berlijnse archieven hadden maar weinig gegevens
omdat in de wereldoorlog van 1940-1945, tijdens de bombardementen op
die stad, veel archiefmateriaal verloren is gegaan. In Amerika is het zoeken moeilijk, omdat zonder het verstrekken van enige gerichte informatie
maar weinig te vinden is. Toch gelukte het, door welwillende medewerking, ook daar heel wat gegevens boven water te krijgen.
Veel dank ben ik verschuldigd aan de mensen die authentieke gegevens
bezaten en die aan mij meedeelden, zoals de nicht van mevrouw Heindel,
mevrouw Olga Borsum Crellin, die een kort maar volledig verslag gaf
over de familie Foss, en enige unieke foto’s. De heer George Schwenk
uit Ojai, die vele jaren bevriend was met mevrouw Heindel, verstrekte
veel informatie uit de eerste hand, alsook de heer en mevrouw Barkhurst,
die rond 1920 lid werden van de Fellowship, en mij in 1982 niet alleen veel
informatie en uniek materiaal schonken over de geestelijke oefeningen,
maar ook een kopie verstrekten van het typoscript de Memoirs of Max
Heindel and the Rosicrucian Fellowship, waarvan zij het origineel bezaten. Van
deze herinneringen, die mevrouw Heindel in 1941 neerschreef, gaf zij vanaf januari 1948 een verkorte versie weer in Echoes onder de titel The Early
Histrory of the Rosicrucian Fellowship. Het originele manuscript schonk de
familie Barkhurst, kort voor hun overlijden, aan de Fellowship, waar het
in 1997 gedrukt werd onder de titel Memoirs about Max Heindel and the Rosicrucian Fellowship.

In de 50 jaar dat met tussenpozen aan deze biografie werd gewerkt,
werd door nog veel meer personen medewerking verleend, en werden
mij belangrijke gegevens verstrekt. Hun namen staan vermeld bij de
voetnoten waar hun materiaal ter sprake komt.
Voor wat de ontwikkeling in Nederland betrof ontving ik veel gegevens van de heer Jaap Kwikkel die als een van de eerste leden in Nederland van veel dingen getuige was. Zelf heb ik eveneens mevrouw A. van
Warendorp gekend, die de leer in Nederland introduceerde, maar zij was
toen helaas niet meer aanspreekbaar.
De laatste paar jaren werden besteed aan het schetsen van de situatie
rond de theosofische beweging in Duitsland, toen Heindel in 1907/8, gedurende vijf maanden in Berlijn was. Ook komt de relatie tussen Steiner en
Heindel, en de geestelijke ontwikkeling van Steiner tot 1912, aan de orde,
en natuurlijk enige overeenkomsten en belangrijke verschillen tussen hun
opvattingen die op het eerste gezicht gemakkelijk over het hoofd worden
gezien maar van wezenlijk belang zijn; evenals het vinden van de passage
waarin Steiner in een voordracht op 11 oktober 1915 te Dornach zelf zegt
geen vertegenwoordiger van de Rozenkruisers te zijn, waarmee de idee
van sommigen, dat de antroposofie een metamorfose van de leer van het
Rozenkruis is, onjuist blijkt.
De naam ‘Rozenkruisers’ blijkt tot de verbeelding van veel mensen te
spreken. Er zijn heel veel groeperingen die deze naam in hun blazoen
voeren tot grote verwarring van de buitenstaander. Daarom is enerzijds
een hoofdstuk gewijd aan de ontstaansgeschiedenis van de orde en geeft
addendum 13 een overzicht van de belangrijkste organisaties waarin de
naam Rozenkruisers op een of andere wijze voor komt, met aan het einde daarvan een schematisch overzicht waaruit zij ontstaan zijn.
Begin 1600 verwekte de manifesten der Rozenkruisers, de Fama Fraternitatis R.C., de Confessio Fraternitatis R.C. en de Assertio Fraternitatis R.C.
veel opschudding. In addendum 1 zijn zij, opnieuw in het Nederlands
vertaald, weergegeven.
De Orde van het Rozenkruis is een van de zeven Inwijdingsscholen
van de kleine mysteriën, in het bijzonder bestemd voor de westerling en
geënt op de christelijke godsdienst. Aan de voorbereiding en het proces
van inwijding is het laatste hoofdstuk gewijd.
Laag-Soeren, juli 2003.

VOORWOORD bij de tweede druk
Sinds het verschijnen van de eerste Nederlandse druk in 2003, werden aan
de biografie veel afbeeldingen en gegevens toegevoegd. Bijvoorbeeld gegevens over Adam Haslmayr en Michael Maier. Over Max Heindel zijn
aankomst in New York en zijn tweede huwelijk en verblijf in Boston en
vele details die in de tekst zijn opgenomen.
Eveneens werden een aantal afbeeldingen toegevoegd, zoals jeugdfoto’s van Max Heindel en van zijn broer en moeder. Van de woning waar
Max Heindel en zijn tweede vrouw Louisa Anna Peterson in Roxbury
woonden en een foto van Alma von Brandis die Heindels reis naar Duitsland betaalde.
De astrologische aspectentabel werd herzien. Ook werden alle horoscopen opnieuw berekend en waar nodig, gecorrigeerd.
Hiermee zijn alle lacunes aangevuld zodat de biografie kan worden afgesloten. De vele mensen en instanties die mij gegevens en afbeeldingen
verstrekten ben ik dankbaar voor hun hulp. Hun namen staan in de biografie vermeld.
Laag-Soeren, februari 2020.

1. OORSPRONG VAN DE ORDE VAN HET ROZENKRUIS
De Rosicrucian Fellowship werd in 1911 gesticht door Max Heindel, de in
Amerika aangenomen naam van Carl Louis Fredrik Grasshoff. Hij kreeg
hiertoe de opdracht van één van de Broeders van de Orde van het Rozenkruis, om een deel van haar leer, die voordien in besloten kring of in
symbolische taal verspreid was, openbaar te maken. Voor hier verder op in
te gaan is het nuttig de oorsprong en het doel van de Orde van het Rozenkruis toe te lichten.
De oorsprong van de Orde van het Rozenkruis ligt volgens Max Heindel
in het verre verleden, het begin van het Aardeperiode, maar haar oertype
is al in de drie perioden die aan onze tegenwoordige periode vooraf zijn
gegaan, aan te wijzen. 1
Aan het begin van onze ontwikkeling, in de Saturnusperiode, was hitte
het enig geopenbaarde element en vormde de mensheid, die toen in een
mineraalachtige staat van bewustzijn verkeerde, een eenheid.
In het Zonneperiode ontwikkelde er zich een nieuw element, lucht, dat
samensmolt met het element vuur uit de voorgaande periode. Dit openbaarde zich toen als vlammen en de duistere wereld werd een laaiende bol
van lichtende vuurnevel. De mensheid had toen een plantachtig bewustzijn en vormde nog een eenheid.
In de Maanperiode kwam de verhitte bol in aanraking met de koude
ruimte en ontwikkelde er zich damp, water. Een deel van de tegenwoordige engelen, dat toen een mensachtig bewustzijn had, had verwantschap
met water, terwijl een ander deel aan vuur de voorkeur gaf. De voortdurende wisseling van verdamping en condensatie van het vocht dat de vurige kern omgaf, bracht tenslotte een korst om de vurige kern teweeg.
Het was de bedoeling van Jehova uit deze ‘rode aarde’, in de Bijbel vertaald als ‘Adam’, vormen te kneden waarin hij de vurige geesten kon opsluiten en doven. Om dit doel te bereiken zond hij zijn ‘Scheppende
Woord’ uit, en de oertypen van vissen, gevogelte en alle andere levende
wezens, met inbegrip van de primitieve menselijke vorm, verschenen, alle door zijn engelen geschapen. Op deze manier hoopte hij al wat leefde
en zich bewoog aan zijn wil ondergeschikt te maken. Maar een minderheid van de engelen kwam tegen dit plan in verzet. Zij hadden een te
grote verwantschap met vuur om water te kunnen verdragen en weigerden
de vormen te scheppen. Daarmee beroofden zij zich van de gelegenheid
zichzelf volgens de gebruikelijke manier te ontwikkelen en werden zij een
1
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afwijking in de natuur. Omdat zij zich aan het gezag van Jehova hadden
onttrokken moesten zij proberen hun ontwikkeling op hun eigen manier te
bereiken; zij kozen daarop een leider met de naam Lucifer.
Aan het begin van het Aardetijdperk, toen er verscheidene planeten
werden gevormd om de geschikte ontwikkelingssfeer voor de verschillende groepen geesten te verschaffen, werkten de engelen onder de leiding
van Jehova, samen met de bewoners van alle planeten met manen, terwijl
de Luciferische geesten, ook ‘gevallen engelen’ genoemd, op de planeet
Mars verbleven. De afgezant van de Maanengelen op aarde, die onder de
leiding van Jehova staan, is de engel Gabriël. De engel Samaël is de afgevaardigde van de engelen die onder de leiding staan van Lucifer.
Op deze manier ontstond in de vage ochtendschemering van die kosmische dag de tweespalt tussen de hiërarchieën van het vuur en de hierarchieën van het water; tussen de nazaten van Kaïn en die van Abel,
respectievelijk Set.
De maçonnieke overlevering vertoont - nog steeds volgens Heindel zowel overeenkomsten als verschilpunten met het bijbelverhaal. Deze
overlevering verhaalt dat Jehova Eva schiep. Dat de Luciferische engel
Samaël met haar samenkwam, maar door Jehova werd verstoten en gedwongen haar te verlaten vóór de geboorte van haar zoon Kaïn, die dus
de zoon van een weduwe was. Daarna schiep Jehova Adam, om de echtgenoot
van Eva te worden. Uit hun vereniging werd Abel geboren.
Vanaf het begin van de Aardeperiode zijn er dus twee soorten mensen
op de wereld geweest. De ene, van halfgoddelijke aanleg, verwekt door
de Luciferische engel of geest Samaël, doortrokken van de stuwende, martiale geestkracht; strijdlustig, vooruitstrevend en in het bezit van krachtig
initiatief, afkerig van dwang en gezag, zowel van menselijke als goddelijke
kant. De andere soort, de menselijke nakomelingen van menselijke ouders, leeft door geloof en niet door daden, zij voelen drang noch rusteloosheid. Zij zijn gedwee en volgzaam van aard, een houding die Jehova
buitengewoon behaagt omdat hij angstvallig waakt over zijn recht als
Schepper. Daarom werd het offer van Abel, dat zonder moeite of eigen
initiatief verkregen was, door hem met voldoening aanvaard en werd het
offer van Kaïn versmaad omdat het te danken was aan zijn eigen, goddelijke karakter als schepper, verwant aan dat van Jehova.
Toen sloeg Kaïn Abel dood. Maar daarmee roeide hij de volgzame
schepselen van Jehova niet uit. Want in de Bijbel staat dat Adam opnieuw
met Eva gemeenschap had en zij baarde Set, die dezelfde eigenschappen
bezat als Abel.
Door zich met ijver en energie aan wereldse zaken te wijden zijn de zo-
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nen van Kaïn wereldwijs geworden en hebben op die manier de wereldlijke macht veroverd. Zij zijn de leiders op industrieel gebied en meesters
in staatkunde.
De zonen van Set, die naar de Heer opzien om leiding, zijn de poort voor
goddelijke en geestelijke wijsheid geworden; zij vormen het priesterschap.
Jehova gaf aan Salomo, een nakomeling uit het geslacht van Set, de opdracht een tempel te bouwen volgens het aan David getoonde plan. Maar
Salomo was niet in staat dit goddelijke ontwerp in stoffelijke vormen uit
te voeren en deed daarom een beroep op koning Hiram van Tyrus, een
afstammeling van Kaïn, die Hiram Abiff, de zoon van een weduwe uitkoos.
In hem waren al de kunsten en ambachten van de zonen van Kaïn, die
voor hem waren, tot bloei gekomen. Hij overtrof alle anderen in het uitvoeren van materiële arbeid. Zonder Hiram Abiff, de meester-metselaar,
zou het plan van Jehova altijd een droom zijn gebleven. Voor de voltooiing van de tempel was het wereldse vernuft van de zonen van Kaïn even
noodzakelijk als het geestelijke ontwerp van de zonen van Set. Daarom
verenigden beide groepen, tijdens de periode van bouw, al hun krachten.
Dit was de eerste poging om de twee groepen te verenigen. Maar door
verraad van de zonen van Set werd dit goddelijke verzoeningsplan verijdeld. Zij probeerden het door Hiram Abiff gebruikte vuur met hun natuurlijk wapen water te blussen, waarin zij bijna slaagden.
De tempel van Salomo was de bekroning van beide groepen, een belichaming van verheven geestelijkheid van de ideële leiders, de zonen van
Set, verenigd met de uitzonderlijke vaardigheid van de mannen van de
daad, de zonen van Kaïn. In zoverre waren zij aan elkaar gelijk.
Salomo was tevreden, maar het gemoed van Hiram was niet voldaan.
Hij had weliswaar een onvergelijkbaar bouwkundig meesterstuk gemaakt,
maar het ontwerp was niet van zijn hand. Hij was uitsluitend het werktuig van de onzichtbare architect Jehova geweest, die werkte door Salomo als tussenpersoon. Hij werd verteerd door een overweldigende drang
iets aan de tempel toe te voegen dat de rest van de bouw in schoonheid en
belangrijkheid zou overtreffen. Uit die geestelijke inspanning werd de gedachte aan een ZEE geboren.
Toen Hiram de tempel bijna voltooid had, begon hij aan het gieten van
het vaatwerk. Hiervan was het voornaamste: het grote wasbekken, het reinigingsbad waarin alle priesters moesten afdalen voordat zij de Heer
mochten dienen. Dit bekken en al het kleinere vaatwerk goot Hiram met
goed gevolg.
Maar er is een belangrijk verschil tussen het bekken en de ZEE, die het,
volgens het ontwerp van Hiram, moest bevatten. Zolang die er niet met
goed gevolg in was uitgegoten bleef het vat, voor wat de louterende wer3

king ervan betrof, zonder kracht. Dit werk moest het meesterstuk van Hiram worden. Als hij hierin geslaagd was, zou zijn kunst hem boven het
menselijke hebben verheven en hem goddelijk hebben gemaakt, zoals de
Elohim Jehova. Want zijn goddelijke voorvader Samaël had Eva verzekerd, dat zij aan God gelijk zou worden als zij van de boom der kennis
zou eten.
Eeuwenlang hadden zijn voorvaderen in de wereld gewerkt en door de
opgedane ervaringen was er een bouwwerk tot stand gekomen waarin
Jehova zich ‘achter de sluier’ verborgen hield en uitsluitend met zijn uitverkoren priesters, de zonen van Set, in aanraking kwam. De zonen van
Kaïn waren echter uit de tempel, die zij zelf hadden gebouwd, verstoten,
net zoals hun vader Kaïn uit de Hof van Eden, het Paradijs. Hiram voelde dit alles als een schande en onrecht, en zocht naar middelen waardoor
de zonen van Kaïn de sluier stuk konden scheuren om de weg voor iedereen open te leggen. Om dit doel te bereiken zond hij over de hele wereld boodschappers om alle soorten metalen te verzamelen. Met zijn hamer verpulverde hij deze metalen en zette ze daarna in een gloeiend hete
oven, om tijdens dit alchemistische proces, uit elk deeltje de wezenlijke
kennis te onttrekken. Op deze manier moest de kennis uit al die verschillende, onzuivere metalen samen, een geestelijk sublimaat van kennis van
onvergelijkelijke kracht vormen. Omdat dit sublimaat absoluut zuiver
zou zijn, zou het kleurloos zijn en op een zee van glas lijken. Iedereen die
erin zou baden zou de eeuwige jeugd ontvangen. Geen enkele wijsgeer
zou zich in wijsheid met hem kunnen meten. Deze ‘steenwitte’ kennis
zou hem zelfs in staat stellen de sluier van onzichtbaarheid op te heffen
en met de bovenmenselijke hiërarchieën in aanraking te komen.
Maar de onbekwame handwerkslieden, die Hiram onmogelijk in de hogere graden had kunnen inwijden, beraamden gezamenlijk het plan, in
het bekken, dat klaarstond om de ZEE te ontvangen, water te gieten, want
zij wisten dat de zonen van het vuur niet bedreven waren in het hanteren
van dit waterige element. Door op deze manier het plan van Hiram te
doen mislukken en zijn meesterstuk te bederven wilden zij zich op de
meester wreken.
Toen Hiram in goed vertrouwen de stoppen uit de smeltkroes trok,
stroomde het vloeibare vuur naar buiten en kwam daar in aanraking met
het water. Terwijl de beide elementen kookten en worstelden was er een
donderend gebulder te horen dat hemel en aarde scheen te doen schudden. Iedereen, behalve Hiram, verborg zijn gezicht voor de afgrijslijke
verwoesting. Toen hoorde Hiram uit het midden van het woedende vuur
de roep van zijn voorvader Tubal Kaïn, die hem smeekte in de ZEE te
springen. Hiram gehoorzaamde vol vertrouwen en terwijl hij wegzonk
4

door de verteerde bodem van het bekken, werd hij door de negen concentrische aardlagen naar het middelpunt van de aarde geleid, waar hij
zijn stamvader ontmoette die hem inlichtingen verstrekte hoe water en
vuur te vermengen en hem een nieuwe hamer en een nieuw woord meegaf die hem in staat zouden stellen dat resultaat teweeg te brengen. Kaïn
zei tot Hiram dat hij voorbestemd was met onvervulde verwachtingen te
sterven. Maar er zouden vele zonen uit de weduwe worden geboren, die de
herinnering aan u levend zouden houden. Tenslotte zou er Eén komen
die groter was dan hij. En Hiram zou niet ontwaken voordat de Leeuw
van Juda hem met de machtige greep van zijn klauw zou opwekken. Kain zei verder, dat hij thans een vuurdoop had ontvangen, maar dat Hij,
Christus, hem met water en geest zou dopen; hem en iedere zoon van de weduwe die tot Hem zou komen. Deze, groter dan Salomo, zou een nieuwe
stad bouwen en een tempel waarin de volken van de aarde Hem kunnen
aanbidden. De zonen van Kaïn en van Set zullen elkaar daar, bij de ZEE
in vrede ontmoeten.
Toen Hiram weer naar het aardoppervlak werd teruggebracht en weg
wilde gaan, vielen de samenzweerders hem aan en verwondden hem dodelijk. Maar voordat hij stierf verborg hij de hamer en de schijf waarop
hij het woord had geschreven. Hij bleef slapen, totdat hij als Lazarus, de
zoon van de weduwe te Naïn, werd wedergeboren.
In diezelfde periode werd eveneens Salomo herboren als Jezus van Nazareth om als lichaam te dienen voor de onbaatzuchtige, eenmakende
Christusgeest. De waterdoop die Johannes, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van Jehova, Hem deed ondergaan, maakte ook Hém vrij.
Op dat ogenblik gaf hij zijn lichaam over aan de neerdalende Christusgeest en schaarde zich aan de zijde van de nieuwe Leider, Christus, met
het doel een eind te maken aan de verdeeldheid tussen de zonen van Set
en de zonen van Kaïn.
Van Jezus wordt gezegd dat hij een tektoon 2 was, een zoon van God, de
grote Arche Tektoon, of oerbouwer. Op 33 jarige leeftijd, als Jezus de 9 ( 3
X 3) graden van Inwijding heeft doorlopen, daalt Hij naar het middelpunt
van de aarde af.
Als Lazarus door de krachtige greep van de Leeuwenklauw – de Leeuw
van Juda, Christus – uit de dood wordt opgewekt, wordt de schijf teruggevonden en ook de nieuwe hamer, in de vorm van een kruis, terwijl op
de schijf het mysterieuze symbool van de Roos staat afgebeeld. In deze
beide symbolen ligt het grote levensmysterie verborgen, het vermengen
van water en vuur, zoals wordt voorgesteld door het uit de aarde gebo2
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ren ijle vocht, dat door de stengel en de kelk omhoog stijgt naar de vurig
gekleurde bloembladen die ontstaan zijn in de zuiverheid van het zonlicht,
maar tot op heden worden bewaakt door de doornen van de Luciferische
geesten van Mars. Om die reden neemt Hiram zijn plaats in onder de
onsterfelijken, onder de nieuwe, symbolische naam:
CHRISTIAN ROSENCREUTZ

Aan het einde van de 13e eeuw stichtte Christian Rosencreutz de Orde van
het Rozenkruis. De plaats waar deze Orde is gevestigd mag niet in het
openbaar worden bekendgemaakt opdat nieuwsgierige personen het werk
niet zullen verstoren. Wel kan worden gezegd dat de Tempel, zoals hun
verblijf wordt genoemd, is gelegen in het Ertsgebergte, in Saksen, in Duitsland. 3
Heindel zegt, dat ‘het huis waarin de Broeders wonen, doet denken aan
dat van welgestelde maar onopvallende mensen. In de gemeenschap waarbinnen zij leven, schijnen zij voorname posities te bekleden, maar zij gebruiken deze posities alleen als dekmantel, om een reden te hebben voor
hun aanwezigheid en om geen vragen op te roepen met betrekking tot
wie of wat zij zijn, of dat er iets ongewoons met hen aan de hand is. Buiten dat huis en in dat huis en door dat huis is, wat men de Tempel zou
kunnen noemen. Deze is etherisch en verschilt van onze gewone gebouwen. Deze Tempel zou vergeleken kunnen worden met de aura van de
tempel die zich op het hoofdkwartier 4 bevindt, die etherisch is en veel
groter dan het gebouw zelf. … Deze Tempel van de Rozenkruisers overtreft alles en valt met niets anders te vergelijken, maar hij omringt en doordringt het huis waarin de Oudere Broeders wonen. Het huis is zo doortrokken van geestelijkheid dat de meeste mensen er zich niet behaaglijk
zouden voelen.’ 5
Evenals de andere Mysterie Scholen, is ook die van het Rozenkruis op
kosmische grondslag gevormd. Zoals er twaalf bollen nodig zijn om een
dertiende, van gelijke grootte, te bedekken en aan het oog te onttrekken,
er twaalf tekens van de dierenriem zijn die ons zonnestelsel omgeven,
twaalf halve tonen die het octaaf omvatten, zo ook bestaat de Orde van
het Rozenkruis uit 12 Broeders plus een 13e, die het hoofd van de Orde is
en door de 12 Broeders voor het oog van de wereld verborgen blijft. Zelfs
de lekenbroeders en –zusters zien hem nooit, maar bij de nachtelijke dien3
4
5

6

Max Heindel, De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, Laag-Soeren, 2018, hfst 19, blz. 411.
Van The Rosicrucian Fellowship te Oceanside, Californië, genaamd Mount Ecclesia.
Max Heindel, De Rozenkruisersleer in Vragen en Antwoorden, deel 2, Laag-Soeren 2018,
vraag 134.

sten in de Tempel voelt iedereen zijn aanwezigheid als hij de Tempel
binnentreedt, wat het teken is voor het begin van de ceremonie. 6
De getallen 1, 5 en 7 hebben eveneens een kosmische betekenis. Zo zijn
er ook op aarde 7 scholen van de kleine mysteriën, waaronder die van de
Rozenkruisers, en 5 van de grote mysteriën. Het geheel staat onder leiding van een centraal hoofd, die de ‘Bevrijder’ wordt genoemd.
De Rozenkruisersorde is bestemd voor westerlingen, terwijl de andere 6
scholen bestemd zijn voor de zuidelijke en oostelijke rassen. De 5 scholen
van de grote mysteriën bestaan uitsluitend uit gegradueerden van de 7
scholen van de kleine mysteriën.
Van de 12 Oudere Broeders van de Orde van het Rozenkruis – die allen
een stoffelijk lichaam bezitten – zijn er 7 die uitgaan in de wereld als hiertoe behoefte wordt gevoeld, en optreden als mensen onder de mensen,
of in hun onzichtbare lichamen. De overblijvende 5 Broeders verlaten de
Tempel nooit. Hoewel zij wel degelijk een stoffelijk lichaam bezitten,
wordt al hun werk vanuit de geestelijke werelden gedaan. De twaalf Oudere Broeders worden in hun werk bijgestaan door een onbepaald aantal
lekenbroeders en lekenzusters, mensen die in verschillende delen van de
westerse wereld wonen, maar in staat zijn hun stoffelijk lichaam bewust
te verlaten, de diensten bij te wonen en aan het geestelijk werk in de Tempel deel te nemen, omdat zij, elk in het bijzonder, door één van de Oudere Broeders in die ‘kunst’ zijn ingewijd. 7
Het zal duidelijk zijn dat het voorgaande alleen kan worden onderzocht door iemand die in ‘het Geheugen der Natuur’, gelegen in de 4e
sfeer van het Gebied van de Concrete Gedachte 8, waar een verslag van
alles wat op aarde gebeurd is zich bevindt, kan ‘lezen’ en hiertoe zijn alleen ingewijden van een Mysterie School in staat. De historicus die geen
ingewijde is, zal zich moeten beperken tot datgene wat zich aan gegevens
in archieven en bibliotheken bevindt. Het volgende, beknopte overzicht
over de geschiedenis van de Rozenkruisers, is uitvoerig na te lezen in de
werken waaruit wordt geciteerd. Hoewel geen volgeling van de Orde van
het, wordt Simon Studion toch vermeld, gezien de grote invloed van zijn
boek Naometria op Tobias Hess.
Simon Studion werd op 6 maart 1543 ’s morgens tussen zes en zeven
uur te Urach geboren.9 In 1561 werd hij te Tübingen ingeschreven als stu6
7
8
9

Heindel, De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, hfst. 19, blz. 412 e.v.
Heindel, De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, hfst. 19.
Ibid. diagram 2.
Alle hier genoemde gegevens zijn ontleend aan Walter, Hagen, “Magister Simon Studion”, in Max Miller en Robert Uhland, Schwäbische Lebensbilder, Band 6, Stuttgart 1957,
blz. 86-100.
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dent theologie. Zijn professor in de ethiek, M.S. Heyland, was niet alleen
een voortreffelijk wiskundige, maar genoot ook bekendheid als astronoom en nog meer als astroloog. Onder hem studeerde Studion eveneens mystieke rekenkunde. Op 14 februari 1565 studeerde hij af als theoloog en kreeg daarbij de trieste mededeling te horen dat hij geen theoloog kon worden omdat hij stotterde. Twee maanden later, op 14 april
1565 kreeg hij echter een baan als medewerker aan een internaat te Stuttgart. In februari 1572 werd hij leraar aan de Latijnse school te Marbach aan
de Neckar waar hij tot aan zijn pensionering in 1605 woonde.

3 Simon Studion, 1543 – na 1605.

4 Naometria, S. Studion, 1604.

In januari 1566 trouwde hij met Anna Dietrich die hem vijf kinderen zou
schenken.
Vanaf 1570 werd hij door tijdgenoten als Latijns dichter geroemd en voor
Württemberg tevens beschouwd als de grondlegger van de Romeinse oudheidkunde, die te Marbach begon. Hij legde zelf een verzameling oudheidkundige voorwerpen aan die bestond uit twee volle karrenvrachten die hij
hertog Ludwig schonk en die de basis vormden voor de huidige oudheidkundige verzameling te Stuttgart. Studion schreef eveneens een boek
over zijn vondsten voorzien van afbeeldingen en stelde een geschiedkundige kalender voor Württemberg samen. Het eigenlijke oogmerk van zijn
historisch materiaal was bestemd voor wat hij als zijn levenswerk beschouwde, een boek met stellingen en voorspellingen waaraan hij in 1592
was begonnen. Het gerucht hierover bereikte, in verminkte vorm, het hof
8

van Stuttgart, waar gezegd werd dat hij een boek tegen de paus aan het
schrijven was. Om die reden werd hij in januari 1593 door de kerkenraad
daar voor een verhoor ontboden. Hoewel zijn verklaring niet bevredigend
was, werd hij niet noemenswaardig lastiggevallen.
De opvolger van Ludwig, hertog Friedrich, had een grote voorliefde
voor occultisme en alchemie en van hem verwachtte Studion veel belangstelling voor zijn werk, dat hij Naometria, tempelmeetkunst, noemde. Rond
1600 deden er in Duitsland veel voorspellingen over het einde der tijden
de ronde die overal veel angst teweegbrachten. Hiertegen wilde Studion
met zijn boek een bolwerk opwerpen door enerzijds de voortekenen onder de aandacht te brengen en anderzijds een uitweg te tonen en redding
te verkondigen. Studion wist van een bond genaamd ‘Crucesignati’ die in
1586 te Lüneburg vergaderd had en de ‘evangelische verbroedering’ had opgericht. Studion wilde naar dit voorbeeld een bijeenkomst te Konstanz,
als een reformatieconcilie, bijeenroepen. Daar zouden dan voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden voor het te verwachten goddelijke
strafgericht. Studion verwachtte dat het duizendjarige rijk in 1621 zou aanbreken. Maar van tevoren zouden er drie getuigen te verwachten zijn waarvan de eerste in 1483 zou zijn geboren, dat natuurlijk op Maarten Luther betrekking heeft. De tweede getuige zou gekomen zijn in 1543, en dat was
hijzelf. In 1593 zou dan Elias Artista of de alchemist tevoorschijn treden, als
grote tegenhanger van de antichrist.
Studion baseerde zijn berekeningen op die van de abt Joachim van Fiore,
die van 1130 tot 1202 leefde. Hij noemt hem ook nadrukkelijk als kroongetuige.
De Naometria scheen hoofdzakelijk de aandacht van hertog Friedrich
vanwege het daarin vervatte historische materiaal te hebben getrokken en
de voor hem gunstige profetieën, en minder de kern van het werk. Hoe dan
ook, het werk circuleerde in afschrift en kwam zo ook in handen van de
studenten in Tübingen.
De overhandiging van het handschrift aan hertog Friedrich viel op een
ongelukkig tijdstip gezien diens slechte ervaring met de bedrieglijke goudmaker Georg Honauer, van wie de gevangenneming en terechtstelling in
1597 plaatshad. De hertog vroeg Studion of deze, met zijn voortreffelijke
kennis der historie, ook een geschiedenis over Württemberg kon en wilde schrijven. Zo kwam het tot de uitwerking van de geschiedenis, waarbij
zijn zoon hem op school verving.
Om de aandacht van de hertog nog eenmaal op zijn eigenlijke ideaal te
richten schreef Studion in het voorwoord van zijn geschiedkundig werk
dat Ratio nominis heette, een uitvoerige opdracht waarin hij de hertog her-

9

innerde aan zijn omvangrijke boek, dat hij hem in het voorjaar van 1596
had doen toekomen.
Het blijkt dat paltsgraaf Philipp Ludwig von Neuburg zeer geïnteresseerd was in de Naometria en van plan was het te laten drukken, voorzien
van kopergravures. Misschien begreep Studion tijdens de onderhandelingen hierover dat zijn werk op veel plaatsen tamelijk duister en verward
was. Zodoende is het te verklaren waarom hij in 1601 door de hertog vrijgesteld werd van het lesgeven om zijn werk te herschrijven, dat tot 1604
duurde. De 205 bladzijden lange voorrede aan hertog Friedrich van de
twee banden in kwarto die 1790 bladzijden tellen, heeft als datum 9 november 1604. De nieuwe Naometria is een belangrijke verbetering door de indeling in hoofdstukken en een uitvoerige inhoudsopgave, maar desondanks
overschaduwen de berekeningen en profetieën de eigenlijke bedoeling van
het werk.
Op 19 februari 1605 werd Studion op bevel van hertog Friedrich door het
strafgericht meegedeeld dat hij en zijn vrouw naar Maulbronn moesten
verhuizen en dat hij een lijfrente kreeg. Eveneens werd zijn zoon overgeplaatst. Studion kreeg ook een bedrag van 30 gulden uit de kerkkas
waaruit blijkt dat de hertog zijn verdienste als geschiedschrijver niet vergeten was. Spoedig daarop moet Studion overleden zijn, die naast zijn
capaciteiten bekend stond als iemand die dronk en dan twistziek werd en
een ‘moeilijk’ karakter had. Zijn horoscoop is te vinden in addendum 12.
Dat de Orde van het Rozenkruis in de 13e eeuw werd gesticht, en haar
leer in bedekte termen verkondigd werd, deelt Max Heindel ons op onder
andere twee plaatsen mee. 10 Ir. Adolf Santing, de bekende Nederlandse
onderzoeker naar de historische Rozenkruisers, schrijft dat het elogium
of grafschrift van Christian Rosencreutz in de Fama, geschreven is in 13e
eeuws Latijn. 11
De poging van Luther in 1517 om de rooms-katholieke kerk van misbruik
te zuiveren had slechts afscheiding opgeleverd en in feite niets veranderd.
Zo waren, aan het begin van de 17e eeuw, de kerken nog oppermachtig
en in twee kampen verdeeld: katholieken en protestanten. Deze laatsten,
de Lutheranen en Calvinisten, waren even intolerant waar het andersden-

Zie o.a. Max Heindel, De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers in Vragen en Antwoorden, deel
1, Laag-Soeren, 2018, vraag 147 en in De wereldbeschouwing blz. 411.
11 A. A. W. Santing, “De historische Rozenkruisers en hun verband met de vrijmetselarij”
in: Bouwstenen, een driemaandelijks tijdschrift, vanaf jaargang 5, april 1930 t/m jaargang
7, 1932. Later in boekvorm uitgegeven met als titel: De historische Rozenkruisers, door Ir.
A. A.[W] Santing, Amsterdam z.j., blz. 108.
10

10

kenden betrof, als de rooms-katholieken. Ook op het gebied van wetenschap duldden de kerken alleen datgene wat in hun kraam te pas kwam.

5 Th. Paracelsus, 1493-1541; 1540, 47 jr.

6 Philosophia Sagax, Paracelsus, 1571.

De poging van Luther in 1517 om de rooms-katholieke kerk van misbruik te zuiveren had slechts afscheiding opgeleverd en in feite niets veranderd. Zo waren, aan het begin van de 17e eeuw, de kerken nog oppermachtig en in twee kampen verdeeld: katholieken en protestanten. Deze
laatsten, de Lutheranen en Calvinisten, waren even intolerant waar het andersdenkenden betrof, als de rooms-katholieken. Ook op het gebied van
wetenschap duldden de kerken alleen datgene wat in hun kraam te pas
kwam. Wetenschappelijke onderzoekers werden gelast hun zienswijze te
herroepen onder bedreiging met de straf van gevangenneming en zij kregen vaak een verbod tot publicatie opgelegd. 12
Een groepje mensen rond Tobias Hess (1568-1614) deden namens de Rozenkruisers een oproep aan de ‘leiders, standen en geleerden van Europa’
om tot een volledige reformatie te komen op het gebied van godsdienst,
politiek en wetenschap. Rond 1610 circuleerde hun geschrift, genaamd Fa12

Zie voor een uitgebreid tijdsbeeld: Richard van Dülmen, Die Utopie einer christlichen Gesellschaft; Johann Valentin Andreæ (1586-1654). Deel 1, Stuttgart-Bad Cannstatt 1978, blz.
15-22. Eveneens G.H.S. Snoek, De Rozenkruisers in Nederland; voornamelijk in de eerste helft
van de 17e eeuw; een inventarisatie, Proefschrift, Utrecht jan. 1998, blz. 5-8.
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ma Fraternitatis Roseæ Crucis in handschrift met daarin een verzoek hierop
te reageren.

7 Apologia, Adam Haslmayr, 1611.

8 Antwoord van Haslmayr op
de Fama, 1612.

Het allereerste antwoord kwam van de Oostenrijker Adam Haslmayr
na 1630) die, als reactie op het door hem in 1610 gelezen exemplaar
van de Fama, in maart 1612 zijn Antwort an die lobwürdige Brüderschaft der Theosophen von RosenCreutz publiceerde. 13
Adam Haslmayr werd op 10 november 1562 N.S. in Bozen, Tirol, geboren. 14 Van beroep was hij organist, keizerlijk notaris en Latijns parochieschool-meester.
(1562-

13

14

Carlos Gilly, Adam Haslmayr; Der erste Verkünder der Manifeste der Rosenkreuzer, Amsterdam 1994, blz. 32. Zie ook: Cimelia Rodostaurotica; Der Rosenkreuzer im Spiegel der zwischen
1610 und 1660 entstandenen Handschriften und Drucke, catalogus van een tentoonstelling
van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam en de Hertog August Bibliotheek te Wolfenbüttel 1995. Deze werd samengesteld door dr. Carlos Gilly, bibliothecaris van de eerstgenoemde bibliotheek, die sinds 1985 werkt aan een meerdelige ‘Bibliografie der Rozenkreuzers’ die ca. 1700 titels zal omvatten en waarvan deze catalogus als voorloper kan worden beschouwd.
Haslmayr zegt zelf dat hij precies op zijn vijftigste verjaardag als galeiboef op de galei
St. Georgii werd geplaatst. Dat was op 31 oktober 1612 zodat hij op 31 oktober 1562
volgens de Juliaanse kalender of oude stijl (O.S) werd geboren. Zie Gilly, Cimelia Rhodostaurotica, blz. 34. Volgens de nieuwe stijl, (N.S.) de Gregoriaanse kalender of huidige
tijdrekening was dat 10 dagen later, dus op 10 november 1562. Oostenrijk ging rond
1584 over op de huidige tijdrekening. Zie: C.C. de Glopper-Zuijderland, In tijd gemeten;

12

Begin 1585 trouwt hij met Anna Pruckhreiter uit Bozen.15 In Bozen krijgen zij zeven kinderen, 5 zonen en 2 dochters waarvan het eerste kind,
Christoph Sigismund op 10 oktober 1591 ter wereld kwam. Voordien is
Haslmayr Lateins schoolmeester in St. Pauls-Eppan als hij op 23 maart 1588
schoolmeester in Bozen wordt.
In 1592 werd in Augsburg zijn Newe Teütsche Gesang uitgegeven, een viertot zesstemmig gezang, waarvan zich een exemplaar in het Britse museum bevindt. 16 Een jaar later, 15 augustus 1593, werd hem door Aartshertog
Ferdinand een wapenbrief overhandigd, waardoor hij een familiewapen
mocht voeren - te weten een vliegend hazelhoen of klein boshoen met een
hazelaarstakje in zijn snavel - en in de adelstand werd verheven. 17
In 1586 had Haslmayr een boek van Paracelsus, Philosophia Sagax genaamd, van zijn vriend Lorenz Lutz ter lezing gekregen. Dit boek verwonderde de rooms-katholieke Haslmayr en wekte zijn verontwaardiging op,
maar bracht tevens een langzaam proces van verandering teweeg. Zo
schrijft hij dat hij zich in 1594, dus zes jaar later, tot het Paracelsisme of
‘Sancta Theophrastica’, de nieuwe Paracelsische godsdienst, bekeerde.
Als gevolg hiervan schreef hij in 1603 zijn eerste van een lange reeks
traktaatjes, met allerlei Paracelsische ideeën die tegen het rooms-katholieke
geloof ingingen, dat hij op 5 maart 1603 aan Aartshertog Maximiliaan van
Tirol liet overhandigen. Hierop werd hij voor verhoor naar Innsbruck
ontboden met als gevolg dat hij op 10 september bij de parochieschool in
Bozen werd ontslagen, waarna hij een kleine uitkering ontving.
Nadat hij 15 jaar schoolmeester en keizerlijk notaris, en vele jaren organist is geweest, verhuist hij met zijn gezin, waarvan nog maar drie kinderen in leven zijn, naar Schwaz, waar hij in zijn levensonderhoud voorziet als notaris, vertaler van alchemistische geschriften, praktiserend
chemicus en spagyrisch medicus.
In 1610 verhuist hij naar Heiligen Kreuz, een dorpje in de omgeving van
Solbad Hall, iets ten oosten van Innsbruck gelegen, waar hij als keizerlijk
notaris werkzaam is, enige medische boeken voor de burgemeester uit

Inleiding tot de chronologie, Den Haag 1999, blz. 17. Na de 1e Wereldoorlog (1919/20) werd
Zuid-Tirol Italiaans gebied en heet Bozen/Bolzano. Zie voor zijn horoscoop addendum 12.
15 Deze aanvullende familiegegevens stammen van Schneider, Walter: Adam Haslmayr, ein
Bozner Schulmeister, Musiker und Theosoph, uit ‘Der Schlern’, I, 1996, blz. 42-51.
16 British Museum, London, Nr. 19 JY 62.
17 J. Siebmachers großes und allgemeines Wappenbuch, IV, 5, bearbeitet von A. von Starkenfels, Neurenberg 1904. blz. 105.
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het Latijn in het Duits vertaalde en ook zijn kinderen in de spagiriek 18
onderwees.
In 1611 komt hij opnieuw in moeilijkheden doordat de stadsarts van
Solbad Hall, Hippolytus Guarinoni (1571-1654), hem bij de autoriteiten in
Innsbruck had aangegeven, die Haslmayr op 28 januari 1611 tot schriftelijke
stellingname bevalen. Zo ontstond eind januari, begin februari zijn Unterthenige Verantwortung, (Onderdanige verantwoording) waarin Haslmayr
voor de eerste maal naar de Fama Fraternitatis R.C. verwijst en dat tevens
het oudst bewaarde document is waarin melding gemaakt wordt van de
Rozenkruisers.

9 Hippolytus Guarinoni, 1571-1654

In

10 August von Anhalt, 1575-1653

schrijft Haslmayr, samen met zijn vriend Benedictus Figulus
een brief aan de arts dr. Karl Widemann
(1555-1637). 19 Hierop nodigde Widemann Haslmayr bij hem uit in Augsburg,
welk bezoek begin juli 1611 plaatsvond en het begin was van een levenslange vriendschap.
1611

(1567-1624?) die hij sinds 1607 kende,

18
19

Ars spagirica wil zeggen: hermetische kunst, alchemie, kunst van scheiden en verbinden.
Zie voor een korte biografie: Julian Paulus, ‘Alchemie und Paracelsismus um 1600,
Siebzig Porträts’ in Joachim Telle, Analecta Paracelsica, Stuttgart 1994, blz. 335-342. Verder: Günther Hoppe, “Zwischen Augsburg und Anhalt, Der rosenkreuzerische Briefwechsel des Augsburger Stadtarztes Carl Widemann mit dem Plötzkauer Fürsten August von Anhalt.” In Historischer Verein für Schwaben, Band 90, Augsburg 1997, blz. 125157.
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Guarinoni had een geweldig boekwerk in folio geschreven, Die Greuel
der Verwüstung menschlichen Geschlechts (Ingolstadt 1610), waarin met Paracelsus en diens aanhangers uiterst fel wordt afgerekend. Haslmayr liet er
zich niet van weerhouden dit boek overal als smaadschrift te betitelen, en
schreef in oktober 1611 zijn Apologia of verweerschrift van Paracelsus tegen
de ‘spalkdoctor, klisteerder en drankjesmaker’ Guarinoni, waarbij hij weer
teksten uit de Fama Fraternitatis citeert en naar de Rozenkruisers verwijst
zoals: ‘Wat zullen later de Theosofen van R.C. daarover zeggen als zij
zulke onchristelijke, bespottelijke of schurkachtige geschriften zullen
vinden?’
Zoals gezegd, had Adam Haslmayr in 1610 een exemplaar van de Fama Fraternitatis in handen, formuleerde daarop zijn Antwoord 20, en stuurde dit in
december 1611, samen met een kopie van de Fama, via Widemann aan
vorst August von Anhalt (1572-1653) in Zerbst, die in 1612 Haslmayrs Antwoord aan de lofwaardige Broederschap van het Rozenkruis in beperkte oplage
liet drukken, en dat in maart 1612 van de pers kwam. Het is de eerste reactie op de Fama, en het eerste gedrukte document waarin de naam ‘Broederschap van het Rozenkruis’ voorkomt. Haslmayr was zich bewust dat
hij met de publicatie van zijn Antwoord bij velen irritatie had gewekt en de
publicatie bleef dan ook niet zonder gevolgen.
Hoewel Widemann Haslmayr gewaarschuwd had en enige vluchtpogingen met hem had besproken, luisterde hij niet naar hem. Ten onrechte
beschouwde hij de regerende vorst, aartshertog Maximiliaan van Tirol,
nog steeds als zijn beschermer en overhandigde op 21 augustus 1612 zijn
Epistola adhortatoria, (zendbrief ter aansporing) aan de Tiroolse hofkanselarij, in de hoop dat hem toestemming zou worden verleend om in Frankrijk, in de omgeving van Montpellier, opzoek te gaan naar een Rozenkruiser. Maar het liep heel anders dan hij verwachtte. Maximiliaan had al
bevel gegeven hem gevangen te nemen en hem veroordeeld tot galeistraf.
Zo werd hij in het kruithuis opgesloten op beschuldiging dat hij er slechte, ketterse ideeën op nahield, schadelijke opvattingen en giftige, kwaadaardige geschriften verspreidde. 21

Antwort An die lobwürdige Brüderschafft der Theosophe von RosenCreutz N.N. vom
Adam Haselmyr Archiducalem Alumnum, Notarium seu Iudicem ordinarium Caesareum, der zeyten zum Heyligen Creutz Dörflein bey Hall in Tyroll wohnende. Ad Famam Fraternitatis Einfeltigist geantwortet. Anno 1612. Getruckt im Jar, anno 1612, z.p.,
[Maart] 1612.
21 Gilly, Adam Haslmayr, blz. 60.
20
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Vervolgens werd hij overgebracht naar Genua, in Italië, waar de provoost hem op 31 oktober 1612, precies op zijn 50e verjaardag, overdroeg aan
de Duitse overste Adrian von Sittinghausen. Die, zo bericht Haslmayr,
‘liet mij opsluiten op de galei St. George genaamd. Hier moest ik mijn
kleren uittrekken, werden mijn haar en baard afgeschoren, moest ik galeikleding aantrekken en werd er een keten aan mijn voet geslagen, die
mij tot een kettinghond maakten.’ 22

11 Handschrift van de Fama, 1610-1612?; omslagtitel en eerste bladzijde.

Ondanks de smeekbeden van zijn vrouw en vrienden lukte het niet om
hem vrij te krijgen. Maar door toedoen van overste Adrian von Sittinghausen in Genua, kwam hij na 4½ jaar, op de 1e juni 1617, vervroegd vrij,
waarna hij naar zijn vriend dr. Karl Widemann ging, de stadsarts van
Augsburg, die hem in zijn huis opnam. Ook al tijdens Haslmayrs gevangenschap had Widemann het gezin ondersteund.
Na zijn terugkeer vanuit Italië en zijn verhuizing naar Augsburg begin
1618, nam Haslmayr meteen deel aan de toen woedende Rozenkruisers
controverse en schreef hij talrijke traktaten waarvan de meeste verloren
zijn gegaan. In 1615 overleed zijn vrouw; het laatste levensteken van hem
vermeldt Widemann met de woorden: ‘april 1618, toen hij hier was.’ 23
Behalve het reeds bekende handschrift van de Fama uit de voormalige
bibliotheek van Christoph Besold, dat zich in de bibliotheek van Salzburg bevindt, slaagde dr. Gilly erin nog een drietal handschriften van de
22
23

Gilly, Cimelia, blz. 34.
Gilly, Adam Haslmayr, blz. 159.
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Fama terug te vinden. 24 Op de omslag van Besolds exemplaar, staat geschreven Fama Fraternitatis oder Bruderschafft deß Hochloblichen Ordens Roseæ
Crucis. An die Haūpter, Stande und Gelehrten Europæ. In dit handschrift zijn
de foute varianten van de andere manuscripten, en van de eerste druk
van Kassel 1614, juist weergegeven. Het handschrift bevat eveneens zinnen, die zowel de andere kopiisten alsook de uitgever te Kassel over het
hoofd hebben gezien. Deze breiden niet alleen de betreffende passages uit
maar maken ze zelfs voor het eerst leesbaar. Helaas ontbreken er enige
bladzijden aan het manuscript.

12 Fama Fraternitatis R.C.,
Kassel 1614.

24

13 Confessio Fraternitatis R.C.,
Kassel 1615.

Universiteitsbibliotheek Salzburg, Ms MI 463, blz. 1-35, in een verzamelband met R.C.
geschriften uit het vroegere bezit van de rechtsgeleerde Christoph Besold. Zoals boven
gezegd ontbreken helaas aan dit handschrift enige bladzijden die, in vergelijking met de
Fama uitgave van 1615 te Kassel (1e nadruk), overeenkomen met pp. 8 (gedeeltelijk) 912 en 13 (gedeeltelijk) en pp. 33 (gedeeltelijk) t/m 37 en 38 (gedeeltelijk). Deze tekst bevat zinnen en de juiste schrijfwijze van sommige woorden, zo deelt Gilly mee, die in de
andere handschriften en de gedrukte tekst van 1614 ontbreken en de tekst leesbaarder
maken. Zie Gilly, Cimelia Rhodostaurotici, blz. 41-46; Gilly, Johann Valentin Andreaev 15861986, catalogus van een tentoonstelling in de Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam 1986, blz. 25-29. Zie eveneens: Pleun van der Kooij, Fama Fraternitatis. Het oudste manifest der Rozenkruisers Broederschap, bewerkt aan de hand van teruggevonden manuscripten,
ontstaan vóór 1614. Haarlem 1998, blz. 11.
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Tobias Hess werd op zaterdag 10-02-1568 te Neurenberg gedoopt en overleed op 4 december 1614 te Tübingen.25 Hij studeerde rechten te Erfurt,
Jena, Altdorf en Tübingen, waar hij op 10 mei 1592 promoveerde tot doctor in publiek- en privaatrecht. Op vrijdag 21-10-1588 wordt tussen hem en
Agnes Kienlin (19-2-1568, † 8-1-1632) de huwelijksakte opgesteld waarna op de
20ste zondag Trinitatis 1588 26 het huwelijk in de kerk wordt ingezegend.
Deze verbintenis zou gezegend worden met twaalf 27 kinderen, waarvan
de eerste, Johann Conrad, geboren werd op 9 juni 1591.
Hess beoefende ook enige tijd de advocatuur maar hield zich vervolgens
bezig met de geneeskunst volgens Paracelsus, botanica en alchemie. Tot
zijn vertrouwelijke vriendenkring behoorden in 1609 de adellijke Oostenrijker Abraham Hölzel, de emeritus pastor Johann Vischer, de latere theoloog Johann Valentin Andreae, diens broer Johann Ludwig Andreae en de
jurist Christoph Besold. 28 Johann Valentin Andreæ kende Hess al langere
tijd, want deze kwam al bij zijn ouders over de vloer om met zijn vader,
die in 1601 overleed, alchemistische proeven te doen. Ook behandelde hij in
1606 Johann Ludwig en Margarethe, een broer en zuster van Andreæ, en
was hij later de enige die Andreæ zélf van een ernstige aandoening aan
zijn knie kon genezen.
Zie Julian Paulus, ‘Alchemie und Paracelsismus um 1600, Siebzig Porträts’ in Joachim
Telle, Analecta Paracelsica, Stuttgart 1994, blz. 364. Ook: Gilly, Cimelia Rhodostaurotica, pp.
46-47. Tevens: Richard van Dülmen, Die Utopie einer christlichen Gesellschaft, Johann Valentin Andreæ (1586-1654), Stuttgart-Bad Cannstatt 1978, blz. 56-58. En Pleun van der Kooij,
Fama Fraternitatis, blz. 19. De rooms-katholieke bevolking in Zuid-Duitsland ging op
14-11-1583 over op de Gregoriaanse kalender, Nieuwe Stijl of de huidige tijdrekening.
De protestanten echter pas op 15-11-1699. Hess, Andreae en Mögling waren Lutheranen. De data zijn in de 16e en 17e eeuw 10 dagen later dan opgegeven. Om verwarring
te voorkomen zijn alle data omgezet naar de huidige tijdrekening.
26 De 20ste zondag Trinitatis is de 20ste zondag na Pinksteren, overeenkomend met 11 oktober (respectievelijk 21 oktober Nieuwe Stijl) zie: C.C. de Glopper-Zuijder-land, In tijd
gemeten, blz. 66-72.
27 Julian Paulus, Alchemie und Paracelsismus um 1600, blz. 364 spreekt van ‘... fünf Söhne und
fünf Töchter’, dus 10 kinderen. Hierbij citeert hij de acte van overlijden van Tobias
Hess. Maar op een blz. uit het archief van de universiteitsbibliotheek te Tübingen, mij
door dr. Gilly d.d. 9-06-2001 verstrekt, met daarop de gezinssamenstelling van Hess,
worden twaalf kinderen met hun naam, en data van geboorte en overlijden genoemd, 6
jongens en 6 meisjes.
28 Hans Schick, Die geheime Geschichte der Rosenkreuzer, Ansata-Verlag, Schwarzenburg,
Zwitserland 1980, blz. 107. Het is een dissertatie verdedigd te Straatsburg in maart 1942,
uitgegeven te Berlijn met als titel: Das ältere Rosenkreuzertum; ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Freimaurerei. In 1984 verscheen een facsimile uitgave te Bremen-Huchting.
Zie eveneens Richard van Dülmen, Die Utopie einer christlichen Gesellschafft, Teil 1, Stuttgart-Bad Cannstatt 1978, blz. 56-59 en Julian Paulus, Alchemie und Paracelsismus um 1600,
blz. 364.
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14 Moritz von Hessen Kassel
1572-1632.

15 Brief van Tobias Hess aan Johann
Ludwig Andreae, 1610.

In 1605 werd door de theologische faculteit van Tübingen besloten om
Hess, die een grote voorliefde voor de Naometria van Simon Studion had,
te verhoren over het chiliasme en over de verspreiding van een nieuwe
mening over een ‘tertio seculo’, een derde tijdperk van de geest, dat zou
aanbreken na de ophanden zijnde ondergang van het pausdom. 29
Binnen deze kring ontstond - ca 1608 30, het eerste decennium van de 17e
eeuw 31 - de Fama en eveneens de Confessio, die in de Fama32 driemaal wordt
aangekondigd. Dat Hess de stuwende kracht achter dit alles was en Johann
Valentin Andreæ tot deze kring behoorde, was bij zowel voor- als tegenstanders, geen geheim.
In 1614, het jaar dat Hess overleed, gaf landgraaf Moritz von HessenKassel (1572-1632) zijn drukker Wessel in Kassel toestemming de Fama te
Martin Brecht, ‘Chiliasmus in Württemberg im 17. Jahrhundert’ in: Ausgewählte Aufsätze,
Band 2: Pietismus, Stuttgart 1997, blz. 124 e.v.
30 Gilly, Cimelia Rhodostaurotica, blz. 1.
31 Heindel moest voor het einde van het eerste decennium van de 20ste eeuw de Rozenkruisers leer verkondigen. Zie: Max Heindel, Leringen van een ingewijde, Laag-Soeren,
2018, hfst. 20
32 ‘Fama Fraternitatis R.C’, Kassel 1615, in Adolf Santing, De manifesten der Rozenkruisers,
Amersfoort 1930, blz. 22, 26 en 39.
29
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drukken 33, waarbij o.a. ook het Antwort van Haslmayr was ingebonden,
met als vermelding dat hij door de jezuïeten (door toedoen van de stadsarts
van Hall, Hippolytus Guarinoni (1571-1654)) op de galeien werd ‘gesmeten’,
waar hij 4½ jaar doorbracht. Voor een levensbeschrijving van deze eerste
verkondiger van de manifesten der Rozenkruisers en hun trouwe aanhanger, wordt verwezen naar zijn biografie. 34

16 J.V. Andreae, 1586-1654.

17 Chymische Hochzeit, 1616.

Johann Valentin Andreae (1586-1654) was een telg uit een oud, Württembergs geslacht van Lutherse theologen, die te Herrenberg werd geboren.
Hij had een zwakke gezondheid. Op 19 augustus 1601 overleed zijn vader. 35 Toen het gezin drie weken later naar Tübingen verhuisde en Andreæ
Heiner Borggrefe, ‘Moritz der Gelehrte als Rosenkreuzer und die General-reformation
der gantzen Welt’ in: Moritz der Gelehrte; Ein Renaissancefürst in Europa. Begleitpublikation aus Anlaß der Ausstellung in Lemgo, 1997 und Kassel 1998, blz. 339-344. Heiner
Borggrefe, ‘Die Rosenkreuzer und ihr Umfeld’ in: Moritz, etc. blz. 345-356. Bruce Th.
Moran, ‘Moritz von Hessen und die Alchemie’ in: Moritz etc.. blz. 357-360. Heiner
Borggrefe, ‘Alchemie und Medizin’ in: Moritz etc. blz. 361-369.
34 Gilly, Adam Haslmayr. Zie eveneens: Gilly,Cimelia Rhodostaurotica, blz. 30-39. Zie voor de
biografie van Guarinoni: Anton Dörrer, Franz Grass, Gustav Sauser und Karl
Schadelbauer, ‘Hippolytus Guarinonius (1571-1654). Zur 300 Wiederkehr seines Todestag, Mit 17 Abbildungen’ in: Schlern-Schriften, nr. 126, Herausgeber R. Klebelsberg, Innsbruck 1954.
35 Zoals bij Tobias Hess zijn ook bij Andreae en anderen alle datums omgezet naar de
Gregoriaanse kalender, de ‘Nieuwe Stijl’ of tegenwoordige tijdrekening.
33
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op de bok van de wagen wilde springen kwam hij met zijn benen tussen
de spaken van het wiel. Het gevolg was dat hij beide benen verdraaide en
zijn verdere leven mank liep. Met zijn inschrijving in 1602 aan de artesfaculteit te Tübingen, samen met twee broers, begon zijn buitengewoon
lange studietijd, die steeds weer door particuliere studie en talrijke lange
reizen werd onderbroken. Deze zou pas eindigen in 1614 toen hij zijn studie voltooide.
In de periode tussen 1608 en 1612 leerde hij de rechtsgeleerde Besold kennen die hem zijn bibliotheek van 3870 werken 36 ter beschikking stelde en
kwam hij in nauwer contact met Tobias Hess, die vroeger al, samen met
Andreæs vader, alchemistische proeven deed. Vrienden zijn voor Andreæ
altijd heel belangrijk geweest. Van elk bezoek en iedere bijeenkomst maakte hij aantekeningen terwijl hij met ongeveer 300 personen in briefwisseling stond. Al vroeg bleek zijn aanleg voor talen en zijn literaire begaafdheid. Van zijn vele werken is het Scheikundig huwelijk: Christiani Rosencreutz.
Anno 1459, dat in 1616 anoniem werd uitgegeven, het bekendst. Zijn hele
leven lang heeft hij uit angst, zoals zijn horoscoop duidelijk aantoont 37,
geprobeerd afstand te nemen van zijn betrokkenheid bij de Rozenkruisers, ja hij beschimpte hen zelfs. Op 25 februari 1614 begon dan eindelijk
zijn loopbaan als (hulp)predikant te Vaihingen bij Stuttgart. Op 12 augustus 1614 trouwde hij met Agnes Elisabeth Gröniger waarbij hij negen kinderen kreeg. In 1618 brak de dertigjarige oorlog uit. Tengevolge hiervan
brandde eerst op 19 oktober 1618 en daarna op 20 september 1634 zijn huis
af, waarbij veel manuscripten en kunstschatten verloren gingen. Op 7 oktober 1641 promoveerde Andreæ tot doctor in de theologie. Na een herseninfarct, op 22 mei, overleed hij op 7 juli 1654 te Stuttgart.
De Fama Fraternitatis R.C. en de Confessio Fraternitatis R.C. verschenen anoniem. Ze baarden groot opzien, want tussen 1614 en 1623 verschenen er
meer dan 300 geschriften in druk, zowel voor als tegen de Rozenkruisers.
Over de schrijver(s?) van de Fama en de Confessio deden allerlei geruchten en veronderstellingen de ronde. De filoloog prof. dr. Richard Kinast
(1892-1976) is ervan overtuigd dat hier sprake is van twee verschillende auteurs, echter niet van Joh. Val. Andreae. 38 Andreæ zegt ook nergens uitdrukkelijk de Fama of Confessio te hebben geschreven. In zijn biografie zegt
hij alleen de auteur van de Chymische Hochzeit te zijn, maar dit laatste werk
R. van Dülmen, Utopie, blz. 59.
Zie addendum 12, horoscopen.
38 R. Kienast, Johann Valentin Andreae und die vier echten Rosenkreutzer-Schriften, Leipzig 1926,
blz. 139-142.
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werd onder tijdgenoten ook niet als een Rozenkruisersgeschrift gezien en
is dat ook niet, zoals o.a. Van Dülmen meedeelt. 39 De idee dat dit wel het
geval is, is ook pas enige eeuwen later ontstaan. 40
Gilly zegt in zijn Cimelia Rhodostaurotica: ‘Pas in zijn Indiculus Librorum
van 1642 heeft Andreae te kennen gegeven de enige auteur te zijn van de
Theca en dit in de Vita met de woorden verklaart: ‘Prodiere simul Axiomata Besoldi theologica, mihi inscripta, cum Theca gladii Spiritus, Hesso
imputata, plane mea.’ [Tegelijkertijd verscheen Besolds Axiomata theologica, opgedragen aan mij, met Theca gladii Spiritus, toegeschreven aan Hess,
geheel voor mijn rekening.]
De gemeenschappelijke publicatie bevatte dus twee verzamelingen van
zinspreuken, waarvan de eerste door Besold geschreven werd en aan Andreae was opgedragen, terwijl de tweede als een werk van Tobias Hess
verscheen, maar in werkelijkheid van Andreae stamt. Met deze late bekentenis heeft Andreae zich niet alleen als de schrijver van de Theca, maar
ook impliciet als de auteur van de Confessio Fraternitatis R.C. bestempeld.’ 41
Dit in 1616 anoniem verschenen werk te Straatsburg, Theca Gladii Spiritus:
sententias quasdam breves, vereque philosophicas continens [Een schede voor het
zwaard van de geest, inhoudende een aantal korte en waarlijk filosofische
aforismen] begint met: ‘Den lezer heil. Uit de notitieboeken van Tobias
Hess - een vroom en in alle Letteren zeer bedreven man, die nu zijn domicilie heeft onder de heiligen - hebben wij deze aforismen geput.’ 42 Dit
uit 800 aforismen bestaande werk bevat 20 (nr. 177-197) zinsneden uit de Confessio, maar geen enkele, aldus Martin Brecht, uit de Fama, maar wel uit laR. van Dülmen, Utopie, blz. 65. Zie voor een analyse van de Chymische Hochzeit: Regine
Frey-Jaun, Die Berufung des Türhütters, Zur ‘Chymischen Hochzeit Christiani Rosencreutz’ von
Johann Valentin Andreæ (1586-1654), Bern 1989 en Heleen M. E. de Jong, ‘The Chymical
Wedding in the Tradition of Alchemy’ in Das Erbe des Christian Rosenkreuz, Johann Valentin Andreae 1586-1986 und die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft 1614-1616, Vorträge
gehalten anläßlich des Amsterdamer Symposiums 18.-20. November 1986, Amsterdam
1988, blz. 115-142.
40 In 1781 bezorgde F. Nicolai te Berlijn een gezamenlijke uitgave van de Fama, Confessio
en Chymische Hochzeit. ‘Nicolai schrijft in zijn Versuch über die Beschuldigungen, welche
dem Tempelherrn-Orden gemacht worden, und über dessen Geheimniß, etc. (Berlijn 1782) Andreae
het auteurschap van de Allgemeine Reformation, de Fama en de Chymische Hochzeit toe en
toen in 1799 door Seybold Andreæ’s Vita (autobiografie) in een Duitse vertaling verscheen, waarin Andreae zich als de auteur van de Chymische Hochzeit bekend maakte,
scheen dit Nicolai’s opvattingen buiten alle twijfel te stellen.’ Zie Santing, Historische
Rozenkruisers, blz. 95. Vanaf die tijd ging men de Chymische Hochzeit eveneens als een
Rozenkruisers manifest zien.
41 Gilly, Cimelia Rhodostaurotica, blz. 49.
42 Nederlandse vertaling uit het Latijn afkomstig uit de Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam.
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ter verschenen boeken van Andreae. 43 Omdat er in de Theca twintig zinsneden staan die ook in de Confessio voorkomen, zo meent Brecht, en
Gilly 44 is het daarmee eens, is de Confessio door Andreæ geschreven.
In 1610 circuleerden er al kopieën van de Fama, die in 1614 werd gedrukt.
Zoals gezegd, wordt daarin driemaal naar de Confessio verwezen, die
eveneens in handschrift rondging 45 en in 1615 werd gedrukt. Andreæ zegt
aanvankelijk zelf dat de 800 aforismen in de Theca uit de notitieboeken van
Hess zijn geput, terwijl hij later in zijn Vita schrijft dat de Theca van hem
is. 46 Volgens mij is dit dus geen overtuigend bewijs voor het auteurschap
van Andreæ voor de Confessio, een mening die Van Dülmen overigens ook
is toegedaan. ‘Want’, zo zegt hij, ‘het is helemaal niet zeker dat de Theca
het werk van Andreæ is; m.i. stamt het hoofdbestanddeel van Hess, en
het is ook bekend dat Andreæ in andere geschriften willekeurig en overvloedig andere geschriften citeert. Op grond van de constructie van
Brecht is eerder aan te nemen dat de auteur Hess heet, aan wie ook de
bedoeling van de Confessio meer beantwoordt dan aan Andreæ.’ 47
Over het feit dat Andreae niet de auteur van de Confessio zijn kan, zegt
Wolf-Dieter Otte het volgende: ‘Aan zijn [Andreaes] positieve instelling
tot de mystieke theologie en de pansofie van Gutmann, Khunrath en
Sperber ten tijde van het schrijven van de Mythologia Christiana [1619] en
daarna, valt niet te twijfelen. En er blijft dus de tegenstrijdigheid tussen
de pansoof Khunrath in de Mythologia Christiana en de negatieve
Martin Brecht, ‘Weg und Programm eines Reformers zwischen Reformation und Moderne’ in: Ausgewählte Aufsätze, Band 2, Pietismus, Stuttgart 1979, blz. 47-48 en de noten
44-48 op blz. 105: zoals Andreæ’s De Christiani Cosmoxeni genitura Judicium, 1615, in 2 en
705-733. Zijn Invitationes Fraternitatis Christi, deel 1, 1617 pp. 457-501 en 2, 1618 pp. 117167. Zijn Menippus, 1617, in het laatste gedeelte ‘Institutio magico pro curiosis’ nr 237279, in de Theca nr. 518-560, evenals uit zijn Veri christianismi solidaeque philosophiae libertas,
1618, nr. 367-452.
44 Gilly, Cimelia Rhodostaurotica, blz. 49.
45 Gilly, Cimelia, blz. 73 zegt dat August von Anhalt van Karl Widemann in augustus 1614
een Latijnse, met de handgeschreven kopie van de Confessio ontving die aan M.L.H.
toebehoorde. Borggrefe, ‘Moritz der Gelehrte als Rosenkreuzer und die ‘Generalreformation der gantzen weiten Welt’ bewijst op blz 341 dat M.L.H. ook M. L.z. H. de
signering is van ‘Moritz Landgravius Hassus’, Moritz von Hessen, ook Moritz de geleerde genoemd. De conclusie dat de Confessio als handschrift circuleerde, trok Santing
reeds, Manifesten, blz. 25-26, uit het feit dat Gotthardus Arthusius uit Danzig, conrector
van het gymnasium te Frankfort a. M. als hij de Confessio heeft gelezen, zijn ‘Antwoord’
schrijft, gedateerd ‘den letzten November 1614.’ Maar het kan ook zo zijn, zegt Santing, wat toen wel gebeurde, dat het volgende jaar op het titelblad werd afgedrukt, of
dat Arthusius de drukproeven van Kassel 1615 ter inzage had.
46 Gillly, Cimelia, blz. 49.
47 R. van Dülmen, Utopie, blz. 224 noot 16.
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‘Amphitheatralischen Histrio’ van de Confessio. Beide geschriften kunnen gewoonweg niet van dezelfde auteur stammen. Wie nog steeds Johann Valentin Andreae voor de schrijver van de Confessio wil uitgeven, zal deze
tegenspraak bevredigend dienen te verklaren.’ 48
Van Dülmen schrijft: ‘Voor Andreae was de Fama Fraternitatis een klucht,
de Rozenkruisersbroederschap een verzinsel en de hele Rozenkruisersbeweging een gekkenspel.’ En iets verderop: ‘In zijn werk De curiositatis
pernicie syntagma [1620] noemt Andreae de Rozenkruisersbroederschap een
goochelkunstje voor de nieuwsgierigen van deze tijd, een valstrik en steen
des aanstoots.’ 49
Als voorbeeld van het rijkelijk citeren van Andreæ uit andere werken
voor zover het de Chymische Hochzeit betreft, zie de dissertatie van Regine
Frey-Jaun. 50
Een ander geschrift, dat als derde manifest der Rozenkruisers kan worden
beschouwd 51, is de Assertio Fraternitatis R.C. dat in september 1614, te Hagenau, in Latijnse verzen werd geschreven, en uit 8 ongenummerde bladzijden bestaat. Het verscheen in 1614 te Frankfort, ondertekend met B.M.I.
Hiervan kwam in 1616 in Danzig een Duitse vertaling in proza uit. Eveneens in 1616 zag de Assertio in de Fama-editie van Kassel (blz. 284-296) bij
een anonieme drukker-uitgever het licht, die een herdruk van die van Danzig blijkt te zijn, maar in een andere spelling.
In 1618 werd er een berijmde versie in Neuenstadt gepubliceerd met als
titel Ara foederis Theraphici F.R.C. der Assertio Fraternitatis R.C. etc..
Hoewel de Assertio Fraternitatis R.C. eveneens anoniem verscheen, schrijven velen haar toe - in navolging van Gerst, archivaris te Ulm, die in de
19e eeuw overleed – aan de Zwitserse professor in de theologie Raphael Egli
(1559-1622), zonder overigens enig bewijs hiervoor te leveren. 52
48

Wolf-Dieter Otte, ‘Ein Einwand gegen Johann Valentinn Andreaes Verfasserschaft der
Confessio Fraternitatis R.C’ in Wolfenbütteler Beiträge; Aus den Schätzen der Herzog August
Bibliothek, Herausgegeben von Paul Raabe, Band 3, Frankfurt am Main 1978, blz. 103.
49 R. van Dülmen, Utopie, blz. 93.
50 Regine Frey-Jaun, Die Berufung der Türhüters. Zur ‘Chymischen Hochzeit Chriani Rosencreutz’
von Johann Valentin Andreæ (1586-1654), Bern 1989.
51 Adolf Santing noemt in De historische Rozenkruisers, blz. 99-100, de Assertio een echt Rozenkruisersgeschrift.
52 De gegevens over de Assertio zijn ontleend aan: Santing, De Historische Rozenkruisers, blz.
267-270. Zie voor Raphael Egli(nus): Manuel Bachmann en Thomas Hofmeier, Geheimnisse der Alchemie, Bazel/Muttenz 1999, blz. 233-242. Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling gehouden in Basel, St. Gallen en Amsterdam in de Bibliotheca Philosophica Hermetica.
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18 Assertio Fraternitatis R.C, 1614.

19 Speculum Sophicum, Schweighardt,
1618.

Samenvattend kunnen we stellen, dat het zeker is dat de Fama en Confessio
zijn ontstaan in de intieme vriendenkring rond Tobias Hess en dat hij zo
goed als zeker ook hiervan de schrijver is; verder, dat het zeker is dat
Andreæ, al was hij in 1610 nog maar 24 jaar, tot deze kring behoorde, maar
gezien de genoemde tegenstrijdigheden niet de auteur van de Fama noch
Confessio zijn kan. Eveneens zeker is dat Andreae de Chymische Hochzeit
heeft geschreven, maar dit werd door zijn tijdgenoten niet als een Rozenkruisersgeschrift gezien. Wie de schrijver van de Assertio is, die zich
B.M.I. noemt, is niet bekend, maar uit de inhoud van het geschrift blijkt
dat we te doen hebben met iemand die wist waarover hij sprak.
Om de tekst van ons verhaal niet te onderbreken worden in addendum
1 deze drie manifesten – Fama, Confessio en Assertio - weergegeven. 53 Wat
Johann Valentin Andreæs horoscoop betreft: zie addendum 12. 54 Het verhaal gaat verder met het noemen van nog enkele, welbekende geestverwanten van de Rozenkruisers.

Zie addendum 1: Fama Fraternitatis R.C., Confessio Fraternitatis R.C. en Assertio Fraterntatis R.C.
54 Zie addendum 12: Horoscopen, de horoscoop van Andreæ.
53
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Daniel Mögling (1596-1635) - alias Theophilus Schweighardt en Valentinus de
Valentia - stamde uit een Württembergs geleerdengeslacht. 55 Zijn gelijknamige grootvader, in 1546 in Tübingen geboren, was prof. dr. in de medicijnen. Diens oudste zoon Johann Rudolf, geboren op 15-11-1570 in
Tübingen, die eveneens dr. in de medicijnen en stadsfysicus in Böblingen
was, is de vader van onze Daniel Mögling 56, de derde met dezelfde
naam.
Zijn vader overleed op 3-1-1597 ten gevolge van een infectie die hij bij de
bestrijding van een in Böblingen heersende epidemie had opgelopen. Daniels moeder, Anna Maria, die binnen drie jaar twee echtgenoten verloren had, trouwde kort daarna, op 18 juni 1597, voor de derde maal, met
Ludwig Bältz. In hetzelfde jaar werd zijn grootvader als zijn voogd benoemd en na zijn overlijden diens oudste nog in leven zijnde zoon Johann Ludwig de oudere, die eveneens prof. dr. in de medicijnen was.
In april 1611 liet Daniel zich aan de universiteit van Tübingen en in 1616
als student medicijnen te Altdorf inschrijven. In 1617 hield hij zich bezig
met zijn ‘pansophica studia’, dat wil zeggen medicijnen, wiskunde, astronomie; het vraagstuk van het perpetuum mobile en de alchemie. Het verschijnen van de Fama Fraternitatis R.C. en de Confessio Fraternitatis R.C. in
1614 en 1615 had in de wetenschappelijke wereld grote beroering teweeggebracht en Daniel voelde zich eveneens geroepen om in het literaire debat
zijn woord te doen.
Mögling was bekend met Andreae en Besold. In zijn in 1617 onder het
pseudoniem Theophilus Schweighardt gepubliceerde Pandora sextae aetatis,
merkt Mögling op dat hij al sinds lange tijd een zendbrief aan de Broederschap wilde uitgeven, waartoe in de Fama wordt opgeroepen. In 1618 verscheen zijn Rosa Florescensens onder zijn schuilnaam Florentinus de Valentia, als reactie op de spotschriften van F.G. Menapius, alias Irenaeus Agnostus, pseudoniemen van een Altdorfse medestudent van Mögling, genaamd Friedrich Grick. Voor zover bekend stamt hij uit Wesel in het
vroegere graafschap Kleef en verdiende hij zijn brood onder andere als
huisleraar van de Neurenbergse patriciërszonen Hieronymus en Christian
Scheurl. 57 In Rosa Florescensens gebruikt Mögling, als eerste, het woord
De biografische gegevens zijn ontleend aan Ulrich Neumann, ‘Olim, da die RosenCreutzerij noch florirt, Theophilus Schweighart genannt, Wilhelm Schickards Freund
und Briefpartner Daniel Mögling (1596-1635)’ in Friedrich Seck, Herausgeber, Zum 400.
Geburtstag von Wilhelm Schickard, Sigmaringen 1995, blz. 93-115. Zie ook Neue Deutsche Biographie, Band 7, blz. 613-614.
56 Daniel werd gedoopt op 4 mei 1596. Ook hier zijn alle data omgezet volgens de huidige
tijdrekening
57 Neumann, Daniel Mögling, blz 103, 104.
55
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‘pansophie', eerder dan Comenius: ‘En dat is het Ergon Fratrum, het voorwerk Regnum Dei en de hoogste wetenschap, door hen [de Rozenkruisers] pansofie genoemd. 58 Als aanvulling op zijn Pandora schreef Mögling
‘binnen een halve dag’, begin maart 1617, voor Caspar Tradel, dr. in de rechten, zijn Speculum Sophicum Rhodostauroticum 59, onder de schuilnaam Theophilus Schweighardt. In dit werk zijn een drietal gravures afgebeeld, waarvan de tweede de Tempel van het Rozenkruis voorstelt. Voor de betekenis
van de symboliek in deze afbeelding wordt verwezen naar addendum 10. 60
Grick bleef Mögling aanvallen, ondanks dat deze niet meer reageerde
op zijn smaadschriften. Daarom bedacht Grick op Pasen 1619 de list, zelf,
onder het pseudoniem F.G. Menapius, zijn antwoord te schrijven. 61
Op 1 januari 1619 liet Mögling zich weer aan de universiteit inschrijven
en 8 maart 1621 promoveerde hij tot dr. in de medicijnen. Op 2 juni werd
hij aangesteld als hofmedicus te Butzbach met de opmerking dat hij ook
als wiskundige, in het bijzonder in astronomische observaties, goed bruikbaar is. Een jaar later, op 30 mei 1622, trouwde hij in Neurenberg met Susanna Peszler, waarbij hij tenminste drie kinderen kreeg. Hij overleed op 29
augustus 1635 te Butzbach als slachtoffer van de pest, amper twee maanden
voor zijn beste vriend, Wilhelm Schickard (1592-1635) wiskundige en oriëntalist te Tübingen.
De Engelse staatsman Francis Bacon, die aan het eind van zijn loopbaan
werd benoemd tot baron van Verulam en burggraaf van St. Albans, blijkt
de Fama en Confessio goed te hebben bestudeerd. De indruk die deze geschriften op hem hebben gemaakt blijkt uit zijn New Atlantis, geschreven
tussen 1622 en 1624. De eerste regel: ‘Wij zeilden van Peru’, komt eveneens
voor in de Confessio.62 De eerste van de zes regels in de Fama is het gratis
genezen van zieken, dat eveneens geldt in het huis van de vreemdeling in
New Atlantis.
De informatie, dat er afgezanten werden gezonden naar Bensalem om
de wereld rond te trekken en zich te informeren over de stand van de
wetenschap, loopt parallel met de Fama, waar de Broeders, na voldoende
te zijn ingelicht, uiteengingen en zich over verscheidene landen verspreidden om met de geleerden in contact te komen. Bacons beschrijving van de
R. van Dülmen, Utopie, blz. 227, noot 21.
Neumann, Daniel Mögling, blz. 104.
60 Addendum 10, Symboliek, zie: a Het Collegium Fraternitatis.
61 [Pseudo] Theophilus Schweighardt [Friedrich Grick] Menapius, Rosae Crucis, Das ist Bedencken [...], Z.pl. [Nürnberg] 1619. Zie Neumann, Olim, da die RosenCreutzerij noch florirt,
Theophilus Schweighart genannt, blz. 107.
62 Confessio, Kassel 1615, blz. 80.
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geleerden van Salomos Huis, is de uitwerking van een korte schets over de
studie van de Broederschap R. C. in de Fama. Waar de Broederschap gehuisvest is, wordt niet gezegd. In de Confessio wordt in hoofdstuk V alleen
gezegd: ‘Met zijn wolk heeft Hij ons zo beschermend omhuld, dat zijn dienaren geen geweld kan worden aangedaan. Om die reden kunnen wij niet
meer door mensenogen worden gezien, tenzij zij die van een adelaar hebben geleend.’ En aan het eind van de Fama staat geschreven: ‘Ook zal
ons gebouw, al zouden honderdduizend mensen het van nabij gezien
hebben, voor de goddeloze wereld eeuwig ongerept, onaangetast, onopgemerkt en volkomen verborgen blijven.’ Ook Bacon laat aan het eind
van zijn werk de Tirsan van Salomos huis zeggen: ‘want wij zijn hier in
Gods boezem, een onbekend land.’ 63

20 Francis Bacon, 1561-1626.

21 Michael Maier, 1568-1622.

Michael Maier (1568-1622), werd geboren in de zomer van 1568 in een Luthers
gezin te Kiel, gelegen in Sleeswijk-Holstein, toen Deens thans Duits gebied. 64 Zijn vader Peter was een welgestelde goudstikker in dienst van de
Francis Bacon, Het Nieuwe Atlantis. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien
door A.S.C.A. Muijen, Baarn 1988. Zie Santing, De historische Rozenkruisers, blz. 76 en
Frances A. Yates, The Rosicrucian Enlightenment, Londen en Boston 1972, pp. 125-129.
64 Karin Figala, Ulrich Neumann, “Ein Früher Brief Michael Maiers (1568-1622) an Heinrich Rantzau (1526-1598), Einführung, lateinischer Originaltext und deutsche Übersetzung” in Festschrift für Helmut Gericke (Reihe ‘Boethius’, Band 12) Stuttgart 1985, blz.
327-357. Zie verder Neue Deutsche Biographie, Dl. 15, blz. 703-704 en K. Figala en U.
Neumann, “Author, cui nomen Hermes Malavici. New Light on the bibliography of
Michael Maier (1569-1622)” in Alchemy and Chemistry in the 16th and 17th Centuries ed. by
Piyo Rattansi and Antonio Clericuzio, Dordrecht – Boston 1994, blz. 121-147.
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ridder en koninklijke Deense stadhouder Heinrich von Ranzau (1526-1598).
Vanwege zijn intelligentie ging de knaap op zijn vijfde jaar naar school.
Omstreeks 1584, toen Michael 16 jaar oud was, overleed zijn vader, maar
met financiële hulp was het mogelijk dat hij zijn studie voortzette.
Na twee jaar op een middelbare school in de omgeving van Kiel te
hebben gezeten, liet hij zich in februari 1587 aan de universiteit van Rostock
inschrijven. Hij studeerde overwegend natuurkunde, wiskunde, astronomie, Grieks en Latijn. Michael keerde, waarschijnlijk door geldgebrek,
zonder diploma naar zijn moeder Anna en zuster in 1591 naar huis, waar hij
zich een jaar lang bezighield met alchemie. Waarschijnlijk op aanraden en
met financiële steun van zijn vriend Matthias Canaris, en zijn familie, besloot hij in de zomer van 1592 aan de universiteit te Frankfort aan de Oder
te gaan studeren. Op 12 oktober werd de 24 jarige student doctorandus in
de natuurkunde. 65 Hij bleef een jaar in Frankfort en keerde daarna naar
huis terug om systematisch de alchemie te gaan bestuderen. Later ondernam hij een reis naar Danzig, Riga en Dorpat en enige eilanden in de Oostzee om uiteindelijk in Rusland aan te komen. Nadat hij in Kiel was teruggekeerd ondernam hij meteen een reis naar Padua, waar hij zich op 4
december 1595 als student medicijnen liet inschrijven. Hier werd hij gekroond tot keizerlijk dichter. Hij ondernam bovendien een reis naar Bologna, Florence, Siena en Rome.
In juli 1596 deed zich in Padua een onaangenaam incident voor toen
Maier in conflict raakte met een medestudent uit Hamburg en deze ernstig verwondde. Hij moest terechtstaan voor de Raad van de Duitse Natie en werd veroordeeld tot betaling van de kosten, en het aanbieden van
zijn excuses. De volgende dag vluchtte hij heimelijk uit Padua naar Bazel
in Zwitserland. Hier zette hij zijn studie voort en promoveerde op 4 november 1596 tot doctor in de medicijnen op een proefschrift over epilepsie, waarna hij naar huis terugkeerde.
Opnieuw ondernam hij een tocht naar de Baltische staten en oefende
waarschijnlijk in Danzig een medische praktijk uit. Hier vond hij onderdak bij een gastheer die in chemie was geïnteresseerd en kwam hij in aanraking met alchemisten. Hij werd een rijk man toen hij een ongeneeslijke,

65

Eveneens, Erik Leibenguth, Hermetische Poesie des Frühbarock. Die “Cantilenae intellectualis”
Michael Maiers. Edition mit Übersetzung, Kommentar und Bio-Biblographie. Tübingen, 2002, en
Hereward Tilton, The Quest for the Phoenix, Spiritual Alchemy and Rosicrucianism in the Work
of Count Michael Maier (1569-1622). Berlin – New York 2003.
Maier was een lutheraan, dus een protestant. Omdat Maier zich zowel in protestantse
als rooms-katholieke gebieden bevond is het niet duidelijk welke soort kalender wanneer gebruikt werd. Vandaar dat de officieel vermelde data ongewijzigd zijn.
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astmatische hypochonder ontmoette die hem in dienst nam. Toen Danzig
door de pest getroffen werd vluchtten zij naar zijn buitenverblijf waar zij
alchemistische proeven deden en Maier gedurende twee jaar de bibliotheek van zijn werkgever bestudeerde. De reden dat hij naar huis terugkeerde was waarschijnlijk omdat zijn gastheer een geel poeder had ontvangen dat door een Engelsman enige jaren daarvoor was samengesteld.
Toen hij dit medicijn gebruikte verdwenen zijn klachten als bij toverslag.
Dit heeft zo goed als zeker betrekking op een monster van het zogenoemde “aureum potabile”, drinkbaar goud, samengesteld door de Londense
arts-alchemist Francis Anthony (1550-1623).
In 1609 kwam Maier in contact met Keizer Rudolf II (1552-1612) in Praag,
een centrum van alchemie. Op 19 september 1609 werd hij diens lijfarts en
werd op 29 september in de adelstand verheven als paltsgraaf, maar geldgebrek en het uitblijven van salaris dwong hem te vertrekken. Hij reisde
via Leipzig naar Kassel waar hij aan het hof van landgraaf Moritz van
Hessen–Kassel tevergeefs zijn diensten aanbood.
Eind 1611 ondernam hij een reis naar Engeland waar hij vier jaar verbleef. Hier hield hij zich, net als voorheen, bezig met alchemie. Hij werkte nauw samen met de arts-alchemist Francis Anthony. In 1613 hoorde
Maier voor het eerst over het bestaan van een geheime Broederschap, een
zekere ‘fraternitas R. C.’ waarin hij de belichaming van zijn eigen natuurkundige idealen en verwachtingen zag. Dat Maier de Engelse verkondiger van de Rozenkruisers Orde Robert Fludd ontmoet zou hebben, zoals
sommige schrijvers beweren maar niet bewijzen, is zeer onwaarschijnlijk.
In 1616 zette Maier weer voet op het vaste land van Europa en reisde hij
via Keulen naar Frankfort aan de Main waar hij omstreeks augustus aankwam.
Zijn boek Jocus severus (1617), geschreven in Engeland, droeg hij tijdens zijn
reis van Engeland naar Bohemen op “aan de ware bekende en onbekende liefhebbers van de alchemie in Duitsland en in het bijzonder aan de
Duitse Orde die tot op heden echter geheim is en die men op grond van
haar Fama Fraternitatis en haar Confessio dient te bewonderen en te hoog
achten.”
In Frankfort aan de Main werd hij ziek van de derdedaagse koorts (malaria), die hij waarschijnlijk in Italië had opgelopen. Hierdoor was hij in de
gelegenheid de halfjaarlijkse boekenbeurs te bezoeken waar hij meer over
de Rozenkruisers te weten kwam. Daar woonde hij in de omgeving van de
uitgevers Johann Theodor de Bry en Lucas Jennis, die het merendeel van
zijn werken tot aan zijn dood uitgaven. In het verleden hield hij zich op
met alchemie, vanaf nu werd hij een verdediger van de Orde van het Rozenkruis.
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In de zomer van 1617 trouwde Maier en in april 1618 zegt hij dat zijn
vrouw elk moment kan bevallen. De naam van zijn vrouw wordt niet vermeld, noch of de geboorte naar wens verliep.
Kort na april 1618 trad Maier in dienst van de landgraaf Moritz van Hessen-Kassel (1572-1632), ook Moritz de geleerde genoemd, als “medicus en
chemicus van huis uit”. Maier stierf te Magdeburg in de zomer van 1622 aan
malaria.
In zijn Silentium post clamores [Stilte na de storm] van 1617 legt Maier uit
waarom de Orde hen, die toelating verzoeken, door zwijgen bindt. Dat
de Orde een Mysterieschool is, zoals in de oudheid die van Eleusis en
Orfis. Dat de Fama en Confessio ‘niets bevatten dat indruist tegen het verstand, tegen de natuur, de ervaring of de mogelijkheid der dingen.’ Dat de
Broeders de roos voorhouden als een toekomstige beloning, maar dat zij
aan iedereen die intreedt het kruis opleggen. En net zoals bij de Pythagoreeërs en Egyptenaren, eisen de Rozenkruisers een gelofte van stilte en
geheimhouding. De onkundigen hebben haar als een verzinsel beschouwd, maar dat is voortgekomen uit de vijf jaren proef waaraan zij
proefleerlingen onderwerpen, voordat zij tot de hogere mysteriën worden toegelaten.’ 66
Zijn Themis Aurea van 1616, gaat over de zes gulden wetten of regels van
de Broederschap die in de Fama worden genoemd. 67 In dit boek vermeldt
Maier dat het samengestelde medicijn dat de Rozenkruisers de zieken toedienen, als het ware de kern is van de grote wereld (macrokosmos). Het
is het vuur van Prometheus dat hij van de zon stal. Maar er is een viervoudig vuur nodig om dit medicijn te vervolmaken. De Broeders zijn ook van
mening dat een natuurlijke geneeskracht en een zekere voorbeschikking,
door de hemellichamen veroorzaakt wordt.
Robert Fludd (1574-1637) - geboren begin januari 1574 op de havezate Milgate House, in de gemeente Bearsted, in het graafschap Kent, Engeland –
behaalde zijn titel in de letteren, studeerde van zijn 24e tot zijn 30ste geneeskunde en reisde daarna door Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland. 68
Fludd schreef veel boeken, voorzien van prachtige, alchemistische gravures. In 1616 publiceerde Fludd te Leiden zijn Apologia Compendiaria. FraterniJ. B. Craven, Count Michael Maier, Doctor of Philosophy and of Medicine, Alchemist, Rosicrucian,
Mystic, 1568-1622. Life and Writings. Kirkwall 1910, reprinted 1968, London blz. 65-67.
67 Michael Maier, Laws of the Fraternity of the Rosie Crosse (Themis Aureæ), Facsimile reprint of
the original English edition of 1656, Los Angeles 1976. Craven, M. Maier, blz. 98-104.
68 William H. Huffman, Robert Fludd and the end of the Renaissance, Londen en New York
1988, blz. 4 -14. Zie eveneens: J.B.Craven, Doctor Robert Fludd (Robert de Fluctibus), The
English Rosicrucian, Life and Writings, Kirkwall 1902, reprint z.p. [Amsterdam] z.j.
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tatem de Rosea Cruce suspiciones et infamiae maculis aspersam, veritas quasi Fluctibus abluens et abstergens, een korte verdediging van de Broederschap, dat een
jaar later in uitgebreidere vorm, eveneens te Leiden, verscheen met als titel Tractatus apologeticus integritatem Societatis de Rosea Cruce defendens. Fludd
heeft zijn hele leven kuis geleefd, omdat hij seksuele begeerte zag als de
val van de mens.

22 Robert Fludd, 1574-1637.

23 ‘Dat Rosa Mel Apibus’ uit Summum Bonum,
J. Frizius, Frankfurt a. M. 1629.

Op zijn 22e jaar was Fludd al zeer bedreven in de geboorte- en uurhoekastrologie. Zo lezen wij in zijn Utrisque Cosmi Historia, Tractatus Secundus
het volgende:
‘Terwijl ik aan mijn muziekverhandeling werkte verliet ik gedurende de
laatste fase mijn kamer bijna een week niet. Op een dinsdag kwam er een
jongeman uit Magdalen mij een bezoek brengen en dineerde in mijn kamer. De zondag daarop was ik uitgenodigd om bij een vriend uit de stad
te komen dineren. Terwijl ik mij voor die gelegenheid verkleedde kon ik
mijn waardevolle koppelriem en schede [voor het zwaard], met een waarde van tien Franse goudstukken, niet vinden. Iedereen op de universiteit
vroeg ik of zij hier iets van wisten, maar zonder succes. Daarom maakte ik
een uurhoek voor het moment waarop ik het verlies had bemerkt, en leidde uit de stand van Mercurius en andere aanwijzers af, dat de dief een
spraakzame jongeling was, woonachtig in het oosten, terwijl het gestolene
in het zuiden moest zijn. Terwijl ik hierover nadacht herinnerde ik mij mijn
gast van dinsdag, wiens universiteitsgebouw precies ten oosten van St.
John’s lag. Ik zond mijn bediende naar hem toe om hem beleefd te benaderen, maar deze zwoer dat hij niets van mij had aangeraakt. Vervolgens
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zond ik mijn bediende heen om de jongen te spreken die mijn bezoeker op
die dag had vergezeld. In scherpe bewoordingen en onder bedreiging kreeg
hij het voor elkaar dat de jongen bekende de goederen te hebben gestolen
en meegenomen naar een plaats die ik kende, in de omgeving van Christ
Church, waar mensen naar muziek luisteren en met vrouwen omgaan. Dit
bevestigde mijn vermoeden dat de plaats ten zuiden van St. John’s was.
En omdat Mercurius in het huis van Venus was, stemde dit overeen met
de associatie van muziek en vrouwen. Hierna werd de jongen meegenomen naar zijn metgezel en wierp hij zich op de grond. Hij zwoer dat hij
inderdaad de misdaad had begaan, en smeekte mijn bediende niets meer te
zeggen. Hij beloofde de riem en de schede de volgende dag terug te brengen. Dit deed hij en ik ontving mijn gestolen goederen terug, ingepakt in
twee prachtige stukken perkament. Het bleek dat het muziektheater bij
Christ Church het hol was van een heler van gestolen goederen die veel
ontaarde leerlingen beroofd had, hen verknoeiend met vraatzucht en vrouwen. Mijn vriend smeekte mij met de studie van astrologie te stoppen, en
zei dat ik deze misdaad niet had kunnen oplossen zonder demonische hulp.
Ik dankte hem voor zijn advies.’ 69

Jakob Böhme (1575-1624) werd in Alt-Seidenberg bij Görlitz, als kind van
arme en eenvoudige boeren, geboren. Zijn geboortedatum is niet meer te
achterhalen. Jacob Böhme, van wie geen afbeelding tijdens zijn leven vervaardigd bestaat, wordt door zijn vriend en leerling Abraham von Frankenberg, als volgt beschreven: “Zijn lichaamsgesteldheid was verzwakt en
hij zag er slecht uit, hij was klein van stuk, had een laag voorhoofd, haar
dat ingevallen was bij de slapen, een enigszins gekromde neus, grijze, bijna
hemelsblauwe, glinsterende ogen, een korte, dunne baard, een bedeesde
stem, maar een lieflijke spraak, hij was ingetogen in gebaren, bescheiden
met woorden, deemoedig in levenswandel, lankmoedig in lijden en
zachtmoedig van hart.” 70
Op zijn 24e trouwde hij en verkreeg het burgerrecht van Görlitz, waar
hij zich als schoenmaker vestigde. Tussen 1600 en 1606 kreeg het echtpaar
vijf zonen. In 1612 schreef hij zijn Aurora of morgenrood in opgang. Hiervan
werden kopieën verspreid. Hij verwierf de naam ‘Philosophus Teutoni-
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Roberto Fludd, alias de Fluctibus, Utrisque Cosmi Historia,Tractatus secundus, DE NATURÆ SIMIA SEU Technica macrocosmi historia. Oppenheim, 1618. Het betreft deel 1, verhandeling 2, hoofdstuk 6, en daarvan deel 1. De Engelse tekst is te vinden in: Joscelyn
Godwin, Robert Fludd, Boulder 1979, blz. 6. De Franse vertaling van de 2e verhandeling

is van Pierre Piobb; Robert Fludd, Étude du Macrocosme, Traité d’Astrologie Générale (De
Astrologia), Parijs 1907, waar de tekst is te vinden in boek 6, op blz. 258-260.
Abraham von Frankenberg, ‘Äusführlicher Bericht’, in J. Böhme, Sämtliche Schriften,
Band 10, Stuttgart 1961, pp. 20-21, § 27.
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cus’ en stond eveneens bekend als ‘ziener’. Vanaf die tijd werd hem door
de Lutherse predikant Gregor Richter het leven moeilijk gemaakt.

24 Jacob Böhme, 1575-1624.

25 Plaat 2 uit Theeosophia Practica,
Gichtel 1723.

Op zijn 24e trouwde hij en verkreeg het burgerrecht van Görlitz, waar
hij zich als schoenmaker vestigde. Tussen 1600 en 1606 kreeg het echtpaar
vijf zonen. In 1612 schreef hij zijn Aurora of morgenrood in opgang. Hiervan
werden kopieën verspreid. Hij verwierf de naam ‘Philosophus Teutonicus’ en stond eveneens bekend als ‘ziener’. Vanaf die tijd werd hem door
de Lutherse predikant Gregor Richter het leven moeilijk gemaakt.
In 1613, 38 jaar oud, verkocht hij de schoenmakerij en begon hij met zijn
vrouw een garenhandel. In datzelfde jaar werd hem tevens een schrijfverbod opgelegd. Maar in 1619 begon hij weer te schrijven. Zelfs op zijn
sterfbed moest hij van een geestelijke nog vragen over zijn geloof beantwoorden. Deze predikant weigerde hem te begraven, en deed dit pas
toen hij door het stadsbestuur hiertoe gedwongen werd.
Joachim Morsius (1593-1644) die met verlangen uitkeek naar de Rozenkruisers, had de medicus en alchemist Balthasar Walter leren kennen en
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die vertelde hem van de merkwaardige meesterschoenmaker uit Görlitz,
die alle kunsten (kennis) van het Rozenkruis begrepen had. 71
Johann Georg Gichtel (1638-1710) 72, geboren te Regensburg, was een groot
vereerder en navolger van Böhme. Hij had theologie en rechten gestudeerd
en praktiseerde als advocaat. Later, toen hij zich bewust werd van de geestelijke werelden, stichtte hij een esoterische beweging. Omstreeks 1670
werd hij door de kerk verbannen en zijn bezit verbeurd verklaard, waarop hij naar Nederland uitweek, waar hij de resterende 40 jaren van zijn leven woonde. Zijn bekendheid heeft hij onder meer te danken aan het feit
dat hij in 1682, als eerste, een uitgave van de verzamelde werken van
Böhme te Amsterdam bezorgde. Gichtels brieven aan goede vrienden
werden in 5 delen gedrukt. Van bijzonder belang is zijn boekje genaamd:
Theosophia Practica, dat in 1696 door zijn vriend Johann Georg Graber werd
samengesteld en van opmerkingen over de bijgevoegde afbeeldingen
werd voorzien. Het werd in 1722 uitgebreid. Het boekje bevat een vijftal gekleurde platen, waarvan nr. 2 de centra in het begeertelichaam weergeeft.
Gichtel had deze tekeningen, vanaf 1695 tot aan zijn dood, geheim gehouden en pas ruim 10 jaar na zijn overlijden, in 1723, werden ze openbaar gemaakt. Ook de theosoof C.W. Leadbeater (1854-1934) kende deze platen en
heeft de onder nr. 23 afgebeelde plaat, maar dan uit een Franse uitgave, in
zijn boek De Chakra’s afgebeeld. 73
De Zuid-Nederlandse arts Joannes Baptista van Helmont (1579?-1644), werd
op 22 januari 1579 (N.S.), als de jongste van zeven kinderen uit een adellijk,
rooms-katholiek gezin, in Brussel gedoopt. 74 Hij is 15 jaar als hij in Leuven
zijn studie filosofie afsluit en 20 als hij promoveert tot doctor in de geneeskunde. In 1609 trouwt Van Helmont met de eveneens van adel zijnde
Marguerite van Ranst. Zij gaan in Vilvoorde wonen waar het gezin drie
kinderen krijgt. De middelste is een zoon, Franciscus Mercurius, die na

Will-Erich Peuckert, Die Rosenkreuzer, Jena 1928, blz. 288. Voor een uitvoerige, goed gedocumenteerde levensbeschrijving zie: Ernst-Heinz Lemper, Jakob Böhme, Leben und
Werk, Berlijn 1976. Eveneens Gerhard Wehr, Jakob Böhme, Rohwohlt, Reinbek bij
Hamburg 1971.
72 Johann Georg Gichtel, Theosophia Practica, (1e druk 1696), Schwarzenburg 1979, met een
inleiding van Agnes Klein. Inleiding blz. 7-8. Zie ook: Bernard Gorceix, Johann Georg
Gichtel, Theosophe d’Amsterdam, Bordeaux 1974.
73 C.W. Leadbeater, De chakra’s , Amsterdam z.j., tegenover blz. 40.
74 Zijn doopdatum staat vast, maar zijn geboortedatum is onzeker. Zie: Le Folklore Brabançon, 13e jaargang, nr 75-76. Dec. 1933 en febr. 1934. Dubbelnummer geheel gewijd
aan J.B. van Helmont. Paul Nève de Mévergnies, Jean Baptiste van Helmont, philosophe par
le feu. Faculté de Philosophie et Lettres, Luik 1935.
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het overlijden van zijn vader op 30 december 1644, diens geschriften laat uitgeven.
Van Helmont was de eerste die de functie van de maag in verband met
de andere organen ontdekte.
In de geschiedenis van de chemie wordt hij als de ontdekker van de gassen gezien. In zijn Ortus Medicinæ - in 1648 te Amsterdam uitgegeven schrijft hij in het 14e traktaat, pag. 73 § 29: ‘Deze damp, die ik gas genoemd
heb, staat niet veraf van de Chaos, waarover de Ouden spraken’ en in het
20e traktaat, pag. 106 § 14 schrijft hij: ‘Deze tot nu toe onbekende Geest
noem ik gas.’’ 75 In De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers, hoofdstuk 11,
legt Max Heindel uit dat onder Chaos de Geest van God dient te worden
verstaan, die elk deeltje van de oneindigheid doordringt; zoals een occult
aforisme luidt: ‘Chaos is de zaadbodem van de Kosmos.’

26 J. B. van Helmont, 1579?-1644 en
zijn zoon François Mercurius.

27 J. A. Comenius, 1592-1670.

Ook Van Helmont kreeg het zwaar te verduren. Omdat hij opkwam
voor Rudolf Goclenius de Jonge (1572-1621), die beschuldigd werd van afgoderij en magie. Goclenius was door Moritz von Hessen-Kassel aangesteld
als professor in de chemie, wiskunde en medicijnen te Marburg. Hij was
een aanhanger van de leer van Paracelsus en hield zich ook bezig met de
75

J.B.van Helmont, Ortus Medicinæ, Amsterdam 1648.
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kabbala. Van Helmont had in deze zaak een werk geschreven dat buiten
hem om was gepubliceerd. Er volgde toen een onderzoek en in 1623 werd
dit werk door de leden van de medische faculteit van Leuven bestempeld
als een monsterlijk pamflet. In 1625 verklaarde de Spaanse inquisitie 27 uitspraken hieruit onder meer als verdacht van hekserij. Het Mechelse roomskatholieke kerkelijke gerechtshof ging in 1627 tot vervolging over en eiste
dat Van Helmont in het openbaar zijn uitspraken zou herroepen, waarin
hij toestemde. Tijdens een verhoor in maart 1634, met betrekking tot in beslag genomen handschriften van hem, werd Van Helmont ook naar de
Rozenkruisers gevraagd; of hij onder de naam ‘broeders’ niet verstond de
Broeders van het Rozenkruis. Hij antwoordde hen niet te kennen en voor
een droom te houden. Bovendien verklaarde hij rooms-katholiek te zijn.
Van Helmont was blijkbaar zo bang geworden dat hij alles en iedereen die
hij verdedigd had, niet meer wilde kennen. 76
Jan Amos Komenský (1592-1670), beter bekend onder zijn verlatijnste naam
Johan Amos Comenius, werd op 28 maart (N.S.) in Nivnický (Nivnice) in
Oost-Moravië, in Tsjechië, geboren. 77 Hij was lid en later bisschop van de
Boheemse Broeders (hernhutters), een afscheiding van de hussieten, en
wordt gezien als een van de grootste pedagogen van zijn tijd. Vanwege het
rooms-katholieke Habsburgse bewind over Tsjechië, moest hij vluchten.
Van zijn vele boeken is hier interessant te noemen het boek Het labyrint der
wereld en Het paradijs des harten. 78 Het werd in 1623 geschreven en in 1631
voor het eerst in Polen uitgegeven. Het verhaalt de lotgevallen van een pelgrim die allerlei soorten mensen bezoekt en daarvan in het boek verslag
doet. Zo luidt hoofdstuk 13: ‘De pelgrim beschouwt de Rozenkruisers.’ In
de marge staat geschreven: ‘Fama Fraternitatis anno 1612, latine ac germanice edita’, in het Latijn [onjuist] en Duits uitgegeven. Dus ook hij had een
handschrift van de in 1614 gepubliceerde Fama. Comenius overleed op 25
november 1670 (N.S.) in Amsterdam.
Op blz. 124 en 208 van De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, noemt Max
Heindel Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) een ingewijde. Zijn verSnoek, Rozenkruisers, blz. 96-100. Overige geraadpleegde literatuur: M. Louis Stroobant,
M. Nauwelars, M. Behaeghel, “J.B. van Helmont”, in Le Folkore Brabançon, december
1933 en februari 1934. Walter Pagel, Jo. Bapt. van Helmont, Einführung in die philosophische
Medizin des Barocks, Berlijn 1930. Paul Nève de Mévergnies, Jean-Baptiste van Helmont;
Philosophe par le feu, Parijs en Luik 1935.
77 Zie voor de data: Milada Blekastad, Comenius. Versuch eines Umrisses vom Leben, Werk und
Schicksal des Jan Amos Komenský, Oslo 1969, blz. 16.
78 Rozekruis Pers, Haarlem 1993. Geraadpleegde literatuur: Milada Blekastad, Comenius.
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bondenheid met de Rozenkruisersorde komt in het bijzonder tot uiting
in zijn gedicht Die Geheimnisse, ein Fragment dat in 1784/85 werd geschreven
en in 1816 gepubliceerd. Tot het dichtwerk, dat officieel uit 44 coupletten
bestaat, elk van 8 regels, zijn nog twee, maar waarschijnlijk drie strofen te
rekenen. 79 Het gedicht verhaalt de geschiedenis van een kandidaat voor
inwijding, Marcus geheten. Goethe zelf vatte het gedicht in 1816 als volgt
samen: ‘Een jonge ordebroeder, in een bergachtige streek verdwaald, treft
tenslotte in een lieflijk dal, een mooi gebouw aan, dat doet vermoeden de
woning van vrome, geheimzinnige mannen te zijn. Hij treft er twaalf ridders aan, die na het doorstaan van een stormachtig leven, waarin moeite,
lijden en gevaar opeenvolgden, tenslotte de verplichting op zich hebben
genomen, hier te wonen en God in het geheim te dienen. Een dertiende,
die zij als hun leider beschouwen, staat net op het punt van hen te scheiden: op welke wijze blijft verborgen. Maar de afgelopen dagen was hij begonnen zijn levensverhaal te vertellen, waarvan de nieuw aangekomen
geestelijke broeder een korte toespeling bij een goede ontvangst ten deel
valt. Een geheimzinnige, nachtelijke verschijning van feestelijke jongelui,
die voortijlend met hun fakkels de tuin verlichten, vormt het besluit.’ 80
Het negende couplet van dit gedicht, waar broeder Marcus voor de deur
naar het Rozenkruisersembleem opziet, luidt:

28 J. W. von Goethe, 1749-1832.
79
80

29 Graaf de Saint Germain, ??-1784.

Zie de Weimar uitgave van 1890, band 16, blz. 436-437.
Goethes, Sämmtliche Werke in vierzig Bänden. Zweiter Band, Stuttgart und Augsburg
1855, blz. 360-363.
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Er fühlet neu, was dort für Heil entsprungen,
Den Glauben fühlt er einer halben Welt;
Doch von ganz neuem Sinn wird er durchdrungen,
Wie sich das Bild ihm hier vor Augen stellt:
Es steht das Kreuz mit Rosen dicht umschlungen.
Wer hat dem Kreuze Rosen zugestellt?
Es schwillt der Kranz, um recht von allen Seiten
Das schroffe Holz mit Weichheit zu begleiten.
Hij voelt opnieuw welk heil hier werd ontbonden
Welk sterk geloof het aan de wereld bracht;
Maar als een nieuwe zin gaat het verkonden,
Zoals het hier verrijst in jonge pracht:
Hier staat het kruis met rozen dicht omwonden.
Wie heeft aan ’t kruis de rozen toebedacht?
Verjongend dringt de krans van alle zijden
Om ’t stugge hout van starheid te bevrijden. 81

Heindel noemt de graaf de Saint-Germain, die in de 18e eeuw diplomatieke
betrekkingen met het Franse hof onderhield met als doel de Franse revolutie (1789-1794) te voorkomen, een belichaming van Christian Rosenkreuz. 82 De eerste gegevens over zijn verschijnen in 1735 te Den Haag is
een brief, die hij op 22 november van daaruit stuurde naar de Britse fysicus Hans Sloane (1660-1753), welke brief zich in het Britse Museum bevindt
en waarvan een facsimile in het boek van Cooper-Oakley aanwezig is. 83
Van hem wordt gezegd: ‘M. de St. Germain at geen vlees, dronk geen wijn
en leefde volgens strakke leefregels.’ 84 En verder: ‘Hij lijkt ongeveer 50 jaar,
is noch gezet noch mager, heeft een fijn, intellectueel voorkomen, is
eenvoudig gekleed, maar met smaak; hij draagt de mooiste diamanten op
snuifdoos, horloge en gespen.’ 85 Zijn persoon is met zeer veel anekdoten
omgeven. In het kerkregister van de stad Eckernförde in Noord-Duitsland
staat het volgende: ‘Overleden op 27 februari, begraven op 2 maart 1784 de
zogenoemde Graaf de St. Germain, een tombe in de Nicolai kerk alhier
Hendrik Theissen, Humanus (Die Geheimnisse), Goethe, In het Nederlands weergegeven,
Amsterdam 1949.
82 Heindel, Wereldbeschouwing, blz. 353. Over de Graaf de St. Germain bestaan verscheidene biografieën, zoals: Isabel Cooper-Oakley, The Comte De St. Germain, Londen 1912,
herdrukt 1927. Gustav Berthold Volz, Der Graf von Saint-Germain, Dresden 1923. Paul
Chacornac, Le Comte de Saint-Germain, Parijs 1982. Jean Overton Fuller, The Comte de
Saint Germain ; last Scion of the House of Rákóckzy, Londen 1988.
83 Cooper-Oakley, na het voorwoord.
84 Ibid. blz 5.
85 Ibid. blz. 7.
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in de begraafplaats onder N1, 30 jaar de tijd voor ontbinding 10 Reichsthaler, en voor het openen ervan 2 Reichsthaler, tezamen 12 Reichsthaler.’ 86
Aan het begin van de twintigste eeuw werd door de Orde van het Rozenkruis wederom uitgezien naar een geschikte kandidaat om een deel van
haar leer openbaar te maken met als doel het materialisme een halt toe te
roepen. Hiertoe werd de Deen Carl Louis Fredrik Grasshoff uitgekozen,
die naar Amerika emigreerde en daar de naam Max Heindel aannam en
wiens leven en werk in de volgende hoofdstukken wordt beschreven.

86

Ibid. blz. 135.
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2. VAN CARL GRASSHOFF NAAR MAX HEINDEL
Carl Louis Fredrik Grasshoff die later, als hij naar Amerika geëmigreerd is,
zijn naam in Max Heindel verandert, werd in de vroege ochtend van zondag 23 juli 1865 om 4.32 uur te Aarhus in Denemarken geboren. 87 Zijn vader, Frantz Louis Grasshoff, die in 1838 in Berlijn, Duitsland, het levenslicht aanschouwde, kwam waarschijnlijk met het Pruisische leger tijdens
de Duits-Deense oorlog, in 1864, naar Denemarken. 88 Hier leerde hij de
Deense Anna Sørine Withen kennen, dochter van de klompenmaker
Chresten Petersen Bregnetfeld Withen en diens vrouw Mette Kirstine
Petersen. Anna werd geboren op 7 februari 1842 in Frederiksgae te Aarhus.
Frantz L. Grasshoff huwde haar op 7 maart 1865 in de kathedraal van Aarhus. 89

30 Geboortehuis van Heindel te Aarhus, 1859.

Brieven van de Hr. Peter Litrup, d.d. 6 nov. 1974 en 12 maart 1975, werkzaam als archivaris op het gemeente archief te Aarhus. – Landsarkivet for Nørrejylland, te Viborg. –
Geboortebewijs van de lutherse kathedraal te Aarhus. Zie verder Max Heindel, De
Boodschap der sterren, horoscoop nr. 3 en Addendum nr. 2.
88 Landsarkivet for Nørrejylland te Viborg. Er waren geen verdere gegevens voorhanden
in: het Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz te Berlijn; het Evangelisches
Zentralarchiv te Berlijn; en in de Berliner Stadt Bibliothek te Berlijn.
89 Zie noot 87.
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Op nog geen vijftig meter van deze kathedraal in het centrum van Aarhus, kocht meesterbakker Grasshoff, met financiële steun van zijn stiefvader Völker 90 uit Berlijn, op de Kannikegade 2, in die tijd ook wel Kjødtorvet genoemd, een Weense bakkerij, met daarboven een uit hout opgetrokken woongedeelte. Op dit adres werd behalve Carl Louis Fredrik, gedoopt op 15 oktober 1865 in de Lutherse kathedraal, nog een zoon geboren, namelijk Louis Julius August en wel op 20 juni 1867. 91

31 Carl als baby.

32 De vier jaar oude Carl met zijn
hoed in zijn hand.

Na een moeilijke beginperiode in deze bakkerij - want op 13 september
wordt hem surseance of uitstel van betaling verleend, wat meestal een
voorbode is van faillissement - blijkt het hem later toch beter te gaan. Want
niet alleen wordt op 16 november 1866 de surseance van betaling opgeheven, maar ook huurt bakker Grasshoff in Horsens, een stadje ongeveer 42
km ten zuiden van Aarhus, op 1 april 1868, een tweede bakkerij. 92 Helaas
beleeft hij hier maar ruim een week plezier aan, want op 8 april overkomt
hem een ernstig bedrijfsongeval. Als hij die ochtend vroeg met een leerling
in de nabijheid van de boiler aan het werk is, explodeert deze. Daarbij
raakt hij niet alleen gewond door de scherven, die door de hele bakkerij
vliegen en dwars door een tegenover gelegen deur slaan, maar loopt hij
tevens ernstige brandwonden op, zodat hij in allerijl naar het ziekenhuis
1866

Zie noot 88.
Zie noot 87. Hij overleed op 18 januari 1929 in Kopenhagen, op de Aboulevarden 29.
92 Zie noot 87.
90
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moet worden vervoerd. De leerling loopt alleen aan beide armen ernstige
brandwonden op. 93 Diezelfde middag nog, na tien uur te hebben geleden, overlijdt Frantz Grasshoff aan zijn verwondingen, op de jeugdige
leeftijd van 30 jaar. Op dinsdag 14 april, ’s middags om 12 uur, wordt hij in
Aarhus begraven, waarbij domproost Boesen een troostende preek
houdt. 94

33 Mevr. Grasshoff met haar jongens.

34 Halfzuster, broer en moeder van
Max Heindel.

Voor de jonge weduwe Grasshoff en haar beide zoontjes breekt er dan
een moeilijke tijd aan. Na het opnieuw verhuren van de zaak in Horsens
en de verkoop van de bakkerij in Aarhus, moeten zij verhuizen. Begin 1869
wonen zij op Frederiksgade 9, waar mevrouw Grasshoff in haar levensonderhoud voorziet door het chemisch reinigen van handschoenen. Tegen het einde van datzelfde jaar verhuist het gezin naar Sönder Allee 21,
waar zij als zelfstandige het beroep van dameskapster uitoefent. Op 22 november 1870 verhuist zij weer, naar Mejgade 9 en, binnen een halfjaar nog
eens, naar Badstuegade 11. 95
Anderhalf jaar later, op 6 november 1872 verlaat het gezin Aarhus –
waarschijnlijk door de ophanden zijnde geboorte van Anna Emilie LarZie noot 87.
Zie noot 87.
95 Zie noot 87.
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sen, die drie weken later, op 26 november 1872 wordt geboren – en verhuist
naar de Frederiksberg parochie in Kopenhagen. Dit meisje zal later een
bekend toneelspeelster worden. Zij overleed op 20 januari 1955. 96
Vele jaren later ontmoette Anna Grasshoff haar tweede echtgenoot,
Fritz Nicolaj Povelsen, met wie zij op 15 juni 1886 in het huwelijk trad. 97
Al vrij spoedig na de verhuizing naar Kopenhagen, als Carl ongeveer
acht jaar is, krijgt hij een ongeluk als hij met enige jongens onderweg is
naar school. In die tijd waren er in Kopenhagen veel greppels met dijken
die het af te voeren water naar verschillende delen van de stad leidden.
De jongens gingen slootjespringen, maar op sommige plaatsen waren deze greppels tamelijk breed. De jonge Carl moest alles net iets beter kunnen dan de anderen, ook al waren zij ouder. Toen ze bij zo’n buitengewoon breed gedeelte waren aangekomen, zou Carl hier ook over springen, met als gevolg dat hij met een smak aan de andere kant belandde,
waarbij zijn linkervoet, met de hiel buitenwaarts gekeerd, de grond raakte. Hierdoor spleet zijn voet, wat natuurlijk een enorme pijn veroorzaakte. Hoewel te laat, ging hij toch naar school en zat daar de hele dag met
zijn pijnlijke voet. Ook die nacht had hij enorm veel pijn, maar hij durfde
niets aan zijn moeder te vertellen omdat de hij de dag, voordat dit ongeluk gebeurde, de jongens gespijbeld hadden. De volgende dag viel hij op
school flauw en zijn voet bleek zo gezwollen dat men de schoen moest
lossnijden.
Als gevolg van dit ongeval moest hij zestien maanden het bed houden.
Chirurgen verwijderden verscheidene botsplinters, doorboorden de enkel
en brachten inwendig een aantal slangetjes aan om de enorme hoeveel etter, die van binnen werd gevormd, af te voeren.
Als hij tenslotte toestemming krijgt het bed te verlaten, moet hij nog
zes maanden met krukken lopen en gedurende tien jaar daarna moet zijn
been gesteund worden door een speciaal gemaakte schoen met stalen
beugel. Pas daarna had hij voldoende kracht in zijn voet om zonder beugel
te kunnen lopen. Maar aan één zijde van zijn been genas de wond niet;
daar bleef een open, pijnlijke plek van ongeveer 20 cm lang en 1½ cm
breed, die Carl ’s morgens en ’s avonds moest verbinden. Pas na dertig
jaar, nadat hij een halfjaar vegetarisch had geleefd, genas de wond. 98
Staden Københavns statistiske kontor, folkeregistret, København. Het laatste adres
van Anna Emilie was Godthabsvej 83, in Kopenhagen.
97 Zie noot 96. Mevrouw Grasshoff overleed op 13 maart 1916 te Kopenhagen.
98 Rays from the Rose Cross, maart 1916, blz. 38. Teachings of an Initiate, Londen, 1955, blz. 153.
Heindel, Mrs Max; manuscript: Memoirs of Max Heindel and the Rosicrucian Fellowship,
Oceanside 1941.
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Het leven thuis beviel hem niet meer en daarom besloot Carl zijn familie
te verlaten en in Engeland zijn geluk te beproeven. Per schip vertrok hij
naar Glasgow, waar hij omstreeks 1884 aan wal stapte. 99 Hier vond hij een
baan bij een tabakshandel en woonde toen in de Argyle Street 438. 100

35 Glasgow, Argyle Street, omstreeks 1880.

Enige tijd later ontmoette hij zijn toekomstige vrouw, Catharine Dorothy Luetjens Wallace, die werkzaam was in een steendrukkerij. Zij werd
op 4 januari 1869 te Glasgow geboren als buitenechtelijke dochter van de
boilermaker James Barr en Mary Anne Wallace. 101 Nauwelijks twintig jaar
was Carl Grasshoff toen hij op 15 december 1885 met dit zestienjarige
meisje in het huwelijk trad. 102 Daarna verlaten zij Glasgow en vestigen
zich in Liverpool.
Het moet omstreeks deze tijd geweest zijn, dat Carl een exemplaar kocht
van het tijdschrift London Light en het gedicht ‘Een gebed’ las van Florence Holbrook. 103 Dit maakte zo’n grote indruk op hem, dat hij het nooit
meer zou vergeten.
Zie noot 96. De precieze datum bleek niet te achterhalen.
The Corporation of Glasgow, Registration of births, deaths and marriages, Glasgow.
Uittreksel uit het huwelijksregister d.d. 22 oktober 1970 van het huwelijk tussen Charles Grasshoff en Catherine Wallace.
101 Zie noot 100. Uittreksel uit het huwelijksregister d.d. 21 oktober 1970. De geboorte van
Cathy vond plaats om 9.00 uur ’s morgens.
102 Zie noot 100.
103 Zie addendum 3: Florence Holbrook.
99

100
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36 Liverpool, kade bij maanlicht, omstreeks 1887.

Waarschijnlijk beïnvloed door de stiefvader van Cathy, Henry Robinson,
zeeman bij de koopvaardij, ging Carl hetzelfde beroep volgen. 104 Tijdens
de geboorte van hun eerste kind, Wilhelmina Catherine Anna, op 5 no- Zie noot 100.
- Cunard Line Limited, Southampton, England, brief van 12 juli 1968. ‘[W]ij hebben onze gegevens volledig nagelopen maar kunnen geen gegevens vinden van een man onder één van de twee namen [Grasshoff/Heindel] die bij deze maatschappij voeren de
hoedanigheid [werktuigkundige] als u omschrijft. Eén van de regels bij de maatschappij is, dat een officier Brits onderdaan moet zijn en het is mogelijk dat Grasshoff of
Heindel zijn naam wijzigde toen hij de Britse nationaliteit aannam, dat zou moeten,
indien hij voor deze maatschappij als hoofd werktuigkundige of hoofd elektricien wilde varen. Wij denken dat u meer informatie over deze man kunt vinden door te
schrijven naar Summerset House in Londen.’.
- Home Office, Londen, d.d. 16 augustus 1968: ‘Er werd een nauwgezet onderzoek in de
naturalisatiegegevens uitgevoerd, maar een verzoek Brits onderdaan te worden door
een persoon onder een van beide namen [Grasshoff/Heindel] tussen de jaren 1844–
1914 heeft niets opgeleverd.’
- Board of trade, General Register and Record Office of Shipping and Seaman, Cardiff,
England. Brief d.d. 17 november 1967. ‘Het spijt ons dat wij geen aantekeningen hebben van Carl Louis von Grasshoff in ons register van gediplomeerde werktuigkundigen.’
- En in een brief van 14 juni 1968: ‘In ons register van gediplomeerde werktuigkundigen
is onderzoek gedaan, maar het spijt ons dat wij geen gegevens hebben van Max Heindel.’

104

46

vember 1886, overleden op 1 april 1980 te Sudbury, Massachusetts, was hij
althans werkzaam bij de koopvaardij. 105
Twee jaar later, op 6 november 1888, werd een tweede dochter geboren,
Louisa Charlotte. 106 Zij overleed op 9 juli 1960 te Reading, Massachusetts.
Na haar geboorte besloot Carl met zijn gezin naar Kopenhagen terug te
keren, waar op 5 november 1889 een derde dochter, Nellie, het levenslicht
aanschouwde. 107
Een vierde kind, een zoon genaamd Frank, werd op 15 januari 1891 geboren. 108 Tijdens de eerste wereldoorlog veranderde hij zijn naam in Frank
Gordon. 109 Over de periode waarin Carl Grasshoff in Kopenhagen
woonde deelde zijn dochter Wilhelmina het volgende mee:

37 Carl, Cathy en Wilhelmina,
omstreeks 1887.

38 Woonhuis in Kopenhagen,
Viborggade 12.

Superintendent Registrar’s Office, Liverpool. Eensluidend afschrift van een geboorte
inschrijving d.d. 8 oktober 1970, van de geboorte van Wilhelmina Catherina Anna
Grasshoff.
106 Zie noot 100 voor de geboorte van Louisa Charlotte Grasshoff. Ze overleed op 9 juli
1960 in Reading, aan trombose in haar hersenen, volgens mededeling van de Reading
Public Library, Massachusetts, U.S.A. d.d. 2 jan. 1970.
107 Zie noot 96 voor deze geboorte. Nellie overleed op 26 februari 1951 in Reading, aan
een afsluiting van de kransslagader, volgens een schrijven van de Reading Public Library, d.d. 2 januari 1970.
108 Zie noot 96 voor de herkomst van de geboortegegevens.
109 Brieven van mevrouw Wilhelmina Grasshoff en de heer Frank Crawford Reed, te
Sudbury, Massachusetts, d.d. 19 juni 1970 en december 1971.
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‘Ik herinner mij dat mijn vader met zijn broer Louis in de importhandel zat. Toen wij kinderen waren, hadden onze ouders het tamelijk goed. In Denemarken hadden wij een groot huis en personeel in
dienst, bezaten telefoon waarvoor ik als kind veel belangstelling had.
Ook hadden wij een aap die zijn eigen kamer had. Wij beschikten ook
over een eigen speelkamer.
De broer van mijn vader was getrouwd. De naam van zijn vrouw
was Yrsa. Zij hadden één zoon, Alexander, die vlak voor de eerste wereldoorlog naar Amerika ging.
Tante Anna huwde met de heer Jørgen. Zij kregen twee kinderen;
Edith en Sigaard. Sigaard is in de eerste wereldoorlog omgekomen
Tante Anna was actrice en woonde in Denemarken.
In de periode dat mijn vader afwezig was zorgde zijn moeder, onze grootmoeder, voor ons. Voor onze verzorging liet hij een geldbedrag achter en het restant van dat geld werd aan hem teruggezonden
toen wij naar Amerika gingen.’ 110
De huwelijksrelatie met Cathy werd dusdanig dat Carl en zijn vrouw besloten uit elkaar te gaan. Cathy ging ergens anders in Kopenhagen op kamers wonen en Carl wilde naar Amerika emigreren om daar een nieuwe
toekomst op te bouwen. 111 De vier kinderen bleven voorlopig in Kopenhagen en werden aan de zorg van hun grootmoeder toevertrouwd.
Het was in 1893 dat Carl naar Amerika vertrok. 112

Zie noot 109.
Landsarkivet for Sjaelland m.m., København; archivaris Niels Rickelt deelde op 1 november 1968 het volgende mee: ‘Cathy Grasshoff, geboren Wallace, werd geboren op
4 januari 1869 in Glasgow. Zij schijnt rond 1 september 1897 voor het eerst op te duiken. Ze werd als ‘verlaten echtgenote’ betiteld. Haar adressen in Kopenhagen zijn:
1897 1-9 van Korsgade 47 iv, naar Bangertsgade 5 v bij Sørensen. 1897 18-7 naar Møllegade 3e parterre rechts bij Rüttgers. 1898 1-11 Jaegergade 10 iv. Zij overlijdt op 14 oktober 1902 in het Frederiks Ziekenhuis met adres Jaegergade 10. De verdeling van de
nalatenschap bevindt zich in het nalatenschapregister van Kopenhagen onder vermelding van 1900-2 afd. K. prot. 1A pag. 529 nr. 912 en ondergebracht blz. 331. ‘De overledene woonde samen met een arbeider Carl Larsen, die na haar dood uit de woning
trok. Hij betaalde echter de begrafeniskosten en kreeg om die reden de weinige meubels en een spaarbankboekje met 25 Kronen overhandigd. Aan het einde van het verslag staat het volgende, [in vertaling]: ‘De comparant (Carl Larsen) meent dat de man
van de overledene, Carl Grasshoff in Amerika is.’
112 The Boston Public Library, Census 1900 for Carl L. Grasshoff, via Mr Ricardo Bianca
de Mello, Brazilië.
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111

48

39 Kinderen van Heindel, 1898.

40 Heindel bij de Niagarawatervallen,
omstreeks 1900.

Eén van de eerste vereisten was het vinden van werk, dat hij aanvankelijk vond als verzekeringsagent en later als stoomwerktuigkundige bij een
elektrische centrale in de stad New York. Enige jaren later blijkt Heindel
in Somerville, Massachusetts, in een voorstad ten noordwesten van Boston te wonen. 113 Hij werkte daar aanvankelijk als verzekeringsagent en later als werktuigkundige in een bierbrouwerij. 114 Hij hertrouwde op 10 april
1895 met een acht jaar oudere Deense, genaamd Louisa Anna Peterson. Zij
had vier kinderen uit een vorig huwelijk, drie dochters en een zoon, van
wie de oudste getrouwd was. 115 Alleen de jongste kwam in leeftijd ongeveer overeen met die van Heindels kinderen.

Zie eveneens noot 111. Engineering Societies Library, New York, 26 augustus 1968:
‘Het spijt ons dat wij geen informatie bezitten.’ – Heindel, Mrs Max; The Birth of the
Rosicrucian Fellowship; The History of Its Inception, Oceanside, december 1923, blz. 4 ‘Tussen de jaren 1895 en 1901 was hij adviserend werktuigkundige in de stad New York.’
[De eerste druk verscheen op 1 december 1923 en werd herdrukt in Echoes mei 1952
t/m jan. 1953. De vermeldingen op de eerste bladzijde bevatten veel fouten, zoals uit
de officiële bronnen blijkt.]
114 Zie noot 109.
115 The Boston Public Library, Marriages April 10, 1895; en Census June 1, 1900, via Mr
Ricardo Bianca de Mello, Brazilië. Zie ook noot 109.
113
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Op 7 september 1898 vertrokken de vier kinderen van Max Heindel uit
Kopenhagen met de S. S. Island naar Amerika en voegden zich bij hun
vader en diens tweede vrouw. 116

41. Hillside Street 156, Roxbury.

Ook dit tweede huwelijk voldeed niet aan Max Heindels verwachtingen,
zodat een scheiding volgde. Heindel en zijn vier kinderen verhuisden toen
naar 156 Hillside Street in Roxbury, eveneens een voorstad van Boston,
maar ten oosten daarvan. 117 Met het werk zit het hem evenmin mee. Zo
gaat het verhaal dat hij enige tijd stoker of werktuigkundige was op een
stoomboot die op de grote meren voer. Zijn laatste schip zonk, maar
Carl slaagde erin naar de kant te zwemmen. Na dit ongeval stopte hij met
varen en was toen nog uitsluitend werkzaam als adviserend werktuigkundige op het gebied van verwarming en koeling.

Zie noot 96. ‘The above children [Wilhelmina, Louisa, Nellie and Frank] went to New
York on the S.S. (betekent Steam Ship; stoomschip) Island the 7th of September 1898.’
117 Zie noot 109.
116
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42 Kaart van Amerika.
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43 Kaart van Zuid-Californië.

In deze periode zou hij enige tijd lid zijn geweest van een genootschap,
waarschijnlijk de Quakers. 118 In het begin van de twintigste eeuw werd
Californië gezien als een eldorado, omdat er goud werd gevonden. Ook
Carl Louis Fredrik Grasshoff besloot daar, onder zijn nieuwe naam Max
Heindel, zijn geluk te beproeven. 119
In 1903 ging hij naar Los Angeles, terwijl de kinderen in Roxbury bleven.
Hier was hij enige tijd werkzaam als werktuigkundige, maar tegenspoed
achtervolgde hem en honger en gebrek waren zijn dagelijkse metgezellen.
Als hij op een dag in december 1903 verdrietig door de straten van Los
Angeles slentert, ziet hij bij de Blanchard Hall een aankondiging hangen
waarop een lezing staat aangekondigd over reïncarnatie, te houden door

Volgens gegevens van de heer J. Darrow ‘van Max Heindel zelf’. De heer Theodore
Heline, Californië, schreef mij dit in november 1970.
119 Clerk of San Diego County, San Diego, CA, Deputy Clerk Barbara J. Kiya zond op 6
november 1969 afschriften van de testamenten van Max Heindel en Augusta Foss
Heindel waarin deze informatie vermeld wordt.
118
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de theosoof Charles W. Leadbeater. 120 Om de tijd, die als lood op zijn
schouders drukt, te verlichten en aangetrokken door de bewering dat ieder mens helderziende vermogens bezit, gaat Heindel de hal binnen. Bij
de deur staat Augusta Foss, die toen ongeveer vier jaar lid van de Theosofische Vereniging was. Zij leidt hem naar een plaats waarbij zij opmerkt dat hij mank loopt. De volgende middag gaat Max Heindel naar de
bibliotheek van de vereniging met het doel een boek van Leadbeater te
lenen, genaamd Het astraalgebied. Daar ontmoette hij weer Augusta Foss,
die de bibliothecaris assisteerde door de nieuwkomers op te vangen die
als gevolg van de lezing van de vorige avond zouden komen. Het gewenste boek bleek niet aanwezig te zijn en daarom leende hij de boeken
Karma en Reïncarnatie van Annie Besant.

44 Max Heindel met de heer E. Küper in Los Angeles, 1904.

Tijdens een gesprek dat hij met Augusta Foss voert, merkt deze op dat
hij, Heindel, in de buurt woont waar zij en haar moeder hun woning
hebben. Zij nodigt hem daarop uit, wat Max Heindel aanneemt. Het ge120

Mrs Max Heindel, ‘The early History of the Rosicrucian Fellowship’, in Echoes from
Mount Ecclesia, 1 januari 1948 t/m 1 febr. 1952.
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volg hiervan is, dat hij dagelijks bij haar thuis komt, waarna tussen hem,
Augusta Foss en haar invalide moeder, die eveneens belang stelt in geestelijke onderwerpen, een hechte vriendschap ontstaat.

45 Blanchard Hall, Los Angeles.

46 Augusta Foss.

In een brief aan de heer Leadbeater schreef Heindel op 15 januari 1904, dat
hij aanvankelijk uit egoïstische overwegingen helderziend wilde worden,
maar dat hij uit het boek van mevrouw Besant leerde, waarom occulte
krachten ten dienste van de mensheid dienen te worden gebruikt. 121 Na
het bijwonen van de tweede van de serie voordrachten door Leadbeater,
verslindt Heindel als het ware theosofie en hij brengt de leer ook in praktijk. Hij stopt met roken, drinkt geen alcohol meer en wordt vegetariër.
Ook probeert hij zijn door hartstocht gekleurde gedachten en verlangens
te beheersen en steeds de waarheid te spreken. Een radicale ommekeer
dus.
Augusta Foss was de dochter van William Foss en Anna Right en zij
werd op 27 januari 1865 om 17.15 uur 18 km ten zuiden van Mansfield, Ohio,
geboren. 122 William Foss was afkomstig uit Mogendorf, gelegen ten oosC. Jinarãjadãsa, ‘How Max Heindel came to Theosophy’, in The Theosophist Vol. 70, nr
7, april 1949, blz. 17 – ‘Letter from Max Heindel to Mr C.W. Leadbeater on January 15,
1904’ in The Theosophist, Vol. 70, nr. 7, april 1949, blz. 17 t/m 19. Zie ook addendum 4:
Letter from Heindel to Leadbeater, 1904.
122 - Brief van mevrouw Olga Borsum Crellin, Venice, Californië op 9 januari 1970. – Zie
ook addendum 5. – Omtrent het huis van de familie Foss, zie: Leo Politi, Bunker Hill,
Los Angeles; reminiscences of bygone days; Best West Publications, Palm Desert, California
121
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ten van Koblenz in Duitsland, waar hij op 6 maart 1831 ter wereld kwam.
Hij emigreerde in 1853, op 22 jarige leeftijd, naar Amerika. Zijn naam werd
oorspronkelijk als Voß geschreven. Anna Marie Right werd geboren in
Neuwied, op 4 juni 1827, gelegen ten noorden van Koblenz. Zij trouwden
op 6 juni 1855 en kregen zeven kinderen die allen nabij Mansfield werden
geboren. Augusta was, op één na, de jongste. De familie Foss verhuisde
in de jaren tachtig naar Los Angeles en liet daar op de heuvel in 1885 hun
huis bouwen, op 315 South Bunkerhill Avenue.

47 Huis van de familie Foss in Los Angeles.

48 Moeder Foss, 1827-1912, met zoon
John Henry.

Augusta Foss, die van oorsprong Luthers was, begon in 1898 het occultisme te bestuderen en astrologie. De heer Hansen schreef in Rays from the
Rose Cross over dit laatste als volgt: ‘In 1898 kreeg zij voor het eerst belangstelling voor astrologie en betaalde 10 dollar voor een cursus van een zekere professor Baker. De goede man beheerste ongetwijfeld zijn onderwerp, maar, zo zegt mevrouw Heindel: ‘Hij had Venus in het eerste huis
en alles wat wij voor onze tien dollar ontvingen was een leuke tijd en een
lijst van de planeten met hun verdeling in driehoeken en vierkanten’. 123

1969 [3e druk], blz. niet genummerd. Het boek bevat nog een andere foto van het huis

met een korte beschrijving. De opmerking dat Heindel over astronomie geschreven
zou hebben, is onjuist.
123 Thomas G Hansen, ‘Zodiacal Hierarchies’ in Rays from the Rose Cross, februari 1981, blz.
72.
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Aanvankelijk was zij lid van de Hermetisten en ongeveer twee jaar later
van de Theosofische Vereniging. Daar is zij in het begin actief als ouvreuse en vervolgens als assistente van de bibliothecaris.
Al spoedig werd Max Heindel eveneens lid van de Theosofische Vereniging, waarin hij ongeveer drie jaar een actief medewerker was en in de
jaren 1904 en 1905 het vice-voorzitterschap bekleedde. In de tijd dat Heindel lid was, kreeg een aantal leden belangstelling voor astrologie, waaronder Heindel. Augusta Foss hielp hen bij de studie.
In deze periode houdt hij onder andere twee voordrachten voor de Theosofische Vereniging in Los Angeles over mevrouw Blavatsky en de Geheime Leer. Deze aantekeningen werden later door de heer Manly Palmer Hall bewerkt tot een boekje en voor de eerste maal uitgegeven in
1933 door de Phoenix Press in Los Angeles. 124 Ook in andere plaatsen
geeft hij lezingen en de heer C. Jinarãjadãsa schrijft hierover als volgt: ‘Ik
ben Max Heindel veel verschuldigd. Toen ik hem in Tacoma, Washington, ontmoette, was hij spreker voor de Theosofische Vereniging en
deelde hij mij mee dat hij lezingen hield met dia’s. Dit was voor mij een
nieuw gegeven en op mijn verzoek om mij beter op de hoogte te stellen,
nam hij mij mee naar zijn kamer en toonde mij zijn dia’s en hoe hij de
toverlantaarn of diaprojector bediende en een wit scherm voor zijn vergrootte diagrammen. Ik zag de nieuwe mogelijkheden van voordrachten
houden met diagrammen en bij mijn terugkeer in Chicago ontwierp ik
verscheidene diagrammen die toen prachtig werden getekend met het
doel er dia’s van te maken. Deze diagrammen, samen met andere, uit
boeken overgenomen, vormden het werk First Principles of Theosophy.’ 125
Door het vele werk dat Max Heindel verzette om zijn buitengewoon
groot verlangen naar geestelijke kennis te bevredigen, werd hij in de zomer
van 1905 ernstig ziek. Zijn hartkwaal was zo ernstig dat er maanden voor
zijn leven werd gevreesd. Doordat hij soms in 2 dagen geen voedsel had
om zijn honger te stillen was zijn lichaam totaal uitgemergeld.
Bij de Theosofische Vereniging had Heindel een vrouw leren kennen
waarvoor hij bijzondere gevoelens had opgevat. Zij heette Alma von
Brandis. 126 Zij werd op 24 juli 1859 in Chicago geboren en was doctor in de
osteopathie en woonde in Los Angeles. Zij was van plan naar Europa te
gaan om daar haar familie te bezoeken. Op het moment dat het schip uitMax Heindel, Blavatsky and The Secret Doctrine, Including an introduction by Manly P.
Hall, and a Biographical Sketch of Max Heindel. 2nd ed., Santa Monica, California
1972.
125 Zie noot 121. De heer Jinarãjadãsa hield in 1909 voordrachten in Chicago. De eerste
druk van zijn boek was in 1921.
126 Zie addendum 6: Alma von Brandis.
124
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voer had Heindel zijn eerste geestelijke ervaring, die hij als volgt beschrijft:
‘Wanneer ik over geestelijke ervaringen spreek, is het misschien niet misplaatst te zeggen dat ik op een keer door een camera werd gefotografeerd.
Het betreffende voorval had plaats toen ik in een ziekenhuis lag, herstellend van een ernstige instorting, veroorzaakt door verscheidene jaren van
ijverige studie en hard werken. Voor die tijd had ik geen psychische ervaringen, maar op een zondagochtend, toen mijn geliefde vriendin [Alma
von Brandis] naar Europa vertrok, voelde ik mij erg eenzaam en was
vervuld van verlangen om mijn vriendin te zien. Plotseling, als bij toverslag, vond ik mijzelf naast het bed staand, neerziende op mijn uitgeteerde
lichaam dat ontspannen terneerlag en in slaap was. Maar ik was niet bang;
alles scheen in orde.
Toen, gedreven door het verlangen naar mijn vriendin, dat de aanleiding
was tot mijn bevrijding uit mijn lichaam, legde ik in een flits de 20 mijl [32
km] naar de haven van San Pedro af, waar ik mij op het stoomschip bevond met mijn vriendin. Het schip stond op het punt te vertrekken en
op dat moment nam een wederzijdse vriend vanaf de wal een foto. Toen
de film werd ontwikkeld, was mijn gezicht duidelijk zichtbaar met een
baard van enige weken, die ik in het ziekenhuis had gekregen.’ 127
Tevens zegt Heindel: ‘[M]ijn studie, streven en het gedurende lange tijd
verrichten van een oefening, waarvan ik toen dacht dat ik haar verzonnen
had, maar die - naar ik nu weet - was meegekregen uit het verleden, dit alles maakte het mij mogelijk tijdens die eerste ziekte korte tijd uit mijn lichaam te glippen en er daarna weer in terug te keren. Ik wist niet hoe ik
het deed, en was niet in staat het uit eigen vrije wil te doen. Een jaar later
deed ik het ‘bij toeval’ nog een keer.’ 128
Na zijn zware ziekte in het najaar van 1905, verliet Heindel de Theosofische Vereniging en stippelde hij in april 1906 zijn eerste voordrachtcyclus
uit. Op zijn tocht noordwaarts, lezingen gevend over christelijke mystiek
en astrologie, belandde hij ten slotte in San Francisco waar hij een groot
werkterrein meende te zullen vinden. Maar iets in hem drong hem om
daar niet te blijven. Hij gaf gehoor aan deze aandrang en vertrok. De dag
na zijn vertrek, de 18e april 1906, werd San Francisco door een hevige aardbeving en een enorme brand, gedeeltelijk verwoest. Van hier ging Heindel naar Seattle.
Max Heindel beschrijft een voorval, waaruit niet alleen blijkt hoe zijn lichamelijke gesteldheid was, maar tevens wat een vegetarische leefwijze tot
Rays from the Rose Cross, januari 1916, blz. 18. Heindel spreekt hier in de 3e persoon, wat
veranderd is in de eerste persoon enkelvoud. Dit is in het vervolg steeds het geval.
128 Heindel, Leringen van een ingewijde, hfst. 21, blz. 87.
127
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gevolg kan hebben. ‘Op een ochtend, ongeveer drie jaar na te zijn overgegaan op een vegetarische leefwijze, had ik het ongeluk dat een vingernagel dicht bij de wortel afscheurde. Was dit gebeurd toen ik nog geen vegetariër was, dan zou dit veel bloedverlies veroorzaakt hebben, want toen
stolde mijn bloed niet en de onbeduidendste schram bloedde hevig en
langdurig. Maar tijdens dit ongeval kwamen er maar een paar druppels
bloed tevoorschijn; dit stolde en er was maar een smal verbandje nodig,
dat ik ’s middags verwijderde om er geen hinder van te ondervinden bij het
gebruik van de typemachine. Wanneer er bij mij een nagel werd afgerukt
begon de wond meestal te zweren, maar niet de minste tekenen die daarop wezen. De huid genas binnen een paar dagen en tijdens de zes maanden die nodig waren om een nieuwe nagel te doen groeien, gebruikte ik
mijn vinger - met uitzondering van de eerste uren na het ongeval – zonder de minste hinder.’ 129
Na een serie voordrachten in Seattle, was Heindel weer genoodzaakt
enige tijd in een ziekenhuis door te brengen wegens een mankement aan de
hartkleppen. Daarna ging hij naar Duluth, waar hij met zijn cursussen veel
succes had.
Tijdens haar reis door Europa woonde dr. Alma von Brandis voordrachten van dr. Rudolf Steiner bij. Steiner, die begin 1902 lid van de Theosofische Vereniging en later dat jaar algemeen secretaris voor Duitsland was
geworden, beweerde een ingewijde in de Orde van het Rozenkruis te
zijn. 130 Zij was in 1906 lid van Steiners afdeling geworden en drong er
schriftelijk bij Heindel op aan naar Wenen te komen om Steiner te horen. Maar door zijn ziekte in Seattle was hij niet in staat te antwoorden,
noch was hij bereid zijn succesvolle tournee op te geven. Ook was hij financieel niet in staat een dergelijke reis te ondernemen.
In het najaar van 1907 keerde dr. Alma von Brandis weer in Amerika terug
en ontmoette Max Heindel in Duluth. Omdat zij al maanden lang schriftelijk te vergeefs had geprobeerd Heindel over te halen om naar Europa te
komen probeerde zij het nu mondeling. Door haar aanbod, de kosten van
de overtocht voor hem te betalen, slaagde zij er tenslotte in hem over te
halen. Van deze gelegenheid maakte Heindel gebruik om eerst zijn familie in Denemarken te bezoeken en daarna naar Berlijn te gaan.

129
130
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Rays from the Rose Cross, maart 1916, blz. 38/39.
Zie hoofdstuk 4.

3. DE THEOSOFIE OMSTREEKS 1900 IN DUITSLAND
Om de gebeurtenissen in Duitsland een juiste plaats te geven dient allereerst, in grote lijnen, de organisatie van de Theosofische Vereniging aldaar te worden geschetst, alsook de positie van Steiner. Geen eenvoudige
zaak, want de organisatie van de Theosofische Vereniging in Duitsland
rond de aanvang van de twintigste eeuw is zeer gecompliceerd.
Het begin van dit alles vond plaats op 17 november 1875 in New York
toen mevrouw H.P. Blavatsky, H.S. Olcott, W.Q. Judge en dertien anderen te New York de Theosofische Beweging oprichtten. Het doel van de
vereniging was: een kern te vormen van universele broederschap van de
mensheid, zonder verschil te maken in ras, geloof, geslacht, kaste of
huidkleur; bestudering van oude en moderne religies, leringen en wetenschappen en het aantonen van de betekenis van een dergelijke studie en;
onderzoek van de onverklaarbare natuurwetten en van de psychische
vermogens in de mens. 131 Zij was de schrijfster van Isis Ontsluierd (1877) en
De Geheime Leer (1888). In 1879 werd het hoofdkwartier vanuit Amerika naar
India, in Bombay overgeplaatst; in 1882 werd in Adyar, een voorstad van
Madras een landgoed gekocht en werd daar de nieuwe Theosofische
Vereniging ‘Adyar Theosophical Society’ definitief gehuisvest. 132

49 Dr. Wilhelm Hübbe
Schleiden, 1846-1916.
131

50 Hugo Vollrath,
1877-1943.

51 Dr. Rudolf Steiner,
1861-1925.

Sylvia Cranston & Carey Williams, research assistent: Het bijzondere leven en de invloed van

HELENA BLAVATSKY stichter van de moderne theosofische beweging, Den Haag 1995, blz.

132

xviii.
Ibid., blz. 195 en 224.

59

Op 27 juli 1884, ’s avonds om 19.06 uur werd te Elberfeld in Duitsland, onder voorzitterschap van kolonel H. S. Olcott, de ‘Theosophischen
Sozietät Germania’ opgericht, met als voorzitter dr. Wilhelm Hübbe
Schleiden (1846-1916). Maar na tweeënhalf jaar, op 31 december 1886 werd zij
alweer opgeheven. 133 Maar Hübbe Schleiden werkte echter in dezelfde
geest van de Theosofische Beweging door, en richtte in 1886 het maandblad Sphinx op. Toen hij zag dat lezers in verscheidene steden groepjes
gingen vormen, richtte hij in 1892 in Berlijn de ‘Theosofische Vereniging’
op en op 3 november 1893 de eerste ‘Esoterische Kring’. 134 Omdat er veel
nieuwe leden toestroomden, werd besloten het geheel officiële structuur
te verlenen en werd in het bijzijn van Olcott op 29 juni 1894 in Berlijn - als
tak van de Europese afdeling - de ‘Duitse Theosofische Gezelschap’ 135
opgericht met als voorzitter dr. Hugo Göring en kort daarna Julius Engel
die in 1899 werd opgevolgd door Sophie, gravin von Brockdorff. 136 Het
nationale voorzitterschap bestond uit Hübbe Schleiden en Theodor
Reuss (1855-1923). In de loop der tijd plaatste gravin von Brockdorff zich
op de voorgrond, naast de Duitse Theosofische Beweging, hoewel Berlijn slechts, zij het met een groot aantal leden, een Theosofische loge
was. Julius Engel ondervond dit als een zo sterke beperking van zijn
werkzaamheid, dat hij zich als voorzitter terugtrok en in 1899 de loge
Charlottenburg stichtte. Ook in andere Duitse steden ontstonden er na
1894 loges.
Omdat Hübbe Schleiden na terugkeer van zijn reis uit India zich weinig om de Berlijnse ‘Vereniging’ bekommerde, kreeg hij hierop veel kritiek en stichtte daarom met zijn neef Günther Karl Wagner (1842-1930) en
andere familieleden, een loge in Hannover. Maar hét centrum van de
Theosofische Beweging bleef Berlijn waar graaf en gravin von Brockdorff de scepter zwaaiden.
Door scheuringen in de oorspronkelijke moederbeweging had dit ook
zijn weerslag in Duitsland. 137 Katherine Augusta Tingley (1847-1929), de opvolgster van William Quan Judge (1851-1896) die zich van Adyar had losgemaakt, reisde op haar theosofische tocht in 1896 ook door Europa.
Door haar invloed werd er door Paul Raatz op 24 juni 1896 in Berlijn een
133

Norbert Klatt, Theosophie und Anthroposophie, Neue Aspekte zu ihre Geschichte, Göttingen

1993, blz. 61-64.
134 Klatt, blz. 64.
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tak van haar beweging opgericht met als voorzitter de arts dr. Franz
Hartmann (1838-1912). Deze maakte zich echter van Tingley los en stichtte
op 3 september 1897 te München de ‘Internationale Theosofische Verbroedering’ 138 die zich als ‘Theosofisch Gezelschap in Duitsland’ 139 presenteerde en in 1898 haar hoofdzetel in Leipzig vestigde. 140
Medio september 1900 werd de toen bijna veertig jarige Steiner verzocht
ten huize van graaf en gravin von Brockdorff te Berlijn een voordracht te
houden over de toen net overleden Nietzsche. In addendum 7, Steiner
betreffend, wordt diepgaand op het verloop van Steiners toetreding tot de
theosofie ingegaan. Hier wordt verder aandacht besteed aan de relatie
tussen Steiner en andere theosofen.
In het jaar 1902 - het jaar dus waarin Steiner op 11 januari lid werd van de
Theosofische Beweging, op 17 januari voorzitter van de Berlijnse loge; op
20 oktober algemeen secretaris voor Duitsland en op 23 oktober toetrad
tot de Esoterische School - had Steiner het plan een geheime Rozenkruiserskring op te richten. Klatt schrijft hierover: ‘Hij [Steiner] voerde in de
Duitse afdeling van de Theosofische Vereniging de occulte scholing in
van het Rozenkruiserdom en legde daarmee de basis voor de splitsing
van 1912/13. Nu was echter … de bijzondere belangstelling van Steiner voor
de Rozenkruisers al voor zijn functie van algemeen secretaris van de
Duitse afdeling bekend. Hiervan getuigt bijvoorbeeld zijn brief van 14 augustus 1902 aan Hübbe Schleiden. Met hem had Steiner, zoals uit aantekeningen van Hübbe Schleiden tegenover Deinhard af te leiden is, ook persoonlijk over de Rozenkruisers gesproken. Naar haar voorbeeld zou in
de Duitse afdeling een interne, geheime kring gevormd worden. Hierop
komt Hübbe Schleiden terug in een brief van 15 oktober 1903 aan Deinhard en zet uiteen: ‘Dat moeten slechts fijnzinnige en hoog opgeleide
mensen zijn - een stille kring van ‘Rozenkruisers’, naar buiten onbekend,
maar zonder herkend te worden, algemeen zegenrijk te werken en zaad
uit te strooien.’ 141
Dikwijls klagen veel leden over het door Steiner verzwijgen van zijn
bronnen, omdat dit voor theosofen als regel niet gebruikelijk is. Zo
schrijft bijvoorbeeld Max Gysi (1874-1946) op 14 september 1904 aan Hübbe
Schleiden: ‘Kunt u mij zeggen op welke geheime overlevering dr. Steiner
zijn notities baseert in de drie laatste nummers van Luzifer-Gnosis over:
‘Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden?’ Een antwoord op
138
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deze vraag vond Klatt in de nalatenschap van Hübbe Schleiden in een
brief van Georg Bruno Haucks aan Felix Knoll van 26 april 1915. 142 Daarin
schrijft deze over Steiner en zijn blad Luzifer: ‘Hij heeft als eerste in het
tijdschrift ‘Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden’ gepubliceerd en daarin eenvoudig de voorschriften en aanbevelingen van de Esoterische School van Blavatsky/Besant met voeten getreden, zonder bronvermelding. Alles wat hij zei en schreef kan men uit hun beider geschriften duidelijker, eenvoudiger en mooier lezen.’
Haucks, die Steiner in Berlijn gehoord had, schrijft op 8 februari 1914
aan Hübbe Schleiden: ‘Ik heb gezien hoe dr. Steiner de oeroude waarheden, als door hem ontdekt voorstelde, de theosofische literatuur eenvoudig verzweeg, de onderzoekers als Leadbeater, Besant, enz. angstvallig
doodzweeg; van de occulte Hiërarchie geen gewag maakte en te koop
loopt als ‘Duits mysticus en ontdekker van geestelijke werelden.’ 143
Tot slot een aanhaling uit een brief van Hübbe Schleiden d.d. 22 februari 1907 aan zijn vriend Ludwig Deinhard (1847-1917): ‘Wat wij twintig jaar geleden leerden, was weliswaar ook niet beter dan wat hij [Steiner] nu leert.
Weliswaar weet men niet waar hij zijn wijsheid vandaan haalt, die niet
Indiaas is, omdat ze als specifiek christelijk-Duits daartégen opponeert,
en niet Rozenkruiser-kabbalistisch is, daar ze met Indiase begrippen van
de moderne theosofie werkt. Waar de ‘Sfinx’ [mevrouw Blavatsky] haar
wijsheid vandaan haalde werd altijd aangegeven.’ 144
Hugo von Gizycki schrijft op 11 januari 1909 onder andere aan Hübbe
Schleiden: ‘Ik heb Steiner maar drie of viermaal horen spreken, maar zag
toen van zijn voordrachten af. Dat, wat hij bracht, kon alleen maar helderziend waargenomen zijn en is ook inderdaad helderziend waargenomen.
Maar ik zag helemaal geen aanleiding hem voor de helderziende aan te
zien, omdat hij totaal niets bracht, dat ik niet allang wist, wat mij niet
door de Indiase geheime leer, namelijk door H.P.B. [H.P.Blavatsky] duidelijk geworden was. Daarbij leek het publiek dat ik aantrof, mij niet alleen
onwetend en zonder oordeel, maar vooral van ontzettende, geestelijke
bedomptheid vervuld. Steiner gaf echter niet de bronnen aan waaruit hij
geput had, zodat het blind aanbiddende publiek, hemzelf voor de profeet
hield.’ 145 Zo lagen dus de verhoudingen en was de situatie zoals Heindel
die rond 1908 in Duitsland aantrof, door tijdgenoten beschreven.
Klatt, blz. 83. Zie ook: The Inner Group Teachings of H.P.Blavatsky, Compiled and Annotated by Henk J. Spierenburg, San Diego 1995.
143 Klatt, blz. 84.
144 Klatt, blz. 87-88.
145 Klatt, blz. 83-84.
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4. HEINDEL IN DUITSLAND
Toen Heindel begin november 1907 in Berlijn aankwam en er onderdak
had gevonden, moest hij zich, ook al was het vredestijd, bij de politie
melden om zich te laten inschrijven. Dit betekende dat hij zijn papieren
moest tonen en een lange lijst met persoonlijke vragen aan meestal norse
ambtenaren moest beantwoorden. 146 Zijn doel was om de komende vijf
maanden de leringen van Steiner intensief te bestuderen, daarin bijgestaan
door Alma von Brandis. Zij was in 1906 tot de theosofische tak van Steiner
toegetreden. Steiner, hoewel ‘aartsbestuurder’ [Arch warden] van de Theosofische Vereniging van Adyar in Duitsland, beweerde desondanks een
Rozenkruiser te zijn. Juist dit laatste was de reden waarom Heindel, weer
onder zijn eigenlijke naam Grasshoff, naar Duitsland was gekomen. Net
als Steiner, was ook Heindel verscheidene jaren bij de Theosofische Vereniging van Adyar 147 aangesloten geweest en had als lid en voormalig vice-voorzitter van de loge in Los Angeles de theosofische leer grondig bestudeerd. Om er achter te komen wat specifieke leerstellingen van de Rozenkruisers waren, was datgene van Steiner beschikbaar, wat thans in een
zevental boeken is vastgelegd, aangevuld met een tweetal werken, die later verschenen en handelen over de zogenoemde Esoterische School; voor
zover Heindel daar toen kennis van kon nemen. 148 Vanzelfsprekend bezocht Heindel de bijeenkomsten en nam hij ook aan beide afdelingen van
Steiners Esoterische School deel. Zo schrijft Paula 149 aan haar adoptief
vader dr. Wilhelm Hübbe Schleiden, jurist en zakenman (1846-1916) op 5 januari 1911: ‘In het oktobernummer van het Hochland heb ik vandaag het
artikel tegen Steiner gelezen. Driessen 150 zal het je wel gegeven hebben.
Ik vond het slechts amusant, dat de Amerikaan, die eigenlijk Grasshoff
heet, er zo goed vanaf komt. Deze werd [gelijk] met mij opgenomen. Hij
is dus eigenlijk een verrader nietwaar, omdat hij veel openbaar gemaakt
heeft terwijl hij tot zwijgen verplicht was.’ 151
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Uit zinspelingen in de brieven van Günther Wagner 152, zo meent Klatt,
valt af te leiden, dat de opname in de Mizraïm Dienst van dr. Steiner in de
2e afdeling van de Esoterische School, in de herfst van 1907 moet hebben
plaatsgevonden. 153 Steiner zegt, dat de in zijn Mizraïm Dienst gebruikte
symbolen weliswaar symbolen zijn die men in de vrijmetselarij óók aantreft, maar dat het symbolen uit de oude mysteriescholen zijn en niets
met de vrijmetselarij van doen hebben, omdat deze de ware diepgang van
de symbolen niet begrijpen en verklaren kunnen, omdat zij buiten de occulte tempels niet juist begrepen kunnen worden. 154 Steiner vond daarom
dat de naam FM of vrijmetselarij in zijn tempel moest worden afgeschaft
en dat deze occulte dienst - zo men wil - kon worden aangeduid met de
hoofdletters MD van Mizraïm Dienst. Daarom zegt Heindel ook dat hij
geen vrijmetselaar is. 155
In de brief van 8 januari 1911, dus drie dagen later, schreef Paula aan haar
adoptiefvader: ‘Grasshoff is Amerikaan, ik heb hem niet voor een jood gehouden, maar verder voor tamelijk onuitstaanbaar. Heb je zijn boek gelezen? Hij hield hier vrij vaak in het Engels lezingen over astrologie en baseerde zich daarbij vooral op Blavatskys Geheime Leer. Al eerder had hij in
Amerika voordrachten over theosofie gehouden en was nauw verbonden
met Alma von Brandis.’ 156
Heindel zegt dat hij gedurende vijf maanden - van begin november 1907
tot eind maart 1908 – Steiners leer intensief bestudeerde, en dat Steiner in
die tijd maar zelden in Berlijn aanwezig was. 157 Ongeveer zes maal heeft
Heindel een persoonlijk onderhoud met Steiner, waarbij hij hem driemaal
om verantwoording vraagt betreffende: a. tegenstrijdigheden in zijn Theosophie, b. tegenstrijdigheden in zijn Akasha Chronik, c Steiners fysiologische onwetendheid die hij tijdens een voordracht demonstreerde. Daarbij wees hij op zijn achterhoofd toen hij het had over de hypofyse, die daar
zou zetelen. Een dwaling die zijn helderziendheid zou hebben geopenbaard. 158 In al deze gevallen nam Steiner afstand van wat hij had geschreGünther Karl Wagner, (1842-1930), chemicus, oprichter van de Pelikan Werke in Hannover.
153 Klatt: blz. 111, noot 422.
154 Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von
1904 bis 1914, [GA 265], Dornach 1987, blz. 93/94.
155 Max Heindel, Vrijmetselarij en katholicisme, Haarlem 1929, blz. 8.
156 Klatt, blz. 111, noot 422.
157 Max Heindel, The Rosicrucian Cosmo-Conception, 2e druk, Chicago 1910 in de ‘heropdracht’.
Zie voor verificatie Christoph Lindenberg, Rudolf Steiner, eine Chronik, 1861-1925, Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1988. blz. 263-269, beslaat november 1907 t/m maart 1908.
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ven en gaf hij Heindel in het bijzijn van getuigen gelijk. Tijdens het laatste gesprek met Steiner vertelde Heindel hem dat hij begonnen was aan
een boek op occult gebied; een compendium van de leer van het Oosten
en van het Westen. Daarbij wijst Steiner Heindel erop dat wanneer er in
enig opzicht leringen, door hem openbaar gemaakt, gebruikt zullen worden, hij als bron van informatie vermeld dient te worden; waarmee Heindel
instemde.
In 1906 had Alma von Brandis zich bij Steiner aangesloten. Door Heindel
mee naar Duitsland te nemen, hoopte zij hem te kunnen bewegen in Amerika vertegenwoordiger van Steiners leer te worden.159 Heindel, op zijn
beurt, had de hoop dat Steiner hem op het pad van geestelijke vooruitgang verder zou kunnen helpen. Maar toen bleek dat dit niet het geval
was, werd Heindel neerslachtig. In diepe wanhoop vertelde hij Alma von
Brandis naar Amerika te willen terugkeren. Toen hij haar ook nog zei dat
hij zijn tocht naar Duitsland als tijdverspilling beschouwde, ontstond er
een heftige woordenwisseling tussen hen beiden, die ertoe leidde dat hun
wegen zich voorgoed zouden scheiden.
Daarop keerde Heindel terug naar zijn hotelkamer; terneergeslagen en
ontmoedigd. Met het gevoel naar Europa te zijn gegaan en in Amerika een
vruchtbaar arbeidsterrein te hebben opgegeven alleen om te ontdekken dat
hij niet gevonden had wat hij hoopte. Ondertussen trof hij voorbereidingen voor zijn terugreis naar Amerika. In zijn eigen woorden gaat hij verder: ‘Toen ik in mijn stoel zat en mijn teleurstelling overpeinsde, kreeg ik
het gevoel dat er iemand aanwezig was. Ik keek op en zag degene die
sindsdien mijn Leraar werd. Met schaamte herinner ik mij hoe nors ik
hem vroeg wie hem gezonden had en wat hij wenste, want ik was zeer
ontstemd. Ik aarzelde geweldig voordat ik zijn hulp aannam betreffende
de punten die mij naar Europa hadden doen komen. Tijdens de eerstvolgende dagen verscheen mijn nieuwe kennis verscheidene malen in mijn
kamer terwijl hij mijn vragen beantwoordde en mij hielp bij het oplossen
van problemen, die mij vroeger voor raadsels stelden. Maar, omdat mijn
geestelijk gezicht toen maar weinig ontwikkeld was en niet steeds onder
controle, stond ik tamelijk sceptisch tegenover dit alles. Zou het geen zinsbegoocheling kunnen zijn? Ik besprak de kwestie met een vriend. De antwoorden op mijn vragen, zoals de verschijning mij die gaf, waren duidelijk, bondig, en zeer logisch. Zij waren terzake en in alle opzichten boven
al datgene waar ik mij een voorstelling van kon maken. Wij kwamen dus
tot de gevolgtrekking dat mijn ervaringen echt moesten zijn.
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Enige dagen later vertelde mijn nieuwe vriend mij dat de Orde waartoe
hij behoorde, een volledige oplossing had voor de raadselen van het heelal, verreikender dan welke bekende leer ook. Dat men mij die leer wilde
meedelen op voorwaarde dat ik er in toestemde haar als een onschendbaar geheim te bewaren. Toen keerde ik mij boos tot hem: ‘Aha nu zie ik
eindelijk uw ware gedaante! Nee, als u hebt wat u beweert en als dit het
ware is, is het goed dat iedereen het weet. De Bijbel verbiedt ons uitdrukkelijk het Licht te verbergen, en ik wens niet uit de bron van kennis
te putten terwijl talloze mensen hongeren naar een oplossing voor hun
problemen, zoals ik nu.’ Daarop ging mijn bezoeker heen en bleef weg. Ik
kwam tot de conclusie dat hij een afgezant van de Zwarte Broeders was.
Ongeveer een maand later was ik ervan overtuigd, dat ik in Duitsland
geen verdere geestelijke verlichting kon krijgen en besprak daarom passage op een stoomschip naar New York. Omdat het druk was, moest ik
een maand op een hut wachten.
Toen ik na mijn plaatsbewijs te hebben gekocht op mijn kamer terugkeerde, stond daar mijn versmaadde Leraar en weer bood hij mij onderricht aan, op voorwaarde dat ik haar geheim zou houden. Ditmaal was mijn
weigering waarschijnlijk nóg nadrukkelijker dan de vorige keer, maar hij
ging niet weg. In plaats daarvan zei hij: ‘Ik ben blij te horen dat u weigert,
mijn broeder, en ik hoop dat u altijd even vurig zult zijn in het verspreiden van onze leer, zonder aanzien van de persoon, net zoals u bij deze
weigering was. Dat is de echte voorwaarde om de leer te ontvangen.
Van weinig belang is hoe mij toen aanwijzingen werden gegeven om een
bepaalde trein op een zeker station te nemen en naar een plaats te gaan
waarvan ik nog nooit had gehoord. Hoe ik daar de Oudere Broeder in
zijn stoffelijk lichaam ontmoette, naar de Tempel werd geleid en de belangrijkste aanwijzingen ontving die in onze literatuur vervat zijn. Het gaat
erom, dat als ik er in had toegestemd de leer geheim te houden, ik natuurlijk ongeschikt zou zijn geweest als gezant van de Broeders en zij dan
naar een ander hadden moeten zoeken.’ 160
Het was tijdens de maanden april en begin mei 1908 dat Max Heindel deze
beproeving doorstond. Pas later werd hem verteld dat de kandidaat die
zij aanvankelijk hadden uitgekozen, dr. Rudolf Steiner was, die gedurende
enige jaren in opleiding was, maar zijn beproeving niet had doorstaan, omdat hij geen leider kon zijn voor de Westerse leer, maar evenmin voor de
Oosterse. Max Heindel was eveneens een aantal jaren door de Oudere
Broeders van het Rozenkruis geobserveerd als de eerstvolgende kandidaat,
indien de eerste zou falen. Vervolgens werd hem verteld dat de Leer voor
160
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het afsluiten van het eerste decennium [9 april 1910 161] van de eeuw gepubliceerd moest worden.
Hem werden toen inlichtingen verstrekt hoe de Tempel te bereiken waar
hij de Leer zou ontvangen. Max Heindel schrijft hierover: ‘Om die plaats te
bereiken gaf hij mij de opdracht de volgende morgen op weg te gaan naar
een bepaald spoorwegstation in Berlijn, een kaartje te kopen naar een
plaats waarvan ik nog nooit gehoord had, en de trein te nemen die op een
bepaalde, aangegeven tijd, zou vertrekken. Dienovereenkomstig begaf ik
mij de volgende ochtend op weg naar het genoemde station, kocht een
kaartje voor het genoemde station, en ondervond dat de trein vertrok op
de tijd die mijn bezoeker mij had gezegd. Na aankomst op mijn bestemming 162 ontmoette ik de Oudere Broeder 163 zelf, gehuld in zijn stoffelijk
lichaam en werd ik door hem naar de omgeving van de Tempel geleid die
niet stoffelijk, maar etherisch is en daarom onzichtbaar voor de mensen
in de omgeving, die zich er niet van bewust zijn, dat de Grote Westerse
Wijsheidsschool in hun midden is gevestigd. Ik was in die tijd, toen de
Oudere Broeder mijn kamer binnenkwam en de aanwijzingen gaf die tot
de ontmoeting leidde, niet in slaap, noch was ik toen in staat mijn geestelijk gezicht naar willekeur te richten, of mijn lichaam te verlaten wanneer
ik dit wenste. Deze mogelijkheden werden opgewekt tijdens de eerste inwijding, die kort daarop in de Tempel plaats had. Maar in dit geval materialiseerde de Oudere Broeder zich voldoende om mij in staat te stellen
om hem te zien.’ 164
Max Heindel verblijft in de Tempel iets langer dan een maand, in direct
contact met, en onder persoonlijk onderricht van de Oudere Broeder, die
hem het grootste gedeelte van de Leer, vervat in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, meedeelt.
Het eerste ontwerp van dit boek, dat gemaakt werd toen hij in de Tempel was, was in het Duits gesteld. De Leraar vertelde hem, dat het slechts
hoofdlijnen waren. De zware, psychische atmosfeer van Duitsland was
bijzonder geschikt voor het overbrengen van esoterische denkbeelden op
het bewustzijn van de kandidaat. Maar hem werd gezegd dat het ongeveer 350 bladzijden tellende manuscript dat hij had geschreven, hem niet

Ibid, blz. 117.
De mondelinge overlevering verhaalt dat Heindel aan het station door een koets werd
opgewacht. (Telefonische informatie van dhr. Harry Gelbfarb begin oktober 2000).
163 Ann Barkhurst, die in 1920 bij de Fellowship kwam en gewoonlijk zeer goed geïnformeerd is, zegt in Rays van april 1963, blz. 190-191 dat de Oudere Broeder die Heindel
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meer zou voldoen als hij de meer elektrische atmosfeer van Amerika zou
hebben bereikt en dat hij het gehele boek dan zou willen herschrijven. 165
In zijn enthousiasme betwijfelde hij dit aanvankelijk. Hij vond dat hij een
prachtige, volledige boodschap had ontvangen. Maar de voorspelling van
de Oudere Broeder zou juist blijken te zijn.
Tot slot zegt Heindel: ‘Bij het verlaten van de Tempel gaven de Oudere
Broeders mij bij het afscheid de volgende waarschuwing en het advies:
probeer nooit geld aan te trekken, zelfs niet voor het bouwen van de Ecclesia of het Sanatorium. Gebouwen zijn dood, hoe mooi ze ook mogen
zijn. Dus streef er liever naar bij oprechte mannen en vrouwen belangstelling te wekken, opdat deze beweging mag worden begiftigd met hun
leven. Want alleen op deze manier kan het een levend deel van het werk
in de wereld worden. Als u zich aan deze regels houdt, zullen er te zijner
tijd, als het werk dit vereist, gebouwen van gepaste waardigheid komen.
Maar als u deze waardevolle Leer ooit ondergeschikt maakt aan Mammon,
zal het Licht verdwijnen en de beweging falen.’ 166
Toen Max Heindel van de Oudere Broeder van het Rozenkruis het
grootste deel van de Leer ontvangen had die in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers is weergegeven, ‘vernietigde hij het onafgemaakte manuscript
van het boek waarover hij dr. Steiner verteld had. Maar omdat De wereldbeschouwing der Rozenkruisers in grote lijnen de Leer van Steiner bevestigt,
achtte Heindel het beter het boek aan Steiner op te dragen, dan een plagiator te schijnen. Daar zou echter weinig gevaar voor bestaan, omdat de
plagiator altijd minder geeft dan de auteur waarvan hij steelt. Na vergelijking met werken die voorheen gepubliceerd zijn, zal blijken dat De wereldbeschouwing der Rozenkruisers meer informatie verstrekt.’ 167
De wereldbeschouwing der Rozenkruisers werd ook door de theosofen met enthousiasme ontvangen. Het vond ook zijn weg naar mevrouw Laura Bauer-Ficker (1874-1934), lerares op een mulo, thans mavoschool in Wenen. Op
30 november 1910 schreef zij Max Heindel een brief waarin zij om toestemming verzocht om De wereldbeschouwing der Rozenkruisers in het Duits te
vertalen, die haar werd gegeven. 168
In de brief van 14/16 oktober 1911 verzocht Heindel haar aan het einde
van ‘Aan de goed verstaander’ wat ruimte open te laten voor een dankwoord
aan haar. Uit deze tekst blijkt, dat zij zich in de vertaling van het pseudoniem S. von der Wiesen bedient. Toen de vertaling klaar was bood men
Echoes, juni 1914.
Echoes, juli 1913.
167 Zie blz. 72.
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deze de uitgever Max Altmann te Leipzig aan. Omdat zijn uitgeverij de
boeken van Steiner uitgaf schreef hij een brief aan Steiner, die op zijn
beurt op 28 januari 1911, vanuit hotel Royal in Düsseldorf aan Marie von
Sivers berichtte: ‘… Altmann schrijft, dat hem de vertaling van Heindels
boek is aangeboden.’ 169 Maar hij kon Altmann overreden het boek van
Heindel niet uit te geven. Daarop kreeg Vollrath, eveneens in Leipzig gevestigd, de opdracht en gaf het boek uit als: De wereldbeschouwing der Rozenkruisers; in tien schriftelijke lessen, voor de prijs van 12 Mark. 170
Hugo Vollrath (1877-1943) die zich ook Walter Heilmann en dr. Johannes
Walther liet noemen, had een zeer slechte naam. Zo schreef Deinhard op
een briefkaart d.d. 31 augustus 1916 aan Driessen: ‘Ik houd Vollrath voor
een aan pathologisch grenzende tekort gedane klager.’ 171 Toen Vollrath
in november 1911 als secretaris van de Orde van de Ster werd afgezet,
deinsde hij er niet voor terug zich als secretaris van wat hij toen de
‘Sternbund’ noemde, uit te geven en lidmaatschapskaarten te verspreiden
met de vervalste handtekening van Krishnamurti erop. 172 Vóór 1914 had
hij zich altijd doctor laten noemen, wat ten onrechte was. Dr. Korsch 173,
een advocaat uit Düsseldorf, lukte het na jarenlang onderzoek, aan te tonen dat de papieren, die dit moesten bewijzen, vervalsingen waren. 174
Het is dus alleszins begrijpelijk dat Heindel, met een uitgever van een
dergelijk allooi, voor onaangename verrassingen zou komen te staan.
De achtergrond van Steiners leer was de Adyartheosofie, en Westerse
elementen, hem verstrekt door een lekenbroeder van de Orde van het
Rozenkruis. De achtergrond van Heindel was eveneens de Adyartheosofie, een intensieve studie van vijf maanden van wat Steiner onderwees
en de kennis die hij zélf van de Oudere Broeder ontvangen had en in een
manuscript van ongeveer 350 pagina’s had vastgelegd.
In Amerika aangekomen wilde hij dit manuscript herschrijven. Heindel
was er toen nog van overtuigd dat Steiner op zijn manier de Rozenkruisersleer aan de Duitssprekenden verkondigde en dat hij, Heindel, eveneens
Steiner, Marie, Rudolf Steiner, Marie von Sivers, Briefwechsel und Dokumente, 1901-1925, [GA
262], Dornach 1967, blz. 123.
170 Zie o.a.: Dr. Franz Hartmann, Ein Abenteuer unter Rosenkreuzern, Leipzig. z. j., de laatste
(advertentie) pagina: ‘Die Weltanschauung der Rosenkreuzer. In zehn Unterrichtsbriefe von Max Heindel. Preis M. 12.’
171 Klatt, blz. 109.
172 Klatt, blz. 113.
173 Hans Hinrich Taeger, (Hrsg): Internationales Horoskope Lexikon, Freiburg i. Br. 1992,
Band 2, blz. 873: ‘Hubert Korsch, (1883-1943), jurist, astroloog, uitgever. Zenith (19301938).’
174 Ellic Howe, Urania’s Children. The Strange World of the Astrologers, Londen 1967, blz. 115.
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de Rozenkruisersleer had ontvangen om die aan de Engelstaligen mee te
delen. 175

52 Blickensderfer-typemachine.

53 Typoscript Cosmo, 1909.

Daar, waar dit van pas kwam, gebruikte Heindel met een gerust geweten vaak voorbeelden en citaten die ook bij Steiner voorkomen. En waarom ook niet; ze stamden immers uit dezelfde bron en waren bestemd voor
hetzelfde doel. Bovendien had Heindel Steiner immers beloofd hem als
bron te vermelden.
Dat deed Heindel dan ook door zijn boek aan Steiner op te dragen.
Omdat hij oprecht meende dat beiden in een gelijkwaardige positie verkeerden, zond Heindel hem een gesigneerd exemplaar en hoopte op een
positieve reactie van Steiner, maar die bleef uit. Heindel moet daarop aan
zijn Leraar, de Oudere Broeder, hebben gevraagd wat de eigenlijke positie van Steiner was en kreeg toen te horen dat deze aanvankelijk was gedacht als hun boodschapper, maar niet geschikt werd bevonden omdat
hij Oosters en Westers occultisme vermengde. Steiner moet na de ontvangst van Heindels boek begrepen hebben, dat Heindel als vertegenwoordiger van de Orde van het Rozenkruis was benoemd. Heindel begreep, na door zijn Leraar over de juiste positie van Steiner te zijn geïnformeerd, dat zijn opdracht aan Steiner een fout was en probeerde die in
een heropdracht in de 2e druk in 1910, te herstellen. Onderstaand volgen
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de opdracht in het Engelse typoscript en de eerste druk, en de heropdracht uit de 2e druk. 176

176

De oorspronkelijke, Engelse teksten.

In het typoscript: Dedicated to my esteemed teacher and valued friend Dr. Rudolf Steiner
and to my more than friend Dr Alma von Brandis, in grateful recognition of the inestimable influence for soul-growth they have exercised in my life.
In de 1e druk: To my valued friend, DR RUDOLPH STEINER, in grateful recognition of
much valuable information received; and to my friend, DR. ALMA VON BRANDIS, in
heartfelt appreciation of the inestimable influence for soul-growth she has exercised in
my life.
In de 2e druk:

IN RE DEDICATION

From the beginning of November 1907, to the end of March 1908, the writer devoted his
time to the investigation of the teachings of Dr. Steiner, who was absent from Berlin
nearly all that time. In the last of about six personal interviews with Dr. S. the writer
mentioned that he had commenced a book along occult lines; a compendium of the
teachings of the East en the West.
Dr. S. then urged that, if any of the teachings promulgated by him were used he ought
to be mentioned as authority and source of information. In consequence the writer
agreed to dedicate the work of Dr. Steiner.
During January, February and March 1908, the Elder Brother, whom the writer now
knows and reveres as Teacher, came at times clothed in his vital body and enlightened
the writer on various points. In April and May, after unwittingly passing a test, the
writer was invited to journey to the estate on which is found the Temple of the Rosy
Cross.
There he met the Elder Brother in his dense body; there he was given the far-reaching,
synthetic philosophy embodied in the present work - which in the opinion of many old students in England, on the Continent and in America, embodies everything that has been
taught in public of esoterically in the past, besides much more that has never before
been printed.
Therefore the unfinished manuscript for the book mentioned to Dr. Steiner was destroyed, but as the later and more complete teaching given by the Elder Brother corroborated the teachings of Dr. S. along main lines, it was thought better to dedicate the
book to Dr. S. than seem a plagiarist. Of that there would have been small danger,
however, for the plagiarist invariably gives less than the authority from whom he steals,
and it will be found that in any case where previous works are compared with the present, this book will in all cases give more information.
The dedication has therefore been a mistake; it has led many people who merely glanced
at the book to infer that it embodies the teachings of Dr. S. and that he is responsible
for the statements made herein. Such inference is obviously unfair to Dr. S. and a careful perusal of pages 8 and 9 will show that it was never intended to convey such an
idea. The writer does not see how to convey the true idea in a dedicatory sentence,
hence has decided to withdraw the same, with an apology to Dr. S. for any annoyance
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Opdracht in het typoscript van 1908:
Opgedragen aan mijn hooggeachte leraar en waardevolle vriend DR.
RUDOLF STEINER en aan mijn meer dan vriendin DR. ALMA VON BRANDIS in dankbare waardering voor de onschatbare invloed die zij op mijn
leven hebben uitgeoefend.
Opdracht in de eerste druk van november 1909:
Aan mijn gewaardeerde vriend, DR. RUDOLPH STEINER, in dankbare
waardering voor de ontvangen vele waardevolle informatie; en aan mijn
vriendin DR. ALMA VON BRANDIS, met oprechte waardering voor de onschatbare invloed voor zielengroei die zij in mijn leven heeft uitgeoefend.
De heropdracht in de tweede druk van 1910:
IN HEROPDRACHT

Van begin november 1907 tot einde maart 1908, wijdde de schrijver zijn tijd
aan het onderzoeken van de leer van dr. Steiner, die bijna al die tijd niet
in Berlijn aanwezig was. In de laatste van ongeveer zes persoonlijke vraaggesprekken met dr. S. vermeldde de schrijver, dat hij aan een boek begonnen was op occult gebied; een compendium van de leer van het Oosten en het Westen.
Dr. S. drong er toen op aan, dat als er in enig opzicht leringen door hem
openbaar gemaakt, gebruikt zouden worden, hij als auteur en bron vermeld diende te worden. Bijgevolg stemde de schrijver er in toe het werk
aan dr. Steiner op te dragen.
Gedurende januari, februari en maart 1908, kwam de Oudere Broeder,
die de schrijver nu kent en eert als Leraar, van tijd tot tijd gehuld in zijn
levenslichaam en gaf de schrijver over verschillende punten uitleg. In april
en mei, na - zonder het te weten - een test te hebben doorstaan, werd de
schrijver uitgenodigd naar het landgoed te reizen waar de Tempel van het
Rozenkruis zich bevindt.
Daar ontmoette hij de Oudere Broeder in zijn stoffelijk lichaam. Daar
werd hem de verreikende, samengevatte Leer gegeven belichaamd in het
gegeven werk, dat naar de mening van veel oude onderzoekers in Engeland, het vaste land van Europa, en Amerika, alles bevat wat vroeger in
het openbaar of esoterisch werd onderwezen, bovendien veel meer dat
nooit eerder in druk is verschenen.

he may be caused by the hasty conclusion concerning his responsibility for the Rosicrucian Cosmo-Conception.
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Daarom werd het manuscript voor het boek aan dr. Steiner genoemd,
vernietigd. Maar daar de latere en vollediger Leer door de Oudere Broeders gegeven de leer van dr. S. in hoofdlijnen bevestigde, werd het beter
geacht het boek aan dr. S. op te dragen dan de schijn te wekken een plagiator te zijn. Daarvoor zou echter weinig gevaar hebben bestaan, want de
plagiator geeft altijd minder dan de bron van informatie van wie hij steelt.
Er zal in elk geval blijken dat, waar voorgaande werken worden vergeleken
met het huidige, dit boek in alle gevallen méér informatie zal geven.
De opdracht is daarom een fout geweest; het heeft er toe geleid bij velen, die het boek slechts vluchtig inzagen, af te leiden dat het de leer van
dr. S. bevat en dat hij verantwoordelijk is voor de daarin gegeven uiteenzettingen. Een dergelijke gevolgtrekking is duidelijk onbillijk tegenover dr.
S. Een nauwkeurig onderzoek van de pagina’s 8 en 9 zal aantonen, dat het
nooit de bedoeling is geweest zo’n indruk te wekken. De schrijver ziet
geen kans de juiste bedoeling in een kernachtige opdracht uit te drukken
en heeft daarom besloten de opdracht in te trekken met een verontschuldiging aan dr. S. voor alle overlast hem wellicht aangedaan door de overhaaste gevolgtrekkingen betreffende zijn verantwoordelijkheid voor De
wereldbeschouwing der Rozenkruisers.’
Het volgende dient nog te worden opgemerkt: Behalve het door Heindel
gesigneerde exemplaar 177 van De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, waarop Steiner nooit heeft gereageerd, bezat Steiner ook een tweede druk 178
die trouwens bijna gelijk is aan de eerste druk, op wat kleine veranderingen na, en een toevoeging over inwijding beginnend op blz. 519 tot blz.
529 waarin de blz. 519 tot 523 uit de eerste druk zijn verwerkt. In de derde
druk werd dit gedeelte opnieuw bewerkt en met 10 blz. uitgebreid en
voorzien van een register. Steiner reageerde uitvoerig op het verschijnen
van het boek - namelijk op vijf verschillende plaatsen 179 - tussen 1913 en
1922. Zijn toon klinkt steeds verbitterder, omdat Steiner zelf ondertussen
ook zal hebben begrepen dat hij geen vertegenwoordiger kon zijn van de
theosofie, noch van de Rozenkruisers; en op 2 februari 1913 de Antroposofische Vereniging stichtte, een beweging, die volgens Steiner, ‘een veel
breder gebied dan dat van de Rozenkruisers omvat, namelijk dat van de
gehele theosofie.’ 180
Zie addenum 9: de brief aan mevrouw Bauer d.d. 14/16 oktober 1911.
Dit valt op te maken uit wat Steiner schrijft op blz. 305 van Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwicklung, Dornach, 1989. Zie tevens addendum 7: Rudolf Steiner.
179 Zie addendum 7: Rudolf Steiner.
180 Rudolf Steiner, Von Jesus zu Christus, [GA 131] Karlsruhe 6-10-1911, Dornach 1988.
(Ned. Blz. 60).
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5. BOODSCHAPPER VAN DE ROZENKRUISERS
Max Heindel kwam in de stad New York aan met zeer weinig geld, maar
met een opgewekt gemoed. Hij huurde een kleine zitslaapkamer met de
deur naar de gang op de zevende, tevens bovenste etage van een pension.
Toen hij enige weken in deze stad was bleek wat de Oudere Broeder hem
gezegd had bewaarheid te worden. De stijl waarin het typoscript was geschreven, beviel hem niet langer en hij begon het te herschrijven. Tijdens
de heetste zomermaanden van 1908 zat hij in deze warme kamer, schrijvend op een Blickensderfer-typemachine van 7.00 uur ’s morgens tot 9.00,
soms 10.00 uur in de avond zonder naar buiten te gaan, niet eens voor zijn
maaltijden. Elke ochtend zette de melkman een liter melk voor de deur
van zijn kamer. Dit, met een paar gebroken tarwekoeken, vormde zijn
voedsel tot 9.00 uur ’s avonds. Dan ging hij naar buiten om te eten, een
maaltijd die vaak alleen uit wat groente bestond. Na een korte wandeling
door het hete New York hervatte hij zijn arbeid aan het typoscript en werkte er aan tot na middernacht. Uiteindelijk werd de hitte hem te erg en vertrok hij naar Buffalo, in de staat New York,
waar hij het typoscript op 24 augustus 1908 klaar
had. 181
Het volgende probleem was de uitgifte van
het boek en waar de middelen voor publicatie
vandaan moesten komen.
Als gevolg van de hitte had hij te Buffalo
weinig succes met het houden van voordrachten en lesgeven. Daarom ging Heindel naar Columbus, Ohio, waar hij op de avond van 14 no54 De stereopticon.
vember 1908 zijn eerste voordracht hield en enige tijd later het eerste centrum stichtte. Ma181
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In de ongepubliceerde notities van Max Heindel lezen wij het volgende: ‘In Duitsland
en op het schip over de Atlantische Oceaan, maakte ik een voorlopige schets van De
wereldbeschouwing der Rozenkruisers. In New York begon ik te schrijven, met het vaste
voornemen daar zolang te blijven tot het werk af was en er een uitgever gevonden zou
zijn, zodat ik tijdens het drukken steeds aanwezig zou zijn. Het lawaai in deze stad
dwong mij echter New York te verlaten en naar de stille eenzaamheid in de buurt van
de schilderachtige Nationale Parken in Buffalo te verhuizen. Daar beëindigde ik op 24
augustus 1908 het werk en werden er kopieën naar verscheidene uitgevers gezonden.
De Broadway Publishing Co. van New York verklaarde zich bereid het werk voortreffelijk uit te geven. Het aanbod was meer dan tevredenstellend maar de verkoopprijs
was te hoog. Daarop bood ik een goedkopere uitvoering aan.’

ry E. Rath Merill, kunstenares, en haar dochter Allene hielpen hem met
het tekenen van de diagrammen voor de Cosmo. Hier begon hij de Leer te
verspreiden door tijdens zijn lezingen een stereopticon te gebruiken, een
paar projectors die gelijktijdig worden gebruikt, zodat een beeld schijnt te
verdwijnen terwijl het andere wordt gevormd. Na iedere voordracht deelde hij aan zijn toehoorders gratis, gekopieerde afdrukken uit van deze twintig Rozenkruiserschristendom-voordrachten om ze thuis te bestuderen. Zelf
werkte hij tot laat in de avond om op zijn 2e hands mimeograafmachine
deze voordrachten af te drukken.
Gewapend met een hamer, een pakje kopspijkertjes op zak en een grote stapel reclamekaarten van 20 X 25 cm onder zijn arm, liep hij dagelijks
vele kilometers om ze daar te bevestigen waar ze onder de ogen van het
publiek kwamen. Hij schreef zijn eigen krantenartikelen en bracht ze naar
de uitgevers die soms zeer bevooroordeeld waren tegenover deze nieuwe
leer. Maar door zijn innemende persoonlijkheid overwon hij meestal hun
tegenzin en kreeg hij soms de beschikking over een hele pagina.
De grootste zorg van Heindel was hoe De wereldbeschouwing der Rozenkruisers uitgegeven kon worden. De kleine bijdragen die hij voor de lezingen
ontving waren nauwelijks toereikend om hem van eenvoudig voedsel en
onderdak te voorzien.
Uiteindelijk had hij genoeg gespaard om naar Seattle in de staat Washington te gaan, waar hij zich sinds 1906 veel vrienden had gemaakt. Dus na
het beëindigen van de laatste van zijn 20 voordrachten te Columbus, vertrok hij naar Seattle met net genoeg geld voor een zitplaats, want een couchette was te duur.
In Portland, Oregon, had Heindel een zeer goede vriendin, Mildred
Kyle, aan wie hij zijn typoscript had toegestuurd. Ze was opgetogen over
dit prachtige werk en begon zelf les te geven waarbij ze deze leer gebruikte. Toen zij het typoscript ontving had zij twee ervaren correctors
bereid gevonden haar te helpen met het lezen en corrigeren. Zij was het
die hem aanmoedigde naar de westkust terug te keren. Ze had Heindel
ook beloofd dat als hij helemaal met het typoscript klaar zou zijn, zij tien
vriendinnen zou weten te interesseren die elk honderd dollar voor het
drukken zouden schenken.
Eén van de vrienden die Max Heindel in Seattle had was de makelaar in
onroerende goed William M. Patterson. In de zomer van 1906 had Heindel hem een spoorwegongeval voorspeld. ‘Ik zag dat hij in augustus 1909
voor zijn plezier een treinreis zou maken en dat hem dan een ongeluk zou
overkomen, maar hijzelf ongedeerd zou blijven. Ik zag eveneens dat hij
een maand later - in september 1909 - een lange reis zou ondernemen in
verband met een belangrijke literaire aangelegenheid. Toen kon ik echter
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niet vermoeden hoe nauw ik bij deze zaak betrokken zou zijn. Ondertussen ging ik naar Duitsland, waar ik de opdracht kreeg die resulteerde in
het verspreiden van de leer van het Rozenkruis in de westerse wereld.
Na het schrijven van De wereldbeschouwing der Rozenkruisers en de twintig
voordrachten 182 ging ik, tijdens de Alaska Yukon Pacific Expositie in
1909, weer naar Seattle. Daar ontmoette ik opnieuw de heer Patterson en in
augustus, toen de voordrachten beëindigd waren, nodigde hij me uit mee
te gaan naar het Yellowstone Park. Na deze plezierreis en rustpauze, stelde
hij voor, naar Chicago te gaan om daar De wereldbeschouwing der Rozenkruisers
te laten uitgeven.
Ik werd teveel in beslag genomen door het literaire werk dat ik onder
handen had om de uitnodiging naar het Yellowstone Park te accepteren,
dus ging de heer Patterson alleen. Tussen Gardner Junction en het park
ontspoorde de trein en alle passagiers werden hevig dooreengeschud, maar
niemand liep letsel op.
Nadat hij was teruggekeerd, gingen wij gezamenlijk naar Chicago, waar
De wereldbeschouwing der Rozenkruisers gepubliceerd werd. De voorspelling,
drie jaar daarvoor gedaan, kwam dus uit. Er dient te worden opgemerkt
dat wij de voorspelling vergeten waren, totdat later, toen de heer Patterson bij het doorzoeken van enige papieren, de horoscoop met de voorspelling terugvond. 183
De heer Patterson hielp hem niet alleen door het boek en de voordrachten in handen van een drukker-uitgever te geven en te financieren, maar
hielp ook als proeflezer. Mevrouw Jessie Brewster en Kingsmill Commander waren eveneens behulpzaam bij het corrigeren en redigeren.
Toen de heer Patterson het typoscript las, was zijn eerste gedachte dat
de inhoud veel te vooruitstrevend was voor die tijd. Hij adviseerde Heindel
een twintigtal jaren te wachten tot de wereld er rijp voor zou zijn. Maar
toen hij de plannen van de mensen uit Portland hoorde, bood hij meteen
aan het drukken te financieren en tevens Heindel mee te nemen naar Chicago. Dit gebeurde toen de heer Patterson in oktober van zijn reis terugkwam. Maar Heindel moest eerst zijn voordrachtencyclus in Seattle afmaken. Hij had het erg druk omdat de tentoonstelling extra veel mensen
naar de stad lokte. Heindel hield twintig voordrachten in de Evergreen
Hall van het Arcade gebouw en gaf ook enige cursussen. Dr. George Bush
bediende daarbij de stereopticon.
Tijdens de laatste lezing kondigde Heindel voor zondag 8 augustus 1909,
een speciale bijeenkomst aan. Op die middag was een groot aantal mensen
182
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De Rozenkruisers christendom voordrachten.
Echoes, september 1956, p. 35.

aanwezigen. Er werden zoveel enthousiaste vragen gesteld dat Heindel de
aanwezigen vroeg of zij zich aaneen wilden sluiten om de leer te verkondigen. Bijna iedereen was hier voor, waarop Heindel zijn horloge uit zijn
zak tevoorschijn haalde, de tijd opnam, 15.00 uur, en opmerkte dat zij thans
de ‘Rosicrucian Fellowship’ oprichtten, of woorden van gelijke strekking. 184 Hierover schreef de heer Moe mij: ‘Oh, wij waren met ongeveer
vijftig mensen en de heer Heindel stichtte voor ons een goed centrum.
De heer Heindel verliet ons al gauw. Een jaar later kwam hij terug en gaf
ons een stimulans. Twee jaar later kwam de heer Heindel nog eens vergezeld van mevrouw Heindel.’ 185

55 Arcade Building in Seattle, 1932.

Het hoofdkwartier van de Rosicrucian Fellowship, dat toen genaamd
was Rosicrucian Fellowship Auditorium, was gevestigd op 812 Sixth Avenue te Seattle. Tijdens zijn verblijf in Seattle schreef Heindel zijn derde
boek, Vereenvoudigde, wetenschappelijke astrologie, een brochure van 40 bladzijden.
Toen in oktober de voordrachten te Seattle beëindigd waren, vertrokken Max Heindel en zijn vriend William Patterson naar Chicago, in
het bezit van de typoscripten van De wereldbeschouwing der Rozenkruisers en
de twintig Rozenkruiserschristendom-voordrachten. Zij verbleven enige tijd in
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Zie voor de oprichtingshoroscoop addendum 12, horoscopen.
Brief van de heer Edwin Moe uit Seattle, d.d. 7 september 1959.
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Chicago, terwijl M.A. Donahue & Co, de 2500 exemplaren van de Cosmo
drukte.
Voordat een exemplaar van dit boek aan de drukkers kon worden gegeven moest Max Heindel echter het gehele typoscript overtypen, want het
typoscript was voorzien van aantekeningen in vier verschillende kleuren
potlood die de behulpzame correctoren hadden aangebracht. Dit gebeurde op de kleine, oude Blickensderfer-typemachine. Jessie Brewster en
Kingsmill Commander hadden eveneens veel correctiewerk verricht.
Over deze gebeurtenis vertelt Max Heindel het volgende: ‘De wereldbeschouwing der Rozenkruisers werd eind november 1909 uitgegeven, ongeveer 4 maanden voor het eerste decennium [9 april 1910]. Vrienden hadden
het oorspronkelijke typoscript persklaar gemaakt en schitterend werk verricht. Maar ik moest natuurlijk alles nog corrigeren voor het aan de drukker gegeven kon worden. Daarna las ik de drukproeven, corrigeerde die
en gaf ze weer terug en herlas ze nadat de fouten waren verbeterd. Ik las
ze, nadat het zetsel in pagina’s was verdeeld en gaf aanwijzingen aan de
graveurs over de afbeeldingen en de drukkers over de plaatsing ervan in
het boek, enzovoort. Al die weken was ik ’s morgens om zes uur op en
zwoegde tot twaalf, één, twee of drie uur ’s nachts, temidden van de eindeloze drukte en het lawaai van Chicago, soms tot aan de grens van wat
mijn zenuwen konden verdragen. Toch hield ik mijn verstand erbij en
voegde veel nieuwe punten aan De wereldbeschouwing der Rozenkruisers toe.
Maar zonder de steun van de Oudere Broeders zou ik zeker zijn bezweken. Het was hun werk en zij hielpen mij er doorheen. Toch was ik, toen
het zwoegen voorbij was, zo goed als een wrak.’ 186
Daarna werd in Chicago de gehele oplage van De wereldbeschouwing der Rozenkruisers – 2500 exemplaren – met uitzondering van 500 stuks, die naar
Seattle werden meegenomen, opgeslagen bij een vrouw die een theosofische uitgeverij leidde, genaamd Independent Book Co, in de E. van Burenstreet 18-26. Omdat deze vrouw schulden had, gebruikte zij de exemplaren van de Cosmo om haar schulden bij andere uitgevers te voldoen.
Toen ongeveer een half jaar later vanuit Seattle het verzoek kwam om
meer boeken, bleek dat de eerste oplage op was. Bij de drukker werd toen
een spoedorder geplaatst voor een tweede druk, maar de financiering was
een groot probleem. Augusta Foss was in staat een klein bedrag voor de
eerste aanbetaling te geven. De vraag was zo groot, dat tijdens het drukken al  deel door twee boekhandelaren was gekocht.
De heer Heindel schreef in een brief op 23 december 1910 aan mevrouw L.
Bauer in Wenen: ‘Zojuist heb ik een register van 64 bladzijden voltooid, dat
186
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Heindel, Leringen van een Ingewijde, hfst. 20.

omstreeks de volgende maand gedrukt zal worden en afzonderlijk verkocht kan worden aan hen die een eerste of tweede druk van de R.C.C. gekocht hebben.’ 187 De 3e druk bevat deze index van blz. 543 t/m 597, 54 pagina’s. Op de niet genummerde blz. 543 van de 1e en 2e druk staat geschreven: ‘The Rosicrucian Cosmo-Conception, 12mo, met 25 diagrammen en illustraties, sommige in vier kleuren; een mooi symbolisch omslagontwerp (in
rood, zwart en goud). Goud op snee. Extra stevig, en duurzaam gebonden, uitgegeven zonder winst voor de schrijver … $1:00. Porto 15 c.’
En verder, op deze pagina: The Rosicrucian Christianity Series. De prijs van
deze [20] voordrachten is elk 5 cent plus 1 cent porto.’

56 Band Cosmo, 1e druk, 1909.

57 Omslag van één van de Rozenkruiserschristendom-voordrachten, 1909.

Op de volgende pagina van deze 2e druk: ‘Simplified, Scientific Astrology, deel
I, door Max Heindel: Dit is een volledig handboek. Het bevat alle tabellen die nodig zijn om te leren een horoscoop te berekenen; bovendien 20
illustraties. Prijs 35 c. Per post 40 c.
Er stond bij vermeld dat deze boeken te koop zijn bij de Rosicrucian Fellowship, Postbus 1802, Seattle, Washington; 202 East Beck Street, Columbus, Ohio; Blanchard Hall, Los Angeles, Californië.
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Zie addendum 9: Briefwisseling tussen Max Heindel, Laura Bauer en Hugo Vollrath..
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Hoewel het mag schijnen, dat een verlies van 2000 exemplaren een ramp
moet zijn voor iemand met beperkte middelen, bleek dit niet het geval te
zijn. Integendeel, want deze vrouw was al jaren aangesloten bij ‘Nieuwe
Gedachten’, theosofie, en verscheidene andere bewegingen met vooruitstrevende ideeën en had hen voorzien van boeken die zij van grote uitgeverijen betrok. Zij overreedde hen de Cosmo aan te nemen, die in die tijd
nog onbekend was. Daardoor schiep zij een vraag die tot gevolg had dat de
Rozenkruisersleer over vele delen van de wereld werd verspreid.
Toen Max Heindel vanuit Chicago naar Seattle was teruggekeerd ging
hij spoedig daarop naar Yakima, in de staat Washington, waar hij voordrachten hield en een centrum stichtte. Eén van degenen die toen aanwezig was, Bessie Boyle Campbell, vertelt hierover het volgende: ‘Ik herinner
mij Max Heindel toen ik hem voor het eerst ontmoette bij de deur van
een gehoorzaal … Toen ik de deur naderde waren daar de heer en mevrouw Swigart en de heer Heindel. Ik vond dat hij veel op een priester
leek, hoewel hij gekleed was als zakenman. Naderhand dacht ik, dat het
zijn grote gezag was, dat mij deed denken dat hij op een priester leek. Later, tijdens een van de lessen in kleinere kring, vertelde hij ons dat hij een
rooms-katholieke priester was, toen hij ongeveer 300 jaar geleden in Frankrijk op aarde was… In de oude zaal waar hij zijn eerste voordracht hield
waren de toehoorders in hoofdzaak een paar zwervers, die wegens de kou
en sneeuw naar binnen waren gegaan… Tijdens zijn voordrachten vertelde
hij soms grappen, maar op andere momenten was hij zeer ernstig. Hij had
grote deernis voor allen die leden.’ 188
In een van de aantekenboekjes van mevrouw A. van Warendorp 189, een
Nederlands lid, schreef zij het volgende: ‘In zijn vorige leven was Max
Heindel een monnik die boeken schreef over mystiek. Die werken vielen
niet in de smaak van de orde waartoe hij behoorde en het gevolg was vijandschap met de broeders. Mevrouw Heindel, dochter van een rijke, Italiaanse heer, verliet haar familie en hielp arme, zieke mensen met kruiden. Zij las de boeken van de monnik en raadde hem aan te vluchten omdat zijn leven in gevaar was. Zij zorgde voor een paard waarmee de monnik
vluchtte. De orde zond de monnik vreeslijke bloedhonden achterna, die
hem verscheurden. Tijdens dit, zijn tegenwoordige leven, was Max Heindel erg bang voor honden.’
188
189
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Rays from the Rose Cross, oktober 1955, blz. 482.
Agatha Zegwaard (1882-1970), lerares Engels, getrouwd met de wiskundeleraar Marinus van Warendorp, begon op 1 oktober 1916 de Rozenkruisers leer te bestuderen.
Rond 1920 stichtte zij het eerste Centrum in Nederland te Amsterdam. Zie verder addendum 12.

Tot besluit een passage uit een brief van de heer George Schwenk: ‘Mevrouw Heindel vertelde mij, dat de heer Heindel meende dat allen, die actief met de Rosicrucian Fellowship verbonden waren, dit eveneens met
hem waren in de christelijke kerk, 300 jaar geleden.’ 190
Na Yakima ging Heindel naar Portland, waar hij eveneens voordrachten hield en een centrum stichtte.

190

De heer George Schwenk (1896-1972) Sr, Ojai, Californië, in een brief gedateerd 15 juni
1968.
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6. UITBREIDING VAN THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP
In november 1909 verliet Max Heindel Seattle om zijn werk in Los Angeles
voort te zetten. Natuurlijk bracht hij allereerst een bezoek aan Augusta
Foss. Die had sinds twee jaar, nadat hij haar verliet voor zijn voordrachten tournee noordwaarts, voorafgaande aan zijn reis naar Berlijn, niets
meer van Max Heindel gehoord en ze was bang dat hij haar vergeten
was. Ze was dus zeer verrast hem weer te zien. Heindel vertelde haar dat
hij nu de Orde van het Rozenkruis vertegenwoordigde en dat hij een boek
had geschreven en zich thans voorbereidde om een serie lezingen in Los
Angeles te houden. Zij vertelde hem dat ze een zeer ernstige dubbele longontsteking had gehad als gevolg van een zware kou die ze op 21 januari
1909 had gevat. 191 Dit had haar op de 28e van diezelfde maand aan de rand
van het graf gebracht. Om 1.00 uur ’s nachts was ze uit haar lichaam geglipt en zag ze zichzelf op bed liggen, waar het geschreeuw van de verpleegster, die haar dooreen schudde, haar weer tot leven wekte. De ziekte
had haar weerstand verzwakt en met haar aangetaste longen was ze niet in
staat ’s avonds de deur uit te gaan. Daarom had ze haar lidmaatschap bij de
Theosofische Vereniging opgezegd.
Maar toen ze hoorde van Max Heindels plan voordrachten te gaan houden, bood ze aan hem te helpen. Een paar huizen verwijderd van haar huis
huurde Heindel een kamer. En nadat hij het voorstel van juffrouw Foss,
hem te helpen had aangenomen, werd zijn voorraad boeken en ander studiemateriaal in haar koetshuis opgeslagen.
Heindel huurde de grote Blanchard Hall, dezelfde hal waarin hij in 1903
de voordrachten cyclus van Leadbeater had bijgewoond. Zij bood plaats
aan 1300 mensen. Toen kwam voor haar de grote verrassing.
Voordat zij Heindel ontmoette had zij ongeveer vier jaar de astrologie
bestudeerd. Toen hij een middag bij haar thuis doorbracht, vroeg hij of zijn
horoscoop aangaf of hij goed voordrachten zou kunnen houden. In die
tijd sprak hij nog met een sterk Deens accent en zij meende dat dit een grote belemmering zou zijn. Dus antwoordde zij dat hij een uitstekend auteur
kon worden, maar dat voordrachten houden misschien niet zijn sterkste
kant zou zijn. Maar de kennis die hij aan de dag legde en de vragen die hij
onvoorbereid beantwoordde waren een totale verrassing voor haar. Hij
was een herboren mens.
Drie avonden per week hield Heindel voor 800 of meer mensen een
voordracht en de twee andere avonden gaf hij cursussen zowel in de Ro191

Max Heindel en Augusta Foss: Astrodiagnose, een handleiding bij de genezing, Amsterdam

1932, blz. 35 t/m 37.
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zenkruisersleer als in astrologie. Zijn eerste astrologieklas in Los Angeles
bestond uit 125 leerlingen. Op 27 februari 1910 vormde een zeer enthousiaste groep een centrum. De docenten waren voorbereid het werk over te
nemen als Heindel zou vertrekken, want hij had zijn vrienden in Portland
en Seattle beloofd dat hij terug zou komen zodra zijn werk in Los Angeles beëindigd zou zijn.
Om de hoge kosten voor reclame uit te sparen en zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven als maar mogelijk was, bestelde Max Heindel honderden kartonnen kaarten van ongeveer 20 bij 25 cm en had daarop de adressen
van de zalen, en de data en titels der voordrachten laten drukken. Zoals hij
al in Columbus deed, vertrok hij iedere ochtend, gewapend met een hamer, kopspijkertjes en een arm vol kaarten, die hij in verschillende delen
van de stad ophing. De hele dag liep hij met zijn manke en verwonde linker
been veel kilometers, om ’s avonds weer op het podium of in het leslokaal
te staan. Maar dit bleek succes te hebben, want binnen de kortste tijd waren de zalen overvol, vooral na zijn eerste voordracht. 192 Vrienden namen
vrienden mee, zodat de zaal tenslotte uitpuilde. Daarom begon hij aan
iedereen die binnen kwam kaartjes te geven. Deze kaartjes verzekerden
hen van een zitplaats voor de volgende lezing. De grote toeloop dwong
Heindel ook op zondagmiddag voordrachten te houden en les te geven.
Dit ging zo door tot 17 maart 1910. De volgende dag wilde hij naar Seattle
en Portland vertrekken om daar weer les te geven. Op de avond voor
zijn vertrek droeg hij de cursus in de Rozenkruisersleer over aan mevrouw Clara Gidding, een vriendin die in voorgaande jaren met hem in
Los Angeles gewerkt had. De volgende avond kondigde hij aan dat Augusta Foss de astrologie les zou overnemen, eraan toevoegend dat zij zijn
astrologie lerares was geweest, wat de klas bijeen hield. Voor deze cursussen waren 125 studenten aangemeld.
De volgende ochtend werd hij ernstig ziek tengevolge van de bekende
hartstoornis en werd hij overgebracht naar het ‘Angeles’ ziekenhuis. Hier
lag hij enige weken, zwevend op het randje van de dood. Tijdens deze ziekte maakte Heindel zijn tweede inwijding door en vertelt hierover het volgende: ‘In de nacht van de 9e april, toen de nieuwemaan in Aries stond, verscheen mijn Leraar in mijn kamer en vertelde mij dat er die nacht een
nieuw decennium was aangebroken’ 193 en dat het de komende tien jaar
mijn voorrecht zou zijn een wetenschappelijke geneesmethode het licht te
doen zien. De Fellowship zou de helpers voor dit grote werk leveren.
Dit was de eerste aanwijzing die ik kreeg dat een dergelijk werk werd be192
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29 november 1909.
Heindel, Leringen van een ingewijde, hfst. 20.
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oogd. De avond tevoren was mijn werk met het pas gevormde centrum te
Los Angeles beëindigd. Zes van de zeven avonden had ik rond gelopen en
lezingen gegeven en eveneens verscheidene middagen per week sinds mijn
ervaring met het uitgeven in Chicago. Ik was ziek en had mij teruggetrokken om te herstellen. Ik wist hoe gevaarlijk het is je lichaam bewust te verlaten als je ziek bent, want het etherisch lichaam is dan buitengewoon verzwakt en het zilveren koord kan dan gemakkelijk breken. Onder zulke
omstandigheden veroorzaakt de dood hetzelfde lijden als bij zelfmoord,
daarom wordt de onzichtbare helper altijd gewaarschuwd bij zijn lichaam
te blijven als dat lijdt. Maar op verzoek van mijn Leraar was ik bereid tot
de zielenvlucht naar de Tempel. Er werd een wacht achtergelaten om over
mijn zieke lichaam te waken.
Zoals ik eerder in onze literatuur heb uiteengezet, zijn er negen graden
in de kleine mysteriën, waar dan ook op aarde, en de Rozenkruisersorde
maakt daarop geen uitzondering. De eerste graad komt overeen met de
Saturnusperiode, en de oefeningen die ermee verband houden worden op
zaterdag te middernacht gehouden. De tweede graad komt overeen met
de Zonneperiode, en die speciale ritus wordt te middernacht op zondag
gehouden. De derde graad, overeenkomend met de Maanperiode, wordt
gehouden op maandag te middernacht; enzovoort met de resterende van
de eerste zeven graden. Iedere graad staat in verband met een bepaalde periode en wordt op de daarvoor bestemde dag gehouden. De achtste graad
wordt bij nieuwe- en vollemaan opgedragen en de negende bij de zomeren winterzonnewende. Als een discipel lekenbroeder of lekenzuster wordt
krijgt hij of zij een uitnodiging voor de ritus die op zaterdagnacht gehouden wordt. De volgende inwijding geeft recht tot het bijwonen van de
middernachtdienst in de Tempel op zondagnacht, enzovoort. Er dient te
worden opgemerkt dat hoewel alle lekenbroeders en lekenzusters in hun
geestelijke lichamen, alle dagen vrij toegang tot de Tempel hebben, men
geweerd wordt van de middernachtdienst van de graad die men nog niet
heeft behaald. Het is geen zichtbare wacht die aan de deur staat en aan
iedereen die wenst binnen te gaan een wachtwoord vraagt. Maar rondom
de Tempel is een muur, onzichtbaar, maar ondoordringbaar voor hen die
de toverspreuk niet hebben ontvangen. Deze muur is iedere nacht anders
van samenstelling, zodat een leerling, die bij vergissing of door vergeetachtigheid de Tempel zou willen betreden wanneer er oefeningen boven
zijn graad worden gehouden, ervaren zal zijn hoofd tegen een muur te stoten, en dat deze ervaring allesbehalve aangenaam is.
Zoals gezegd, heeft de achtste graad haar bijeenkomst tijdens de nieuween vollemaan en iedereen, met inbegrip van mijzelf, die deze graad nog niet
hebben bereikt, worden van die middernachtelijke dienst geweerd. Want
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zij zijn geen schijnvertoningen, waartoe men door het betalen van een paar
armzalige geldstukken kan worden toegelaten. Zij vereisen een geestelijke
hoogte, ver boven mijn tegenwoordige bekwaamheid, een stadium dat ik
niet in een paar levens kan bereiken hoewel het mij niet aan ijver en aspiratie ontbreekt.
U zult daarom begrijpen, dat in de nacht van de nieuwemaan in 1910, toen
mijn Leraar mij kwam halen, dit niet was om mij mee te nemen naar die
verheven bijeenkomst van de achtste graad, maar naar een andersoortige
bijeenkomst. Hoewel deze bijeenkomst werd gehouden toen in Californië
de nacht inviel, waren de oefeningen door verschil in tijd met Duitsland, al
uren geleden gehouden, zodat toen ik met mijn Leraar bij de Tempel aankwam de zon al hoog aan de hemel stond.
Toen wij de Tempel binnengingen, had ik eerst een onderhoud alleen
met mijn Leraar, waarin hij het werk van de Fellowship uiteenzette zoals
de Broeders wensten dat dit zou worden uitgevoerd.
De grondgedachte van dit gesprek was om mij zoveel mogelijk te onthouden van organisatie, of tenminste de organisatie zo los mogelijk te
houden. Er werd op gewezen, dat hoe goed de bedoelingen in het begin
ook mogen zijn, de ijdelheid van de mensen gestreeld wordt en voor de
meesten de verleiding te groot zal blijken zodra er sprake is van positie
en macht. Als de vrije wil van de leden wordt beïnvloed en aangetast,
wordt het doel van de Rozenkruisersorde - namelijk zelfstandigheid en
zelfvertrouwen aan te kweken - verijdeld. Wetten en regels zijn beperkingen, en daarom moeten die er zo min mogelijk zijn. De Leraar dacht zelfs,
dat het mogelijk moest zijn het geheel zonder regels te stellen.
Het is in overeenstemming met deze gedragslijn dat ik op ons briefpapier met briefhoofd heb laten drukken: ‘Een internationale VERENIGING
van christenmystici’. Want er is een enorm verschil tussen een vereniging
die geheel vrijwillig is en een organisatie die haar leden door eden, geloftes
en dergelijke bindt. Proefleerlingen weten dat de verbintenis die zij aangaan een gelofte is aan henzelf en niet aan de Orde van het Rozenkruis.
Dezelfde grote zorgvuldigheid van de volledige handhaving van de persoonlijke vrijheid is terug te vinden in de hele opzet van de westerse mysterieschool. Wij hebben geen meesters; zij zijn onze vrienden en leraren
en zij eisen nooit - onder geen enkele voorwaarde – gehoorzaamheid aan
welk voorschrift ook. Op zijn hoogst adviseren zij ons, ons vrijlatend dit
advies al dan niet op te volgen.
Ik kan hier zeggen, dat deze gedragslijn van niet organiseren bij de oprichting van de studiecentra in Columbus, Seattle en Los Angeles al werd
gevolgd. Maar sindsdien ben ik in die richting verder gegaan door te proberen de leer aan afzonderlijke personen te verspreiden vanuit een wereld
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centrum, liever dan meer centra in verschillende steden op te richten. In
sommige plaatsen hebben groepen studenten het verlangen te kennen
gegeven zich voor studie en geestelijke verheffing te verenigen. Voor dit
doel is hen alle hulp geboden. Maar, zoals gezegd, heb ik geen pogingen
in het werk gesteld om studie centra te vormen, maar laat het aan de studenten over datgene te doen waartoe zij zich geroepen voelen.
Het nieuwe genezingswerk, waarover ik dadelijk zal spreken, maakte een
vast hoofdkwartier noodzakelijk. Omdat wij in een stoffelijke wereld leven, onder materiële omstandigheden, lijkt het mij noodzakelijk dat het
hoofdkwartier als rechtspersoon erkend wordt volgens de wetten van het
land waarin wij leven, opdat datgene wat tot het werk behoort, beschikbaar zal blijven voor het gebruik van de mensheid nadat de huidige leiders uit dit leven zullen zijn heengegaan. In zover kunnen wij op het
hoofdkwartier aan de bindende regels van een organisatie niet ontkomen.
Maar de vereniging als geheel moet vrij blijven, zodat de hoogste geestelijke groei en het langste leven kan worden bereikt. Het is echter verdrietig te bedenken dat hoewel dit mijn voornemens zijn, de dag zal aanbreken waarop de Rosicrucian Fellowship de weg zal gaan van alle andere bewegingen. Zij zal zichzelf door regels binden en machtsmisbruik zal haar
doen kristalliseren en uiteen doen vallen. Maar dan hebben wij de troost
dat op haar puinhopen iets groters en beters zal verrijzen, zoals boven
andere bouwwerken verrezen is die aan hun doel hebben beantwoord en
nu op de weg naar ontbinding zijn.
Na genoemde voorbespreking gingen wij de Tempel binnen waar de
twaalf Broeders aanwezig waren. Die was anders ingericht dan ik hem
voorheen had gezien, maar gebrek aan ruimte 194 laat geen uitvoerige beschrijving toe. Ik zal slechts drie sferen of bollen noemen die in het midden van de Tempel boven elkaar hingen, de middelste bol ongeveer halverwege vloer en plafond. Deze sfeer was veel groter dan de beide andere die erboven en onder hingen. 195
Binnen de grote, middelste sfeer was een kleinere houder, die een aantal
pakjes bevatte gevuld met een substantie waarmee de universele geest even
gemakkelijk kan worden vermengd als grote hoeveelheden ammoniak met
water. Toen de Broeders op een bepaalde manier hadden plaatsgenomen
en nadat de harmonie van bepaalde muziek de weg had bereid, begonnen
de drie sferen plotseling te gloeien in de drie primaire kleuren: blauw, geel
en rood. Voor het gezichtsvermogen van mij was het duidelijk hoe tijdens
‘gebrek aan ruimte’ is natuurlijk onzin; Heindel wilde of mocht hier niet uitvoeriger
over spreken.
195 Heindel, Leringen van een ingewijde, hfst. 20 en 21.
194
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het uitspreken van de toverformule, de houder, waarin zich de genoemde
pakjes zich bevonden, door een geestelijke essentie die er voorheen niet
was, begonnen te gloeien. Enkele pakjes werden later door de Oudere
Broeders met onmiddellijk succes gebruikt. Als bij toverslag werden de
kristalliserende deeltjes die de geestelijke centra van de patiënt omhulden
uiteen gedreven en de zieke werd wakker met een besef van lichamelijke
gezondheid en welzijn. 196
De verschillende manieren van zien boven de stoffelijke zijn: etherischof röntgengezicht; kleuren gezicht, dat de begeertewereld voor ons zichtbaar maakt; en toongezicht, dat het gebied van de concrete gedachte
onthult, zoals in De Mysteriën van het Rozenkruis uitvoerig wordt uiteengezet. Mijn ontwikkeling van laatstgenoemde manier van geestelijk zien was
op dat moment maar matig. Het is een feit, dat hoe beter onze gezondheid is des te hechter wij in ons stoffelijk lichaam verankerd zijn en des
te moeilijker wij in staat zijn met de geestelijke werelden in aanraking te
komen. Mensen die zeggen kunnen dat zij in hun leven nooit een dag
ziek zijn geweest, onthullen daarmee dat zij uitstekend op de stoffelijke
wereld zijn afgestemd en helemaal niet in staat zijn met de geestelijke werelden in aanraking te komen. Dit was tot 1905 met mij ook min of meer
het geval, hoewel ik mijn gehele leven lang folterende pijn had geleden,
de naweeën van een chirurgische ingreep in mijn jeugd aan mijn linkerbeen. De wond genas pas toen ik overging op een vegetarische leefwijze;
toen hield eveneens de pijn op. Maar al de jaren daarvoor was mijn weerstandsvermogen zodanig, dat men niet aan een trek in mijn gezicht kon
zien dat ik pijn leed. In elk ander opzicht genoot ik een uitstekende gezondheid. Er dient echter te worden opgemerkt dat als er uit een snijwondje, als gevolg van een ongelukje, bloed vloeide, dit niet stolde en er
altijd vrij veel bloed verloren ging. Maar twee jaar na een vleesloze voeding had het verlies van een hele vingernagel in de morgen alleen het verlies van een paar druppels bloed tot gevolg. Ik was zelfs ’s middags weer
in staat de schrijfmachine te bedienen. Toen de nieuwe nagel begon te
groeien was er geen verzwering.
Het opbouwen van de geestelijke zijde van mijn wezen veroorzaakte
echter disharmonie in mijn stoffelijk lichaam; het werd gevoeliger voor de
omstandigheden van mijn directe omgeving. Het resultaat was een instorting. Dit werd nog versterkt door mijn al genoemde doorzettingsvermogen, dat mij maanden langer op de been hield dan wanneer ik eraan
had toegegeven. Met als gevolg dat de dood nabij was. Omdat de dood de
blijvende verbreking is van de band tussen het stoffelijke voertuig en de
196
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geestelijke lichamen, naderen ook zij die die heen gaan, deze toestand als
de verbreking op het punt staat plaats te vinden. Goethe, de grote Duitse
dichter, ontving zijn eerste Inwijding toen zijn lichaam als dood terneer lag.
Zover was ik nog niet gevorderd. Maar mijn studie, toewijding en een
oefening die ik lange tijd deed – waarvan ik toen dacht hem zelf te hebben bedacht, maar waarvan ik nu weet dat zij uit het verleden was overgedragen – al deze omstandigheden samen maakten het mij mogelijk tijdens
die eerste ziekte voor korte tijd uit mijn lichaam te glippen en er weer in
terug te keren. Ik wist niet hoe ik het deed en was niet in staat dit bewust
te doen. Bij toeval lukte het mij een jaar later weer. Maar dit terzijde.
Het punt dat ik naar voren wil brengen is dat een verstoring van een
krachtige lichamelijke gezondheid nodig is voordat het mogelijk is om in
de geestelijke wereld in balans te blijven. Hoe sterker en vitaler het stoffelijk lichaam is, des te drastischer moet de methode zijn om dit te overwinnen. Dan volgen er jaren van een wisselende gezondheid, totdat men
tenslotte in staat is zich aan te passen en in de stoffelijke wereld zijn gezondheid te behouden, terwijl wij het vermogen behoudt om ook in de
geestelijke wereld te functioneren.
Zo is het mij vergaan. Inspannend werk, zowel lichamelijk als geestelijk
– zelfs tot op heden – heeft mijn stoffelijk lichaam in een alles behalve
goede conditie gehouden. Vrienden hebben mij gewaarschuwd en ik heb
geprobeerd hun waarschuwingen ter harte te nemen. Maar het werk moet
gedaan worden. Tot er hulp komt ben ik gedwongen door te gaan zonder op mijn gezondheid te letten. Mevrouw Heindel gaat, zoals in alles,
ook hierin met mij mee. Uit deze zwakke gezondheidstoestand is echter
een toenemende geschiktheid ontstaan om in de geestelijke wereld te
functioneren.
Terwijl, zoals gezegd, mijn toongezicht en bekwaamheid om in het gebied van de concrete gedachte te functioneren onbeduidend waren, en
hoofdzakelijk beperkt was tot de laagste onderafdeling daarvan, stelde een
beetje hulp van de Broeders mij die nacht in staat in contact te komen
met de vierde afdeling, waar de oertypen zich bevinden, om daar dat te
leren en te begrijpen, wat als hoogste ideaal en als hoogste opdracht van
de Rosicrucian Fellowship wordt beschouwd.
Ik zag ons hoofdkwartier en een stoet mensen afkomstig uit alle delen
van de wereld om de leer te ontvangen. Ik zag hen van daar vertrekken
om heinde en ver de bedroefden te troosten. Terwijl het hier, in deze wereld nodig is onderzoek te doen om iets bepaalds te weten te komen,
brengt daar de klank die elk oertype voortbrengt wanneer dit het geestelijk bewustzijn raakt, kennis van wat dat oertype voorstelt. Aldus kreeg ik
die nacht een inzicht, dat ik niet kan verwoorden, omdat de wereld waar88

in wij leven is gebaseerd op het beginsel van tijd, terwijl in de hogere sfeer
van de oertypen alles op een eeuwig NU berust.’ 197
Tijdens deze 2e inwijding gaven de Broeders Heindel te kennen dat er op
het hoofdkwartier een Ecclesia of tempel moest worden gebouwd waar
een panacee of geneesmiddel tegen alle kwalen moest worden bereid.
Twee bestanddelen werden er aan Max Heindel getoond, maar het derde
moest door het toegewijde leven van de proefleerlingen worden vervaardigd, omdat het van geestelijke aard is.
Max Heindel, nog in het ziekenhuis liggend, moest de hulp van een arts
inroepen om aan de voorschriften van het ziekenhuis te voldoen. Hoewel zijn ziekte een crisis naderde, wond hij zich niet op. Hij wist dat zijn
toestand niet zou veranderen voordat het nieuwemaan was. Hij lag geduldig te wachten, want zijn verstand was te verdoofd om aan het werk te
gaan. Hij meende dat de maan op het juiste tijdstip alles zou doen.
Maar de artsen waren beslist niet tevreden over zijn gesteldheid. Drie
artsen stonden aan zijn bed en hielden een consult in de mening verkerend dat hun patiënt buiten bewustzijn was. Maar hij hoorde dat alle drie
de artsen de overtuiging hadden dat hij de ochtend niet zou halen. Toen
Heindel dit hoorde begon hij aan zichzelf te werken met als gevolg dat
de waterzucht, die bijna zijn hart bereikt had, binnen een paar uur was
verdwenen. Toen, als gewoonlijk, om één uur ’s middags Augusta Foss
hem een bezoek bracht, vroeg hij of zij hem in een rolstoel wilde helpen
en hem twee etages lager in de laan buiten, in de frisse lucht wilde brengen. Toen zij daar in de schaduw zaten, onder een prachtige in bloei
staande magnolia, herstelde hij als het ware. Twee artsen die langskwamen waren verbaasd hun patiënt lachend en in schijnbaar goede gezondheid te zien.
Max Heindel vroeg aan Augusta Foss om voor hem, dicht bij haar huis,
een kamer te huren, zodat hij binnen een paar dagen het ziekenhuis zou
kunnen verlaten. Zij woonde in wat toen bekend stond als het ‘Bunker
Hill District’ van Los Angeles.
Nadat hij zich in zijn nieuwe kamer had geïnstalleerd, waar hij vanuit het
ziekenhuis met de tram naar toe was gegaan, plaatste hij een advertentie
voor een stenograaf met het voornemen in het lokaal van de Fellowship,
een paar huizenblokken verder heuvel afwaarts gelegen, een boek te dicteren. Hij zag echter zelf in, dat het niet mogelijk was om daar zijn vrienden
en studenten te verrassen. Dus vroeg hij aan Augusta of zij een kamer vrij
had die hij tijdens het dicteren van zijn boek zou mogen gebruiken.
197

Heindel, Leringen van een ingewijde, hfst. 20.
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Een vroegere kamergenoot van Max Heindel, Carl Oscar Borg, die later een bekend landschapschilder werd, had de voorkamer van haar huis
gehuurd. Op dat moment was hij op tournee om inspiratie op te doen, zodat Heindel toestemming kreeg om die kamer te gebruiken. Toen huurde
Heindel een schrijfmachine en liet elke dag een stenograaf komen.
Tijdens zijn voordrachten had hij schriftelijke vragen van zijn toehoorders verzameld en met deze op zak liep hij de kamer op en neer, de antwoorden zonder naslagwerk of andere hulp dicterend. Deze kamer lag ongeveer drie meter van het trottoir verwijderd en zijn luide, krachtige stem
trok vaak een toeloop van mensen die bleven staan luisteren. Eén van de
luisteraars was de bejaarde moeder van Augusta Foss die de leeftijd van 84
jaar had bereikt en graag op de veranda zat waar zij Heindel kon horen.
Het boek dat Max Heindel dicteerde was het eerste deel van Vragen en Antwoorden. Tegen de tijd dat het boek zijn voltooiing naderde, maakte Heindel plannen voor een tocht noordwaarts die hij door zijn ziekte had moeten uitstellen.
Intussen was de 2e druk van De wereldbeschouwing der Rozenkruisers gereed
en het typoscript van Vragen en Antwoorden198, een boek dat 428 bladzijden
telt, in handen van de drukker gegeven.
De dag voor zijn vertrek naar het Noorden vond er een heugelijke gebeurtenis plaats. Op 10 augustus 1910 trad Heindel te Santa Ana voor de
derdemaal in het huwelijk, nu met Augusta Foss. 199
Zij was bang haar bejaarde moeder te verlaten, die al een lichte beroerte
had gehad, vandaar dat het huwelijk in stilte werd voltrokken. De volgende
dag vertrok Heindel per schip naar Seattle, terwijl mevrouw Heindel in Los
Angeles achterbleef. Nadat ze haar man had uitgezwaaid, huurde ze een
auto om naar Los Angeles terug te keren. Al mijmerend begon ze te beseffen waarin ze zich begeven had en dat zijn werk nu ook het hare was
geworden. Daarom stopte ze bij een typemachinehandel en kocht er een
tweedehands Underwood. De volgende dag typte ze hierop haar eerste
brief aan haar man, maar ze kon geen enkele hoofdletter vinden.
Toen Heindel van boord ging vond hij haar brief. Wat moest hij om
haar lachen! In zijn expresbrief, die zij de volgende dag ontving, legde hij
haar uit hoe ze deze hoofdletters kon vinden.
Max Heindel had zijn Leraar niet geconsulteerd in verband met zijn huwelijk en wist ook niet hoe dit zou inwerken op de plannen van de Broeders. Maar tijdens zijn reis kwam de Leraar lachend naar hem toe en wij
198
199
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Max Heindel, The Rosicrucian Philosophy in Questions and Answers, Chicago 1910.
Op de huwelijksakte staat tweemaal; maar hier wordt bedoeld de tweede maal als Max
Heindel, en in Amerika.

58 De heer en mevrouw Heindel.

halen hier de brief aan van Heindel op 21 augustus 1910 aan zijn vrouw: 200
‘Feliciteerde mijn Leraar mij niet, en zei dat hij op zekere dag ook jou als
dochter in de Tempel hoopte welkom te heten. Hij noemde mij ‘zoon’
wat hij nooit eerder gedaan had, en hij was hartelijker dan ooit.’
Op Labour day [1 september] 1910 schreef hij aan zijn vrouw: ‘Ik voelde
mij zo opgetogen dat mijn Leraar zei dat zij ook jou als dochter in de Tempel hoopten te verwelkomen. Het is mijn grootste wens die dag te mogen
meemaken, als wij daar samen zullen staan en de zegen van de Broeders
ontvangen.’ 201
De Leraar vertelde hem dat zijn tegenwoordige vrouw enige jaren door
hen was geobserveerd en onder hun leiding had gestaan, hoewel zij dat
niet wist; en dat dit huwelijk geestelijk zeer nuttig zou blijken en een garantie voor zijn gezondheid zou bieden.
Max Heindel was van plan naar de noordelijke staten te reizen en de route
naar het oosten te laten afbuigen. Maar nadat hij ongeveer zes weken te
Seattle, Yakima en Portland voordrachten had gehouden, kreeg hij opnieuw hartklachten en was hij gedwongen zijn tocht te beëindigen. Mevrouw Heindel bracht een van haar strandhuisjes in Ocean-Park in gereedheid in afwachting van de thuiskomst van haar zieke echtgenoot. Haar
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Echoes, maart 1948.
Echoes, april 1948.
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bejaarde moeder werd toevertrouwd aan de zorgen van een andere dochter.

59 Eetkamer-keuken in Ocean-Park, 1911.

Rond 22 november kwam Max Heindel zo ziek bij dit driekamer huisje
aan, dat hij flauwviel. Gedurende drie maanden werd hij dag en nacht door
zijn vrouw verzorgd.
In Seattle had Max Heindel een kleine, tweedehands drukpers gekocht.
Deze pers stond bedrijfsklaar en mevrouw Heindel ontving van haar man
– terwijl deze door kussens gesteund in bed zat – aanwijzingen hoe de pers
te bedienen. Hoewel mevrouw Heindel van nature handig was, viel het
haar niet mee. De letters moeten in spiegelschrift gezet worden wil er op
het papier een leesbare afdruk verschijnen. Na haar krachten op deze verouderde machine te hebben beproefd, was zij in november in staat de eerste les aan studenten hierop te drukken.
Voordat Heindel Seattle verliet om zuidwaarts te gaan had de secretaris,
William M. Patterson, aan de vrienden in Columbus, Seattle, Yakima,
Duluth, Portland en Los Angeles de mededeling gestuurd dat Max Heindel vanuit het hoofdkwartier te Ocean-Park, postbus 866, een schriftelijke
cursus zou beginnen. Op deze mededeling waren veel reacties binnengekomen. Men kan zich voorstellen dat mevrouw Heindel het in deze periode ontzettend druk had. Zij verzorgde haar zieke man, moest het huis
schoonhouden, de maaltijden verzorgen, letters zetten, de pers bedienen,
alle enveloppen aan de cursisten en leden schrijven en ook nog de vele
brieven beantwoorden.
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In deze periode werd de Rosicrucian Fellowship aangeduid als: ‘Een internationale vereniging van christenmystici’ en het motto: ‘Een helder verstand, een liefdevol hart en een gezond lichaam,’ ingevoerd.
De behandelend arts vertelde mevrouw Heindel, nadat hij haar man had
onderzocht, dat hij waarschijnlijk aan het einde van het volgende jaar niet
meer zou leven. Maar deze ontmoedigende mededeling wilde zij niet accepteren, omdat zij voelde dat deze ziekte een les voor haar man inhield,
die op het punt stond zijn derde inwijding te ontvangen.
Hoewel Heindel drie maanden ziek was, waren er ook dagen dat hij met
zijn kamerjas aan, op kon zitten en schrijfwerk kon doen. Door een ontembaar vuur gedreven, maakte hij plannen om zijn vijfde boek te schrijven De mysteriën van het Rozenkruis. 202 Ook nu weer plaatste hij een advertentie voor een stenograaf aan wie hij het boek kon dicteren.
Tot nu toe was in Ocean-Park niemand zich bewust wie Max Heindel
was. Maar zijn luid dicteren trok zowel de aandacht van voorbijgangers als
van de buren. Naast Heindel woonde een arts, die hem echter niet kende.
Nadat die De wereldbeschouwing der Rozenkruisers had gelezen, zocht hij contact, hoewel er voor visites maar heel weinig tijd beschikbaar was.
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Max Heindel, The Rosicrucian Mysteries, Chicago [1e druk] 1911.
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7. AANKOOP VAN EEN STUK LAND VOOR EEN HOOFDKWARTIER
Omstreeks februari 1911 kreeg Max Heindel bezoek van zijn boezemvriend
William M. Patterson en diens vrouw, die er op aandrong een stuk land te
kopen voor een toekomstig hoofdkwartier. Ook nu weer was hij, zoals bij
het uitgeven van De wereldbeschouwing der Rozenkruisers en Rozenkruisers christendom, bereid om financieel te helpen.
Na enig zoeken werd een stuk land van 16 ha. gevonden op een helling
in de heuvels ten noorden van Los Angeles, tussen Brentwood Park en
Hollywood. Een schitterende omgeving met uitzicht over het gehele dal
en de zee. De heer Patterson stelde voor dit terrein te kopen. Hij wilde 4
ha schenken voor een hoofdkwartier en de rest zelf behouden als een
soort speculatieve investering, om die aan leden te verkopen.
Nadat het koopcontract getekend was en een waarborgsom van $ 100 op
het land was aanbetaald, bleek dat de handtekeningen van de vier erfgenamen-bezitters nodig waren, voordat de acte kon worden gepasseerd.
Twee maanden duurde het voordat er antwoord van een erfgenaam uit
Europa kwam.
Intussen was het de makelaars in onroerend goed ter ore gekomen dat
er plannen bestonden een hoofdkwartier en een Gezondheidscentrum te
vestigen, zodat mijlen in de omtrek de grondprijs verdubbelde. Dit vernamen de twee eigenaars in de oostelijke staten, die toen weigerden tot verkoop over te gaan, niet wetend dat de prijsstijging werd veroorzaakt door
de verwachtte aankoop van dit land door de Rosicrucian Fellowship. Hierna bleek het onmogelijk om, zonder dat de makelaars het vernamen met
als gevolg prijsstijging, in de omgeving van Los Angeles naar een stuk land
uit te zien.
Toen in mei het zoeken weer werd hervat werd besloten de volgende
stad onopvallend binnen te gaan en het land incognito te kopen. Mevrouw
Heindel stelde voor naar San Diego te gaan, want toen zij jaren geleden
door die streek reisde, werd zij getroffen door de mooie bomen en de
prachtige omgeving. Bij het kopen van de retourbiljetten vroegen de heer
en mevrouw Patterson om een overstapje naar San Juan Capistrano, waar
een oude zendingspost was gelegen, en naar Oceanside. In deze twee stadjes wilde men uitzien naar een stuk land. Van de spoorwegen mocht in
San Juan Capistrano niet worden overgestapt, maar in Oceanside werd
hier geen bezwaar tegen gemaakt.
Toen zij op zondagochtend te Oceanside uit de trein stapten werden zij
begroet door een kleine, sproetige jongen van ongeveer 10 jaar, genaamd
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Tommy Draper. Verder was er niemand te bekennen. ‘Hallo, wat wilt u?’
was zijn lachende begroeting. Max Heindel, die een zwak voor kinderen
had, antwoordde deze kleine rakker dat hij een stuk land wilde kopen en
vroeg of hij hem dat kon verkopen. Het verrassende antwoord was een
vinger, die naar een grijsharige man wees, die aan de overkant uit een
leegstaand perceel kwam, zeggend: ‘Daar komt de man die u dat kan verkopen.’
Het bleek dat de heer Chauncey Hayes de enige onroerend goed makelaar in dit kleine stadje was. 203 Nadat zij hem hun wensen hadden kenbaar gemaakt, zwaaide hij met zijn hand naar een man, Couts genaamd, die
niet ver bij hen vandaan in de deuropening van een stalhouderij stond.
Toen de man hen genaderd was werd hem gevraagd of hij het gezelschap
naar het ‘reservoir’ land wilde brengen. De heer Couts ging heen en verscheen even later met een licht rijtuig met twee paarden bespannen, een
zogenoemde ‘surrey’. Na ongeveer twintig minuten te hebben gereden
kwamen zij aan op de top van een heuvel, die een prachtig uitzicht bood
over het San Luis Rey dal.
Ze stonden op een kaal bonenveld overwoekerd door bijvoet, een ware
woestenij, met een oppervlakte van 16 ha. Hoewel zich in het noorden
twee onooglijke reservoirs verhieven, die Oceanside van water voorzagen,
was het uitzicht desondanks schitterend. In het noordoosten bergen en in
het zuidwesten de Oceaan, zoals de Oudere Broeders het Max Heindel
hadden getoond. ‘O, dit is de plek!’ riep Max Heindel dan ook uit.
In 1886 beleefde Californië een koersstijging op de beurs die bekend staat
als de ‘paper boom’. De reden was dat veel onroerend goed ‘op papier’ van
eigenaar veranderde, maar nooit in werkelijkheid, omdat binnen een paar
jaar de prijsstijging inzakte en de kopers iets meer betaalden dan de aanbetaling.
Het land dat zij besloten te kopen was een van die stukken grond op papier, waarop straten waren aangelegd maar geen huizen waren gebouwd en
die de bank had verkregen wegens niet betaalde contracten. Oceanside was
203

Het onderstaande is ontleend aan Langdon Sully en Taryn Bigelows boek Oceanside,
Crest of the Wave, Oceanside 1988, blz. 29 en 30. ‘Rechter J. Chauncey Hayes werd op 1
juni 1852 in Los Angeles geboren. Hij ging naar San Luis Rey toen hij 15 jaar oud was
en – met een onderbreking aan het Santa Clara College – bracht er de volgende 66 jaar
door met het stimuleren en ontwikkelen van San Diego County. Als enige makelaar in
land te Oceanside verkocht hij al maar percelen. Er was weinig dat Hayes niet kon.
Aanvankelijk was hij landagent van A.J. Meyers, de stichter van de stad. In later jaren
was hij bankier, uitgever van één van de plaatselijke couranten, notaris, gemeentesecretaris, advocaat, collecteur en leverancier van water en gedurende twintig jaar vrederechter. Hij overleed rond 1933/34.’
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dood en bezat geen geldmiddelen om dit land ooit te verkopen vanwege
watergebrek; het hele district was tot stilstand gekomen. Mevrouw Heindel doorzag meteen de veiligheid van die keuze en besefte dat niemand
in dit doodse, droge plattelandsstadje - waar geen markt bestond om ook
maar iets dat op dit land geproduceerd zou kunnen worden te verkopen er aan zou denken dit land te kopen.
De Heindels namen de middagtrein naar San Diego en mevrouw Heindel haalde haar man over om naar een bioscoopvoorstelling te gaan om de
avond door te brengen. Tijdens de film fluisterde Heindel: ‘Ik ben benieuwd of dit land nog steeds niet verkocht is.’ en: ‘Hadden we op dit land
maar een aanbetaling gedaan, dan waren we daar zeker van.’
Maandagochtend namen ze de eerste trein naar Oceanside en betaalden
honderd dollar om het land vast te houden zodat de papieren konden worden opgesteld. Dit deed Max Heindel, omdat hij zijn vriend William Patterson had beloofd met de werkelijke koop te helpen. De koop werd op 3
mei 1911, om 15.30 uur gesloten, toen de heer Patterson de eerste duizend
dollar betaalde en opdracht gaf de papieren te ondertekenen. De resterende vierduizend dollar zou in vier jaarlijkse termijnen worden afgelost.
Om een juist beeld van Mount Ecclesia - zoals Max Heindel deze plek
doopte, als woordraadsel een verwijzing naar de plek waar in Duitsland de
Tempel is gelegen - te krijgen, volgt hier de beschrijving zoals die in Echoes
staat afgedrukt. ‘Met het doel onze leer en genezing van praktisch nut
voor het publiek te maken, hebben wij in het stadje Oceanside, 145 km
ten zuiden van Los Angeles, een stuk land van 16 ha gekocht. Het is een
van de mooiste plekjes in zonnig Zuid-Californië, gelegen op een uitsteeksel van een hoog plateau. Van Mount Ecclesia, zoals wij ons hoofdkwartier hebben genoemd, heeft men een onbelemmerd uitzicht op de prachtige, blauwe Stille Oceaan. In het westen ligt, 120 km verwijderd, het eiland San Clemente. Vaak ziet men tegen de horizon de silhouetten van
schepen die voorbijvaren. Vierenzestig km ten zuiden doemt La Jolla op,
een voorstad van San Diego, de zuidelijkst gelegen stad in het uitgestrekte gebied van Uncle Sam.
129 Km ten noorden van Mount Ecclesia zien wij het lieflijke eiland Catalina met haar kristalhelder water en haar weelderige onderwatertuinen,
zo vreemd en fantastisch dat zij de verbeelding en sprookjes overtreffen.
Precies beneden Mount Ecclesia ligt het lachende dal van San Luis Rey
met zijn vruchtbare, groene velden en zijn historische, oude zendingspost.
Een weinig verder zijn de afgeronde heuvels met hun wonderlijke spel van
licht en schaduw. Dan komen de bergen met hun ruige contouren. Verder naar het oosten zien wij de met sneeuw bedekte pieken van de ber-
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gen San Bernardino, Greyback en San Jacinto. Eerstgenoemde ligt 160
km, de laatste 120 km van de kust.
Aldus is de reikwijdte van ons uitzicht vanuit Mount Ecclesia 240 km
oost-west, van de berg San Jacinto tot het eiland San Clemente; en 190 km
noord-zuid, van Catalina tot La Jolla.
Het klimaat is net zo heerlijk als het uitzicht, en onvoorstelbaar voor
hen die hier niet hebben gewoond. Tijdens de winter kan men lichte,
luchtige kleding dragen. En hoewel het water in onze door de zon verwarmde watertank zo heet wordt dat het glas doet breken, transpireren
wij op de warmste dagen in de zomer niet, vanwege de zeebries die elke
dag van ongeveer 10 uur tot 17 uur over Mt. Ecclesia waait, de atmosfeer
verkoelend en onze longen vullend met versterkende ozon, fris van de
deinende boezem van de Stille Oceaan. Het is een vruchtbaar levenselixer.
Daarom biedt deze plaats zulke zeldzame, fysieke voorwaarden voor genezing, dat het waarschijnlijk zijn gelijke niet heeft.’ 204
In september 1911 gingen Max Heindel en zijn vrouw op tournee langs
de westkust waar Heindel in San Fransisco, Sacramento, Seattle en Yakima
voordrachten hield. Hij was verheugd van het podium te kunnen meedelen
dat de Fellowship in Oceanside een stuk land had gekocht om er een
hoofdkwartier te vestigen.
Ongeveer een maand na hun tocht kreeg mevrouw Heindel te Ocean
Park bezoek, terwijl haar man in Los Angeles was, ongeveer 30 km van
Ocean Park verwijderd. Het waren twee dames en een heer die belangstelling voor het strandhuisje hadden en dit wilden kopen. Voor mevrouw
Heindel betekende het huisje, waarin het hoofdkwartier was gehuisvest –
met nog een klein huisje aan de achterkant van het perceel - een bron
van inkomsten en zij was aanvankelijk niet geneigd tot verkoop over te
gaan. Mede omdat zij niet wist waar zij met de boeken en manuscripten
naartoe moest, die er sinds 11 maanden opgeslagen lagen. De prijs was echter bijzonder aanlokkelijk en zo ver boven de prijs die zij het huisje waard
achtte, dat zij de bezoekers vroeg erover na te mogen denken totdat haar
man zou zijn teruggekeerd, omdat zij zonder zijn toestemming niet tot
verkoop wilde overgaan.
Binnen een uur kwam Max Heindel thuis en het eerste dat hij zei was:
‘Zeg, je hebt kans het huisje te verkopen en wat is het bod?’ Toen hij de
aanlokkelijke prijs hoorde antwoordde hij met: ‘Nou liefste, dit is de gelegenheid waar we op gewacht hebben. Het zal ons datgene verschaffen,
waarmee wij te Oceanside kunnen bouwen!’

204

Echoes from Mount Ecclesia, 10 januari 1914, nr. 8, blz. 1 en 2.
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De koop werd gesloten en de kopers betaalden $ 2000 contant, terwijl
voor het resterende een hypotheek werd gesloten op voorwaarde dat de
Heindels binnen tien dagen het huisje dienden te ontruimen en aan de
nieuwe eigenaars afstaan.
Met behulp van de stenografe, en een dame die een paar dagen tevoren
uit Portland was aangekomen - mevrouw Ruth Beach en Rachel Cunningham - werd meteen met pakken begonnen en alles voor de verhuizing naar
Oceanside in orde gemaakt. Ondertussen ging Max Heindel naar Oceanside om daar een huis te huren.
Op de ochtend van de 27e oktober 1911 vertrokken zij vanuit het strandhuisje naar Oceanside. De dames Beach en Cunningham gingen per trein,
terwijl de heer en mevrouw Heindel in een kleine tweezitter, een Franklin,
die zij verbouwd hadden, zouden volgen. 205 Deze auto was voor $ 300 aangeschaft, een bedrag dat van de verkoop van de beide huisjes werd betaald. De wagen was aan de achterkant zwaar beladen met schrijfmachines en koffers. In de vroege ochtend, om 5.00 uur, waren de heer en mevrouw Heindel klaar voor vertrek.

60 Een Franklin 1903 model

61 Een Bedelia, omstreeks 1912.

Toen zij in Whittier, een plaatsje ongeveer 50 km van Los Angeles, aankwamen, barstte er een hevig onweer los. Omdat de auto van boven
open was, waren zij blij een dichtbebladerde palmboom te ontdekken
waar kon worden geschuild. Nadat de storm was bedaard werd de auto
weer gestart. Intussen was het middag geworden. Een grote tegenvaller
was dat de weg tussen Whittier en Fullerton pas was omgewoeld en een
205
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De heer A.H. Amick, de redacteur van Air Cooled News, het tijdschrift van de H.H.
Franklinclub, schreef mij in 1972 dat het model uit 1903 de enige Franklin zonder zelfstarter was. Door vriendelijke bemiddeling van de heer Amick, kreeg ik van de arts,
dr. George S. Boyer uit Allentown, Pennsylvanië, eveneens lid van de Franklinclub, op
15 mei 1972 onderstaande foto van zijn gerestaureerde auto uit 1903.

andere weg was er niet. Dus waren ze gedwongen met hun zwaar beladen
auto door deze losse grond te rijden, die door de afgelopen bui doorweekt was. Toen er met veel moeite een paar km was afgelegd weigerde
Bedelia 206, zoals Max Heindel de auto noemde, verder te gaan. Er was
geen beweging in te krijgen, zodat er voor de Heindels niets anders overbleef dan hulp te zoeken. Toen mevrouw Heindel ongeveer anderhalve
km had gelopen, zag ze een boerderij. Nadat de situatie aan de boer was
uitgelegd, bleek hij tegen betaling bereid de auto naar Fullerton te slepen.
De kleine auto van de Heindels werd achter de grote wagen van de boer
gekoppeld, die hen vervolgens naar Fullerton sleepte, waar de defecte auto in een garage werd ondergebracht. Zij moesten beslist nog diezelfde
dag Oceanside bereiken, want aan de leden was de mededeling verzonden dat de volgende dag, zaterdag 28 oktober 1911, om 12.40 uur, het land
voor het hoofdkwartier gewijd zou worden. Hardlopend haalden ze nog
net op tijd te trein die op het punt stond te vertrekken. U kunt zich voorstellen wat een dergelijke dag betekent voor een man met een hartkwaal.
Toen zij in de trein zaten maakte Heindel zijn vrouw opmerkzaam op
een prachtige, dubbele regenboog die aan de oostelijke hemel stond en
waarvan het zuidelijke uiteinde precies op Oceanside scheen te rusten. 207
‘Kijk’, zei Max Heindel, ‘wat de toekomst ons zal brengen, ondanks deze
moeilijkheden!’
Na het invallen van de duisternis kwamen zij te Oceanside aan, een dorpje met ongeveer 600 inwoners. Heindel had hier enige dagen tevoren een
kleine vierkamerwoning gehuurd. Het bleek eenvoudig gemeubileerd te
zijn. Op de vloer lag matting en er stonden veldbedden. Omdat het huisje
enige tijd had leeg gestaan, werden de Heindels verwelkomd door vlooien
en muizen.
De volgende dag, zaterdag 28 oktober, waren de heer en mevrouw Heindel, vergezeld van de dames Beach en Cunnigham, op het station van Oceanside en wachtten op leden die met de trein van 12.00 uur konden meekomen. Toen de trein uiteindelijk het station binnenrolde stapten er de
volgende drie leden uit Los Angeles uit: Rudolph Miller, John Adams en
George Cramer; William M. Patterson uit Seattle en Annie R. Atwood uit
San Diego. In twee rijtuigen uit de enige stalhouderij die Oceanside rijk
was, vertrokken deze negen personen naar het ‘kale bonenveld’ om het
206

De heer Heindel had voorliefde dingen een naam te geven van een kampioen. De
koeien werden vernoemd naar beroemde melkkoeien, en de Franklin naar een Bedelia
een Franse, lichte, driewielige auto. Twee Bedelia’s veroverden in hun klasse de eerste
en tweede prijs tijdens de Grand Prix in Le Mans, Frankrijk, in 1912. De topsnelheid
was 110 km aldus Hans Kuipers in Old Racers, deel 2, Deventer 1967.
207 Amerikanen beschouwen het zien van een regenboog als een gunstig voorteken.
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land te wijden. Voor dit doel was er vanuit Ocean Park een schep en een
zwart kruis meegenomen waarop de drie bovenste armen in vergulde letters was geschilderd: C.R.C., de initialen van Christian Rosen-Creutz.
Om precies 12.40 uur Pacific tijd voltrok zich het ceremonieel. Max Heindel beschreef deze gebeurtenis in de 12e brief aan zijn studenten en in de
studentenles van november 1911 als volgt: ‘Aanvankelijk was het onze bedoeling af te zien van iedere vorm van uiterlijk vertoon of vormelijkheid.
Wij wilden iedere onnodige uitgave voorkomen, omdat onze fondsen zelfs
nu nog niet toereikend zijn om het binnenwerk van het gebouw te voltooien. En wij zullen dit voorlopig onafgewerkt moeten laten, totdat de omstandigheden gunstiger zijn. Het was mijn plan om er alleen heen te gaan
en in gedachte een dienst te houden. Maar dat er bij deze gelegenheid geen
enkele vriend persoonlijk aanwezig zou zijn om zich met mij te verheugen, zelfs niet mijn lieve deelgenote in het werk, mevrouw Heindel, bleek
zo kil, triest en eenzaam.
Omdat dit voor de Rosicrucian Fellowship een zeer belangrijke gebeurtenis is en geen persoonlijke aangelegenheid, meende ik dat de leden in de
gelegenheid moesten worden gesteld om hierbij aanwezig te zijn. Deze
gedachte werd steeds sterker, zodat ik besloot de Leraar om raad te vragen. Daar hij hier hartelijk mee instemde, troffen wij met het oog op de
gebeurtenis voorbereidingen om de gelegenheid op eenvoudige maar toch
passende manier te vieren, en lieten dit aan vrienden uit de naaste omgeving weten. Wij maakten een groot kruis [ca. 2.75 mtr.] in de vorm van ons
embleem en schilderden in vergulde letters de initialen C.R.C. op de drie
bovenste uiteinden. U weet dat zij de symbolische naam van ons Hoofd
vertegenwoordigen en ons embleem aanduiden als het ‘Christelijke Rozen-Kruis’, dat een gedachte inhoudt van schoonheid en geestelijk leven,
zo verschillend van dat van somberheid van de dood, waarmee het zwarte kruis meestal wordt vereenzelvigd.
Wij besloten dit kruis, tegelijk met een klimroos, in de grond te zetten
gelijktijdig met het in de grond steken van de eerste spade voor het gebouw, zodat zij het groene leven van de verschillende rijken zouden uitbeelden, opgaande langs het spiraalsgewijze pad van ontwikkeling. De 27e
oktober vertrokken mijn vrouw en ik naar Oceanside, uitgeput door het
vermoeiende werk van pakken en reizen. De eerste seizoenregen begon
te vallen en wij waren enigszins ongerust over de uitwerking daarvan op
de plechtigheid. Maar toen wij naar de bijna achter de wolken schuilgaande bergen in het oosten keken, zagen wij de grootste en mooiste dubbele
regenboog die wij ooit hadden aanschouwd en waarvan het zuidelijke
uiteinde precies op Mount Ecclesia scheen te rusten.
Onze verantwoordelijkheid om zoveel duizenden, vermoeide harten te
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sterken om dapper hun moeilijkheden te dragen, scheen vaak onze krachten te boven te gaan. Toch werden zij telkens weer hernieuwd door naar
binnen te zien; en deze keer scheen het of de hele natuur ons wilde opwekken, zeggend: ‘Houd moed, bedenk dat het niet uw werk is, maar dat
van God. Stel in hem uw hele vertrouwen; hij zal u de weg wijzen.’
Dus sloegen wij de handen ineen en vatten weer moed om met nieuwe
kracht het prachtige werk voort te zetten waarvan Mount Ecclesia het
middelpunt zal zijn.
De dag waarop de plechtigheid plaatsvond, was een ideale Californische
dag; de zon scheen aan een wolkenloze hemel. Waarheen wij vanuit Mount
Ecclesia ook keken, schenen zee, dalen en bergen te glimlachen. Zowel
de medewerkers als de aanwezige leden waren verrukt over de onvergetelijke schoonheid van de plaats van het hoofdkwartier. De aanwezigen waren: Annie R. Atwood uit San Diego, Ruth E. Beach uit Portland, Rachel
M. Cunningham, Rudolph Miller en John Adams uit Los Angeles, George Cramer uit Pittsburgh, William M. Patterson uit Seattle, mijn vrouw
en ik.
Op het vastgestelde moment stak ik de eerste spade in de grond voor het
gebouw. Iedereen hielp bij het graven van het gat voor het kruis, dat door
William Patterson 208 in de grond werd gezet. Mijn vrouw plantte de roos,
die door alle aanwezigen werd begoten. Moge zij groeien en bloeien om
de naaktheid van het kruis te sieren en opwekken tot een rein leven, dat alle
vroegere zonden, hoe zwaar zij ook waren, zal bedekken.
Toespraak van Heindel bij het in de grond steken van de eerste spade
voor Mount Ecclesia:
‘Christus zei: ‘Waar twee of meer mensen in mijn naam bijeen zijn,
daar ben ik in hun midden.’ Zoals alle uitspraken van hem was ook
deze een uitdrukking van zijn grote, goddelijke wijsheid. Zij berust
op een natuurwet die even onveranderlijk is als God zelf. Als de gedachten van twee of meer personen op een bepaald voorwerp of
wezen zijn geconcentreerd, wordt er een krachtige gedachtevorm geschapen als een bepaalde uitdrukking van hun denken en wordt die
onmiddellijk naar zijn doel gezonden. De verdere uitwerking hangt af
van de verwantschap tussen de gedachte en wie die moet ontvangen,
zoals een in trilling gebrachte stemvork een andere stemvork van de208

Zie afbeelding 55. Achterop de foto staan geen namen genoteerd, aldus de heer Charles Weber in een brief d.d. 17 mei 2002. Mevrouw Marie-José Clerc vertelde hem, dat
haar was verteld dat de man met het gehoor apparaat Patterson zou zijn en die staat
pal naast Heindel. Met behulp van de uurhoekastrologie blijkt echter dat het de 2e
man naast Heindel is, waarvan het hoofd boven de balk van het kruis uitsteekt.
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zelfde toonhoogte doet meetrillen. Als gedachten en gebeden van lage aard worden uitgezonden, worden zij alleen door lage en zelfzuchtige wezens beantwoord. Een dergelijk gebed kan evenmin tot
Christus opstijgen als water kan opstromen tegen een heuvel. Een
dergelijk gebed trekt demonen en elementalen aan, die helemaal niet
reageren op de verheven aspiraties voortgebracht door hen die in de
naam van Christus samen kwamen.
Daar wij vandaag op deze plaats bijeen zijn gekomen om de eerste
spade voor het hoofdkwartier van een christelijke gemeenschap in de
grond te steken, kunnen wij ervan overtuigd zijn, dat even zeker als
de zwaartekracht een steen naar het middelpunt van de aarde trekt,
het vuur van onze gezamenlijke aspiraties de aandacht zal trekken van
de stichter van ons geloof, Christus, die dus met ons zal zijn. Even
zeker als stemvorken van gelijke toonhoogte in overeenstemming
trillen, zo zal ook het verheven hoofd van de Rozenkruisersorde,
Christian Rosencreutz, zijn tegenwoordigheid bij deze gelegenheid
verlenen, aangezien nu begonnen wordt aan het tehuis van de Rosicrucian Fellowship. De Oudere Broeder, die de inspirator van deze
beweging was, is aanwezig en tenminste voor enigen van ons zichtbaar. Bij deze gewichtige gebeurtenis en direct geïnteresseerd bij deze handelingen, is het volmaakte aantal twaalf aanwezig. Dat wil
zeggen: Er zijn drie onzichtbare leiders die boven het stadium van
de gewone mensheid zijn en negen leden van de Rosicrucian Fellowship. Negen is het getal van Adam of de mens. Van hen zijn er
vijf, een oneven, mannelijk getal, mannen en vier, een even, vrouwelijk getal, vrouwen, terwijl het getal voor onzichtbare leiders, drie,
toepasselijk het geslachtloze goddelijke vertegenwoordigt. Toch is
het aanwezige aantal niet door de spreker bepaald. Aan veel mensen
werd een uitnodiging gezonden om aan deze plechtigheid deel te
nemen, maar slechts negen personen gaven hier gehoor aan. Omdat
wij niet aan toeval kunnen geloven, moet de opkomst geregeld zijn
in overeenstemming met het plan van onze onzichtbare leiders, en
kan als een uitdrukking van de geestelijke macht achter deze beweging
worden opgevat. Zo er nog meer bewijzen nodig mochten zijn, is
daar de uitzonderlijke verspreiding van de Rozenkruisersleer, die in
de laatste paar jaren tot elk land op aarde is doorgedrongen en bijval,
bewondering en liefde in de harten hebben gewekt van mensen uit
alle rangen en standen, vooral onder mannen. Wij benadrukken dit
als een bijzonder feit. Want terwijl alle andere godsdienstige verenigingen grotendeels uit vrouwen zijn samengesteld, zijn onder de leden van de Rosicrucian Fellowship de mannen in de meerderheid.
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Het is eveneens opmerkelijk dat onder onze leden het beroep van arts
alle andere beroepen in aantal overtreft, daarna komen de geestelijken.
Het bewijst dat zij die het voorrecht hebben voor het zieke lichaam
te zorgen, zich van het feit bewust zijn dat geestelijke oorzaken lichamelijk lijden doet ontstaan. Zij proberen dit te begrijpen, zodat zij
doeltreffender hulp aan de zwakken kunnen geven. Het toont eveneens dat zij, die als beroep hebben de geest die lijdt te helpen, proberen mensen tegemoet te treden met een verstandige verklaring van de
geestelijke mysteriën, om op deze manier hun verflauwde geloof te
versterken en hun band met de kerk te verstevigen. Dit in plaats van
hun vragen met uitspraken en dogma’s te beantwoorden die het verstand niet bevestigen kan, die de sluisdeuren van de kokende zee van
vertwijfeling wijd zullen openen en zodoende de zoeker naar licht uit
de haven van de kerk wegslepend in de duisternis van materialistische
wanhoop.
De Rosicrucian Fellowship had al het grote voorrecht om menige,
ernstige zoeker te redden, die wel wilde, maar niet in staat was om te
geloven wat in strijd scheen met het gezonde verstand.
Nadat aan hen een aantoonbare verklaring was gegeven van de
overeenkomst die gebaseerd is op de dogma’s, kerkelijke leerstellingen en de natuurwetten, werden zij weer in de schoot van de kerk
teruggezonden, zich verheugend in de gemeenschap daar, trouwere
en betere leden dan voor zij de kerk verlieten.
Elke beweging die wil blijven bestaan, moet drie goddelijke kwaliteiten bezitten: wijsheid, schoonheid en kracht. Wetenschap, kunst
en godsdienst bezitten elk, tot op zekere hoogte, één van deze eigenschappen. Het doel van de Rosicrucian Fellowship is het één met het
ander te verenigen en met elkaar in overeenstemming te brengen
door een godsdienst te verkondigen die zowel wetenschappelijk als
kunstzinnig is, en alle kerken tot één grote, christelijke broederschap
te verenigen.
Op dit moment geeft de klok van het lot een belangrijk moment
aan voor het bouwwerk van een zichtbaar centrum vanwaar de Rozenkruisersleer zijn weldadige invloed kan verspreiden om het welzijn
van iedereen die lichamelijk, geestelijk of moreel zwak is te bevorderen. Daarom nemen wij nu een schep aarde van de hoek van het
bouwterrein met een gebed voor wijsheid om deze grote school in
goede banen te leiden. Wij steken voor een tweede maal de spade in
de grond, met een smeekbede tot de meester-kunstenaar om bekwaamheid, en de schoonheid van het geestelijk leven zodanig voor
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te stellen, dat zij voor de gehele mensheid aantrekkelijk wordt. In
verband met deze plechtigheid steken wij voor de derde en laatste
maal de spade in de grond terwijl wij een gebed prevelen om kracht,
om geduldig en ijverig met dit goede werk voort te kunnen gaan zodat
het mag blijven bestaan en een grotere factor tot verheffing wordt
dan welke van haar voorgangers ook.
Nadat wij aldus de grond hebben gewijd voor de plaats van het
eerste gebouw zullen wij er nu toe overgaan het prachtige symbool
van leven en bestaan op te richten, het samengestelde embleem van
de westerse mysterieschool. Dit bestaat uit een kruis, dat de materie
voorstelt, en de klimroos die zich rond haar stam slingert en het groene, ontkiemende leven voorstelt dat door deze kruisiging tot steeds
groter hoogten opklimt. Al onze negen leden zullen helpen bij het
graven [van het gat] voor dat eerste en grootste sieraad voor Mount
Ecclsia. Wij zullen het zo plaatsen, dat de armen naar het oosten en
westen wijzen, terwijl de middagzon haar als geheel naar het noorden projecteert. Zo zal het dus rechtstreeks in de richting van de
geestelijke stromen staan, die de vorm van de vier rijken: mineraal,
plant, dier en mens leven geven. Op de zijarmen en bovenste arm van
het kruis ziet u drie gouden letters: C.R.C., de initialen van ons verheven hoofd Christian Rosen-Creutz of Christiaan Rozenkruis. In onze
literatuur is over de symboliek van dit kruis het nodige gezegd, want
het zou boekdelen vergen om een volledige uitleg te geven. Laten wij
iets dieper ingaan op de betekenis van deze prachtige les over dit onderwerp.
Toen wij in de dichte, vochtige atmosfeer van het vroegere Atlantis leefden, waren wij onderworpen aan heel andere wetten dan die
ons thans beheersen. Als wij ons lichaam aflegden voelden wij dat
niet, want ons bewustzijn was meer in de geestelijke wereld geconcentreerd dan in de dichtere toestand van de materie. Ons leven was
één ononderbroken bestaan; wij voelden geboorte noch dood. Met
onze verschijning in de luchttoestand van Aryana, de tegenwoordige
wereld, vervaagde ons bewustzijn van de geestelijke wereld en werd
de vorm belangrijker. Toen begon een tweeledig bestaan, iedere
toestand van de gebeurtenissen van geboorte en dood scherp van
elkaar gescheiden. De ene toestand is een leven als vrije geest in
hemelse rijken, de andere een gevangenschap in een aards lichaam
wat voor de geest in feite dood is, zoals gesymboliseerd in de mythe
van Castor en Pollux, de hemelse tweeling. Op verscheidene plaatsen in onze literatuur wordt er op gewezen hoe de vrije geest door
het samenspannen van de Luciferische geesten – waarvan Christus
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sprak als valse lichten – in de materie verstrikt raakte. Dat was vurig
Lemurië. Lucifer kan daarom de genius of geest van Lemurië genoemd worden. De grote gevolgen van zijn verkeerde leiding werden
niet eerden volkomen duidelijk, dan in de tijd van Noach, dat ook de
tijdperken omvat van het latere Atlantis en ons tegenwoordige Aryana.

62 Het planten van het kruis in 1911.

De regenboog die onder vroegere atmosferische omstandigheden
niet had kunnen bestaan, stond als een mysterieus geschrift op de
wolken getekend toen de mensheid het tijdvak van Noach inging,
waar de wet van wisselende kringlopen, eb en vloed, zomer en winter, geboorte en dood bracht. Tijdens dit tijdperk kan de geest niet
blijvend loskomen van het sterfelijk lichaam, dat verwekt is door de
satanische hartstochten die op de eerste plaats door Lucifer werden
ingeprent. De herhaalde pogingen van de mens om naar zijn hemels
thuis te vluchten worden verijdeld door de wet van periodieke terugkeer. Want wanneer de geest zich door de dood van zijn lichaam heeft
bevrijd, wordt hij, als de tijdkring voltooid is, tot wedergeboorte gebracht.
Bedrog en zinsbegoocheling mogen niet altijd blijven bestaan en
daarom verscheen de redder [Christus], om het met hartstocht beladen bloed te reinigen; de waarheid te verkondigen die ons bevrijden
zal van dit sterfelijke lichaam; de onbevlekte ontvangenis in te luiden volgens grove lijnen aangeduid in de wetenschap van de rasveredeling; een nieuw tijdperk; een nieuwe hemel; en een nieuwe
aarde aan te kondigen; waarvan hij het ware Licht, de Genius zal
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zijn; een tijdperk waarin rechtvaardigheid en liefde zullen heersen
waarnaar de gehele wereld snakt en naar op zoek is.
Dit alles, en de weg hoe dit te bereiken, wordt gesymboliseerd in
het Rozenkruis voor ons. De roos, waarin het levenssap in de winter slaapt en in de zomer actief is, geeft treffend het gevolg weer
van de wet van de wisselende kringlopen. De kleur van de bloem,
haar voortplantingsorgaan, is te vergelijken met ons bloed. Maar de
vloeistof die binnenin stroomt, is rein en het zaad wordt op onbevlekte, passieloze wijze voortgebracht. Wanneer wij tot die zuiverheid van leven komen, die daar wordt gesymboliseerd, zullen wij ons
van het kruis van de materie bevrijd hebben en zal de etherische
staat van het duizendjarige rijk zijn aangebroken.
Het streven van de Rosicrucian Fellowship is om die blijde dag te
bespoedigen wanneer smart, pijn, zonde en dood zullen hebben
opgehouden te bestaan en wij verlost zullen zijn van de begoochelende, tot slaaf makende illusies van de materie en ons bewust zijn
van de verheven waarheid van de werkelijkheid van de geest. Moge
God ons streven hiernaar zegenen.’ 209
Na de plechtigheid keerde men terug naar het huisje in Oceanside waar een
lichte lunch werd gebruikt, waarna de bezoekers vertrokken.
Jaren later, in 1917, vertelde Jim Heath, een verslaggever van de San Diego Union, aan Max Heindel dat hij bij de wijding van de grond en het planten van het kruis aanwezig was en het hem leek ‘alsof men een stok in de
woestijn plantte. 210

209
210

Max Heindel, Leringen van een Ingewijde, hfst 19.
Zie eveneens de voorpagina van de San Diego Union, van maandag 30 oktober 1911,
sectie 2, blz. 1, kolom 1, van de Union-Tribune Publishing Co, San Diego.
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8. BOUWER, MATERIEEL EN GEESTELIJK
Op maandag 30 oktober 1911, liet Max Heindel zich in gezelschap van enige timmerlieden, door de stalhouder naar het terrein van de Fellowship
brengen, ongeveer 2 km verderop gelegen.

63 Rollo Smith, 1862-1930.

64 Heindel tijdens de bouwwerkzaamheden in 1913.

De volgende dag verscheen als eerste lid om te helpen Rollo Smith, die
enige tijd op de genezingslijst had gestaan. 211 Enige tijd later meldde ook
Charles Warmholz zich om aan de bouw deel te nemen.
Terwijl de mannen de gehele dag op het veld bezig waren, ontfermden de
drie vrouwen zich in het huisje over de vele brieven en bestellingen. Ondertussen waren vanuit Ocean Park de vrachtbrieven voor de eerste druk
van De Mysteriën van het Rozenkruis en de derde druk van De wereldbeschouwing
der Rozenkruisers doorgezonden. Omdat bij de uitgevers vertraging was ontstaan, waren de bestellingen gedurende drie maanden opgelopen.
Het was een hele puzzel om de vierduizend exemplaren in de kleine
vierkamerwoning op te slaan, temeer daar er ook nog eens vier personen
woonden. De zware, met boeken gevulde kisten werden in een schuur,
die door middel van een gang met het huisje in verbinding stond, opgeslagen. Eén voor één werden de kisten door de dames opengemaakt en de
boeken stapel voor stapel uitgepakt en verzendklaar gemaakt. Toen een
211

Zie voor zijn horoscoop addendum 12.
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groot deel was ingepakt, werden de pakken door een kar, die door een
oud, schurftig paard getrokken werd, naar het expreskantoor annex postkantoor vervoerd. Mevrouw Heindel zat dan op de hoge bok van de wagen naast de oude koetsier om de pakken op het kantoor van de Santa Fé
Spoorweg te helpen uitladen. Ook hielp zij de klerk bij het inschrijven
van de pakketten in het expresboek.
Dergelijke hoeveelheden post die in- en uitgaan was men in Oceanside
niet gewend en de nieuwsgierigen gingen op onderzoek uit. In Oceanside
woonden nog maar weinig vreemden en die er woonden waren niet welkom. Het stadje was ontstaan uit twee families die onderling trouwden, en
iedereen die niet tot die families behoorden was niet gewenst. Hun geesteshouding werd getypeerd door het antwoord dat één van de eigenaren
van de belangrijkste winkel gaf toen hem werd gevraagd: ‘En, meneer X,
vindt u het niet fijn dat er vreemdelingen in het stadje komen en er zich
vestigen?’ De zakenman antwoordde hierop: ‘O nee. Wij wensen geen
vreemden in ons midden. Het is zo fijn dat iedereen elkaar kent; dit geeft
ons het gevoel één grote familie te zijn.’
Ondertussen was Bedelia weer gerepareerd en reed Heindel, gekleed in
zijn bruin, manchesterpak van $10,- vergezeld door Rollo Smith, met hun
lunchpakketten in een zak, naar Mount Ecclesia heen en weer. Rollo Smith
maakte de meeste meubelen. Zo maakte hij de tafels en lessenaars voor
het kantoor en de tafels voor de eetkamer; alle van redwood. De tafel in
de kamer van de heer en mevrouw Heindel werd eveneens gemaakt van dit
fraaie, rode hout van de sequoiaboom.

65 Eerste gebouw.
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Binnen 28 dagen was het eerste gebouw gedeeltelijk voor bewoning gereed, dus op zaterdag 25 november; maar zij waren al op woensdag 22 november verhuisd. Het houtwerk was nog niet geschilderd en er waren alleen ramen in de kamers waar werd geslapen, de rest van het huis was
nog open, deur- en raamloos. Als ’s nachts het maanlicht door de gordijnloze vensters in de slaapvertrekken viel, brachten de coyotes of prairiewolven buiten hun serenades. Soms waren het er wel 15 tot 20 die hun klaaglijk gehuil tot de maan richtten. Hoewel deze dieren zelden een mens aanvallen, richten ze grote schade aan onder de kleine, nuttige dieren.
De heer Smith kon net lang genoeg blijven om de meest noodzakelijke
afwerking uit te voeren, want al gauw werd hij verzocht naar huis te komen omdat zijn vrouw ziek was geworden.
Over Rollo Smith lezen wij in de maandelijkse studentenles van 1 mei
1938 het volgende: ‘Hij, Smith, was een vergevorderde proefleerling die
vanaf het allereerste begin met het werk verbonden was. Toen het gebouw
bijna klaar was mocht hij op de bovenetage een kamer betrekken. Op zekere ochtend, tijdens het ontbijt, was hij erg terneergeslagen. Toen hem gevraagd werd of hij ziek was, antwoordde hij, dat hij de gehele nacht een
verschrikkelijke tijd had doorgemaakt met een demon die hem niet wilde
laten slapen. Hij was erg bang en vocht ermee uit alle macht. Hij dacht dat
het een elementaal was. Max Heindel nam meteen het woord en vertelde
hem dat het zijn ‘wachter op de drempel’ was en zei ook dat hij, Heindel,
geprobeerd had zijn aandacht te trekken en te zeggen er niet bang voor
te zijn, maar dat Smith zich door angst verblind had voor welke hulp dan
ook. Toen stelde Smith de vraag wat de gevolgen van zijn vreesachtigheid
zouden zijn, van zijn worstelen en het weigeren de wachter te onderkennen. De heer Heindel antwoordde, dat hij de gelegenheid om de wachter
te overwinnen voorbij had laten gaan en dat deze hem in dit leven niet
meer zou lastigvallen.’ 212
Alle ramen en deuren waren ingezet, en uit stukken afval was van datzelfde redwood nog wat eenvoudig meubilair voor de keuken en de eetkamer gemaakt.
Het huis was als volgt ingedeeld. In het oostelijke gedeelte bevonden
zich twee kamers gescheiden door een grote linnenkast. De bedden waren
zodanig gemaakt dat ze door middel van veren op zelfgemaakte, 10 cm
hoge pootjes stonden en overdag op rollers aan weerszijden, onder de kast
gerold konden worden. ’s Avonds werden deze kamers door de heer en
mevrouw Heindel als slaapkamer gebruikt, terwijl het overdag hun woonen spreekkamers waren waar de bezoekers werden ontvangen en het
212

Getiteld: Engel of Satan?

109

schrijfwerk werd verricht. Aan de kamer van Max Heindel grensde de badkamer. Voor het nemen van een bad moest eerst op een gasolinekachel in
de keuken, water verwarmd worden want in deze afgelegen streek was nog
geen gas en elektra voorhanden. In het middengedeelte van het lange gebouw waren de eetkamer en keuken gelegen. Tenslotte waren boven nog
vijf kamers die elk een bed, een zelfgemaakte wastafel en een aanrechtje
bevatten. De heer Smith had al dit meubilair uit het rode sequoia hout gemaakt.
Met de overgebleven verf die voor de buitenkant van het huis was gebruikt, waren de meubels bruin geschilderd.
Toen de volgende maandag een begin gemaakt zou worden met het
plaatsen van de masten voor de telefoonleiding, gaf dit moeilijkheden. De
telefoonmaatschappij was verzocht een verbinding tot stand te brengen,
maar dat kon alleen via wat men een ‘boerenlijn’ noemde. Men moest zelf
de masten plaatsen en de kabel betalen, die vervolgens moest worden
aangesloten op een lijn die met vier boeren gedeeld werd. Eén van de
boeren weigerde echter om de Fellowship op de lijn toe te laten. Maar uiteindelijk konden gelukkig toch zijn vooroordelen worden weggenomen en
de lijn worden aangesloten.
Ook was Bedelia, de auto, weer eens in reparatie. Dat zorgde voor allerlei ongemak, want de kruidenier bijvoorbeeld, weigerde de kruidenierswaren zo ver weg te bezorgen.
Het huis, dat tegen een helling was gebouwd, had aan de onderzijde een
ruimte die als bergplaats geschikt was en werd besloten Bedelia onder het
huis te stallen. De auto had geen startmotor en voor Heindels hart was
het niet bevorderlijk om steeds de motor van die aftandse wagen aan te
slingeren. Voor mevrouw Heindel zat er dus niets anders op dan zelf naar
Oceanside te lopen en bij de kruidenier haar inkopen te doen. Voor 10 dollarcenten bleek de chauffeur van de postwagen bereid haar met de levensmiddelen in de auto mee terug te nemen als hij de post ging bezorgen. Bij
een buurman kon melk worden gehaald. Om het juiste plantaardige voedsel te krijgen bleek echter niet zo eenvoudig. Daarom besloot mevrouw
Heindel meloen-, komkommer- en andere groentezaden te kopen, die ze
in een schaduwrijke hoek zaaide waar het vocht niet al te snel verdampte.
In Californië regent het gewoonlijk in de wintermaanden, maar in de winter van 1911/12 had Californië met droogte te kampen. In geen maanden
viel er een druppel regen, met als gevolg dat de oogst mislukte.
Ten noordwesten van Mount Ecclesia stonden twee grote tanks die Oceanside van water voorzagen. Maar deze tanks waren door de droogte
amper gevuld, zodat als op Mount Ecclesia de kraan werd opengedraaid
er nauwelijks water in de badkuip kwam. Om aan deze noodsituatie een
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eind te maken besloot Heindel, na enige dagen over dit probleem te hebben nagedacht, onder het huis een tank met een inhoud van 50 gallon,
ongeveer 190 liter, te maken, die door middel van een buis met de meters
verbonden werd. Als de tank was gevuld sloot een ventiel de toevoer af.
Een tweede tank, van ongeveer 90 liter inhoud, werd onder het dak aangebracht en met de eerste verbonden. Doormiddel van een tank op de
begane grond werd de bovenste tank, uit de tank beneden, volgepompt.
In het vroege voorjaar, nadat er wat flinke regenbuien waren gevallen,
zaaide mevrouw Heindel opnieuw tomaten en wortelen op de plek waar
de grond het vruchtbaarst was. Toen het zaad opkwam, dreigden de plantjes door onkruid overwoekerd te worden, zodat mevrouw Heindel moest
wieden. Omdat door het vele typewerk, pakjes inpakken en boenen, haar
rechterhand gezwollen en bijna krachteloos was kon zij alleen haar linkerhand gebruiken. Toen op een bepaald moment haar man voorbijkwam, kon hij dit niet langer aanzien en bood zijn hulp aan. Als stadsmens, die niet gewend was te tuinieren, moest hem eerst worden uitgelegd wat tomaten- en wortelplantjes waren, en wat onkruid was. In verband met zijn hart kon hij niet ver voorover bukken en ging daarom op
een kistje zitten. Maar hij trok er echter meer wortel- en tomatenplantjes
uit dan onkruid en kwam zelf tot de slotsom dat hij meer een last dan
een gemak was en er maar beter mee kon ophouden. Maar gelukkig kwam
er hulp opdagen.
De secretaris, Charles Swigert uit Yakima, bracht een bezoek aan het
hoofdkwartier en wiedde het onkruid. Daarna moesten de plantjes worden verplant.
Er werd een buurman in dienst genomen die een stuk land omspitte op
een plaats waar de heuvel vrij steil naar beneden liep. Daarna werden de
planten gepoot en begoten. Maar wat een teleurstelling wachtte hen de
volgende morgen: er waren nog maar twee eenzame wortelplantjes over,
de rest was door de konijnen opgegeten. Ter bescherming werd er toen
een afrastering gemaakt van ca. 90 cm hoogte.
Het tekort aan water werd opgevangen door tegen de helling te verbouwen zodat ‘s nachts het water langzaam tussen de rijen door naar beneden
kon stromen. Het resultaat was dan ook een grote hoeveelheid groente.
Vanuit Heindel zijn kamer kon men de tuin en het San Luis Rey dal
overzien. Toen hij zich op een ochtend aankleedde, riep hij zijn vrouw in
zijn kamer om naar buiten te kijken. Zij zagen een grote prairiehaas - een
zogenoemde jack rabbit die in het westen van Noord-Amerika voorkomt
– in de tuin zitten. De haas is veel groter dan het cottontail of katoenstaartkonijn, en komt ook niet zo vaak voor, zodat op deze bezoeker niet was
gerekend. Opnieuw waren de wortelen opgegeten. Mevrouw Heindel liep
111

snel de trap af, pakte van onder het huis een flinke spaander om de haas
hiermee te verjagen. De haas was te verschrikt om over de afrastering te
springen en kreeg een flinke aframmeling. Er werd aangenomen dat hij
zijn les geleerd had, maar nee hoor, de volgende ochtend zat hij weer in
de groentetuin. Om aan deze plaag definitief een einde te maken werd
besloten een hond aan te schaffen om de tuin te bewaken.

66 De heer Heindel met Smart, 1913.

67 Max Heindel omstreeks 1913.

Twee neefjes van mevrouw Heindel hadden in Los Angeles een zwerfhond van de straat opgepakt. Het was een gezellig, wit hondje met een blik
in zijn ogen die het hart van iedereen die erin keek deed smelten. Hij
werd ‘Smart’, bijdehand, genoemd een naam die bij hem paste. Hij joeg
de konijnen naar beneden het kreupelhout op de helling in, maar ving er
nooit een. Daarna keerde hij onder de teken terug die hij zelf niet kon
verwijderen. En zo moest mevrouw Heindel hem hiervan ontdoen en
baden. Zijn grootste plezier, dat hij nooit voorbij liet gaan, was de avondwandeling met zijn baasjes. Maar later werd Smart echter een plaag in
plaats van een hulp, zodat hij in 1913 door een van de zomerschool studentes, mevrouw Kittie Skidmore Cowen werd geadopteerd en meegenomen naar Mountain Home, in Idaho.
De dag voor Pasen verlieten de twee medewerksters het hoofdkwartier,
zodat de heer en mevrouw Heindel alleen achterbleven. Het werd een
prachtige, met zon overgoten Pasen. Na de godsdienstoefening werd de
112

ochtend verder doorgebracht met het schilderen en beitsen van de meubels, en in de middag werd er enige noodzakelijke bureauwerkzaamheden
afgewikkeld.
In maart 1912 werd een tuinman aangesteld zodat Mount Ecclesia zichzelf
kon voorzien van groente en fruit. De tuinman zette een boomgaard uit en
begon met de aanleg van een tuin, en er werden rozen en druiven geplant.
Tevens werd er een begin gemaakt met de aanplant van een rij eucalyptus
bomen, zodat het geheel een vriendelijker aanzicht kreeg.
Verschillende soorten bloemen begonnen de paden en de cirkel waarbinnen het embleem zich bevond - tijdens de wijding van de grond opgericht - op te fleuren. Een rij geraniums groeide prachtig en stond spoedig
in bloei, want in Californië groeien de geraniums als onkruid. Ook de tomaten deden het goed en er ontwikkelde zich een rijke oogst.
Eveneens in 1912 hadden proefleerlingen uit Seattle, Washington, van
metaal een verlicht embleem voor buiten vervaardigd en dat per trein naar
het hoofdkwartier vervoerd.
Laat in de herfst verzocht de Leraar Heindel om in de zomer van 1913 een
zomerschool te beginnen. Aangezien er maar één gebouw was met in totaal zeven slaapkamers, zou er nog heel wat geregeld moeten worden.
Intussen was het 13 december 1912. Om als gevolmachtigden te kunnen
handelen over de bezittingen, en om Mount Ecclesia te beschermen, hadden de heer en mevrouw Heindel besloten een rechtspersoon te vormen.
Voor dit doel was notaris Payne, met drie assistenten, uit San Diego overgekomen om de akte op te maken. Hierin werd bepaald dat de naam zou
zijn ‘The Rosicrucian Fellowship’ en het doel een college of school op te
richten ter bestudering van de Rozenkruisersleer.
Intussen werden zowel de rijpe als de groene tomaten geplukt en voorzichtig op de bank onder het huis gelegd. Op de tuin stond voldoende
groente om de hele winter door te komen. Maar welk onheil stond hun te
wachten.
Op 2 januari 1913 daalde de temperatuur aanzienlijk en beleefde Californië
de koudste nacht sinds 1848. De waterleiding in de badkamer zowel als die
van de gootsteen waren bevroren en eveneens alle groente in de tuin, op
een rij in bloei staande erwten na. De druivenranken, rozenstruiken en
geraniumplanten werden eveneens verwoest, terwijl de sappige tomaten
onder het huis één klomp ijs waren. Alles moest opnieuw worden beplant
en omdat er nog maar weinig water was, was dit een ontmoedigende situatie. Maar kort na de vorst volgden er een paar zware regenbuien die de
grond geschikt maakten om opnieuw te bebouwen.
In de maand januari werd eveneens de eerste les gedrukt van de begincursus astrologie.
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68 De Gordonpers.

Vanuit Oceanside kwam het nare bericht, dat de enige drukker en uitgever
in die plaats, de maandelijkse lessen niet meer kon drukken omdat het
vouwen en nieten teveel tijd in beslag nam. Daarop besloot Max Heindel
zelf met zetten en drukken te beginnen. Aanvankelijk werd hiervoor de
oude drukpers gebruikt, maar omdat die te ouderwets was gingen de heer
en mevrouw Heindel naar Los Angeles en kochten daar op afbetaling een
kleine Gordonpers die door middel van voetkracht werkte.
Toen enige maanden later de pers werd afgeleverd bleek deze niet door
de deur te kunnen. Hoe Heindel en de man van het expreskantoor ook
zwoegden, ze kregen het niet voor elkaar, zodat hij noodgedwongen buiten moest staan.
De volgende ochtend zat Max Heindel op de veranda te peinzen hoe hij
de machine naar binnen kon krijgen, terwijl zijn vrouw voor het ontbijt
zorgde. De enige oplossing scheen om vanuit Oceanside een timmerman
te laten komen om de deurpost eruit te halen, zodat de machine geplaatst
kon worden. Op het moment dat Max Heindel nog over een oplossing
nadacht kwam er vanaf de hoofdweg een kreupele zwerver het lange pad
opgelopen en vroeg of er voor hem iets te eten was. Toen hem, in afwachting van het ontbijt, verzocht werd ook op de veranda plaats te nemen, bekeek hij de pers aandachtig. ‘Zo, u hebt een nieuwe Gordonpers! Vroeger heb ik bij de fabrikant van deze persen gewerkt.’ Toen vertelde Heindel hem zijn moeilijkheden en de man glimlachte. ‘Maar dat is
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eenvoudig,’ zei hij, ‘als deze schroef wordt losgedraaid en die hefboom
eruit wordt getrokken, zal hij zonder moeite door de deur kunnen.’ Na
het ontbijt hielp de man de pers te plaatsen en gebruiksklaar te maken.
Het zelf zetten, drukken, vouwen en nieten van de maandelijkse studentenles en –brief bracht veel werk met zich mee. Daarbij kwam dat op de
pers ook nog andere Fellowship literatuur en pamfletten werden gedrukt.
Nadat er enige maanden met deze machine gewerkt was verscheen er
een jonge man op Mount Ecclesia, die in ruil voor kost en inwoning, een
paar maanden wilde meehelpen. Martin Hill, zo luidde zijn naam, en Max
Heindel besloten om onder de pers, in het onderhuis een kleine elektromotor aan te brengen. In de vloer werd een gat gemaakt waardoor de
aandrijving van de motor naar de pers liep. Om de pers te laten werken
hoefde men nu alleen maar in het onderhuis de motor aan te zetten.
Toen op zekere dag beide mannen onder het huis aan het werk waren,
riep Max Heindel zijn vrouw of zij ook even de leuke ‘kat’ die daar lag
wilde komen bekijken. Die leuke ‘kat’ bleek een skunk te zijn die zijn onwelriekende geur nog niet had verspreid. Toen de mannen van mevrouw
Heindel hoorden, dat de ‘kat’ een stinkdier was, wisten ze niet hoe snel
ze moesten wegkomen. De eerste jaren bleken deze skunks, die tijdens de
nacht in het onderhuis slopen, een ware plaag te zijn.
Bedelia, die in het onderhuis was gestald, moest grondig worden nagekeken en voorzien worden van een startmotor. Om dit werk op het hoofdkwartier te kunnen doen, werd een monteur verzocht te komen. Na enige dagen werd hij door een collega uit Los Angeles afgelost en was het
werk gauw gebeurd.
De volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, vertrokken de beide Heindels met hun ogenschijnlijk nieuwe wagen naar Los Angeles om
daar de nodige inkopen te doen. Maar voor de zoveelste maal vertoonde
het mechanisme kuren, zodat het grootste gedeelte van de dag op de weg
werd doorgebracht. Men dient te bedenken, dat in die tijd tussen Los
Angeles en San Diego er uitsluitend onverharde wegen waren, stoffig en
zo smal, dat twee auto’s elkaar nauwelijks konden passeren. Laat in de
middag kwamen zij uiteindelijk in Los Angeles aan. Na een verkwikkende
nachtrust werden de volgende ochtend de inkopen gedaan, waarna om
14.00 uur de terugtocht begon. De wagen was afgeladen met kruidenierswaren, groente en kleine drukkerijbenodigdheden. Maar vijfenzestig kilometer van Mount Ecclesia verwijderd begon Bedelia weer te sputteren en
stopte. Pogingen van Heindel om het mankement op te sporen mislukten;
de motor wilde niet aanslaan. Een achterop komende touringcar stopte
en de chauffeur bood aan de auto op sleeptouw te nemen. Nadat de auto
was vastgemaakt, vertrokken ze. Heindel zat achter het stuur. De chauf115

feur van de autobus besefte niet dat de kleine wagen niet zo snel door de
tientallen bochten in de weg kon draaien als die van hem, met als gevolg
dat Bedelia van de weg raakte en tussen twee heuveltje stevig bekneld raakte. Doordat de bovenzijde van de auto open was, werd Heindel uit de
auto geslingerd en kwam een paar meter verder in een hoop hooi terecht
die zijn val brak. Een half uur lag hij daar bewusteloos. Toen Heindel weer
bij kwam bleek hij al spoedig in staat naar de autobus te kunnen lopen.
Na het invallen van de duisternis kwamen zij op Mount Ecclesia aan,
dankbaar dat zij het er levend van hadden afgebracht. De arm van Max
Heindel bleek kneuzingen te hebben opgelopen en moest een paar dagen
het bed houden om van de val te herstellen. De volgende dag nam mevrouw Heindel de trein naar Capistrano om daar het wrak van Bedelia
van de hand te doen.
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9. VERDERE BOUWACTIVITEITEN
In het voorgaande hoofdstuk werd al verteld, dat de Oudere Broeders
van het Rozenkruis in november aan Max Heindel te kennen hadden gegeven een zomerschool te beginnen. In de studentenbrief van maart 1913
werd dit plan aan de leden meegedeeld en dat zij, die hier belang in stelden,
een prospectus met nadere bijzonderheden op aanvraag toegestuurd konden krijgen. In de prospectus stond vermeld dat op 4 juni 1913 de zomerschool zou worden geopend en dat iedereen die wensten deel te nemen,
zich meteen moesten laten inschrijven en $ 5 waarborg aan de administratie moesten overmaken. Ook dat men in tenten zou worden gehuisvest.
Eenenveertig studenten antwoordden per kerende post. Van hen was
Rollo Smith de eerste die aanbood te komen en kosteloos te helpen met
de bouw. Maar het kopen van de materialen was een puzzel. Op de bank
stond nog maar $ 85 waar bijkwam de $ 205 die de studenten hadden overgemaakt. Voor dit geld moesten tenten, veldbedden, matrassen en linnengoed worden gekocht. Ook moest er een keuken komen.
Mevrouw Heindel had een familielid die etaleur bij een tentenhandel in
Los Angeles was en hij bleek bereid bij de firma waar hij werkte de betaling te garanderen als er een krediet van 60 dagen werd gegeven op de aankoop van 20 tenten, 40 veldbedden en matrassen en 50 vouwstoelen.
Door bemiddeling van een vriendin die de leiding over de verzendafdeling van een groot warenhuis had, werd eveneens 60 dagen krediet verleend
op de aankoop van lakens, dekens en slopen. Van dit warenhuis werden
eveneens de tafels en kookbenodigdheden betrokken. Enige leden uit Los
Angeles maakten op het hoofdkwartier de gewatteerde dekens. Eerder
werd alles altijd contant betaald, maar nu hing alles af van de vlotte manier van betaling van de $ 25 die iedere deelnemer voor de eerste maand
voor logies en maaltijden moest betalen.
Het eerste en enige gebouw was tegen een helling van een kleine heuvel
gebouwd en bevatte een ruim onderhuis, waar vroeger Bedelia werd gestald. Deze ruimte verbouwde Rollo Smith tot keuken. De wanden en
vloeren werden gemaakt van ongeschaafd timmerhout. Er werd een tweedehands oliefornuis aangeschaft waarop de maaltijden van de 46 aanwezigen moest worden bereid. Fred Carter, een jonge man die verpleegkundige was en ook een cursus vegetarisch koken in het Battle Creek gezondheidscentrum had gevolgd, bood aan om kosteloos te komen koken. Zo
werkte dus alles ten goede.
Mount Ecclesia ligt ongeveer 2 km van Oceanside en gas, elektra en ijs
ontbraken. Voor de verlichting werd ruwe en voor het keukenfornuis ge-
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zuiverde gasoline gebruikt. Zo werd alles voor de komende zomerschool
in gereedheid gebracht.
Op 25 mei, 213 precies een week voor de opening van de zomerschool,
zei Max Heindel tegen zijn vrouw, dat de Leraar de wens te kennen had
gegeven, meteen met proefleerlingen bijeenkomsten te beginnen, en vroeg
haar of zij diezelfde avond nog het embleem klaar kon hebben. Een timmerman had twee kruisen gemaakt. Eén ervan was door haar aan één
zijde zwart geschilderd en aan de andere kant wit met een zwarte rand.
Maar Max Heindel zei, dat er nu een zuiver wit kruis nodig was, samen
met zeven rode rozen en enige witte. Daarom schilderde zij het andere
kruis wit en plukte drie witte rozen. In haar kantoor, dat zowel als slaapkamer als ontvangkamer diende, zou om 20.00 uur de bijeenkomst worden
gehouden. Zij plaatste het witte kruis op een gouden ster die zij op een
blauw gordijn had geschilderd. Heindel stelde voor de witte rozen binnen
de krans van rode kunstrozen, die uit Los Angeles waren meegebracht, te
plaatsen.
De naam ‘The Rosicrucian Fellowship’ is numerologisch negen en evenals bij de wijding van de grond waren er ook deze avond negen personen
aanwezig. Deze negen mensen, waarvan sommigen meehielpen de zomerschool voor te bereiden, waren: mevrouw M. Mason, Alice Gurney,
Philip Grell Sr., Flora Kyle, Rollo Smith, Fred Carter, Eugene Miller en
de heer en mevrouw Heindel. Zij zaten in een kring bij het ontsluierde
embleem. Na een korte concentratie begonnen de drie witte rozen plotseling te bewegen. Eén gleed er zachtjes naar beneden, maar werd tijdens
het vallen door een blad van de tweede opgevangen. Toen begon deze
tweede roos zich eveneens te bewegen alsof een onzichtbare vinger haar
aanraakte, tot zij bleef hangen aan een blad van de laatst overgebleven witte roos. Zo bleef de mooiste van de drie witte rozen in het midden van de
krans op het witte kruis.
De twee witte rozen, die verwijderd werden, vielen niet op tafel maar
bleven enige centimeters lager aan de onderste arm van het kruis hangen.
De trillingen in de kamer werden zo krachtig, dat sommigen als verlamd
waren. Heindel wilde opstaan om te spreken, maar was zo van streek dat
zijn stem hem in de steek liet en hem de tranen in zijn ogen sprongen. Alle aanwezigen waren ervan overtuigd dat de dertiende Broeder, Christian
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Deze datum is waarschijnlijk niet juist. De zomerschool opende op 4 juni; een week
ervoor is dan de 28e. Maar de proefleerlingen bijeenkomsten zijn altijd op de dag vóór
de volle- of nieuwemaan. De nieuwemaan was op 4 juni, dus de dienst zou op 3 juni
hebben moeten vallen.
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Rosencreutz, gehuld in zijn levenslichaam, aanwezig was. Na een paar
woorden van Max Heindel vertrok iedereen in stilte.
In juni 1913 werd begonnen met de uitgave van een blad genaamd Echoes
from Mount Ecclesia. In het eerste nummer dat ongeveer 700 woorden telde,
schreef Heindel waarom dit blad Echoes from Mount Ecclesia werd genoemd.
‘Hoewel de studenten van de Rosicrucian Fellowship over de gehele wereld verspreid wonen, niet gebonden door een eed of gelofte voor zover
het hun verbintenis met de Rosicrucian Fellowship betreft, worden allen
verenigd in een immense macht van vurig streven naar een gemeenschappelijk doel: het bouwen ‘zonder het geluid van hamerslagen’ van de
tempel van de ziel die de ware Ecclesia is. Daarom zien zij Mount Ecclesia
als het stoffelijke brandpunt dat ernaar streeft om iedereen te verheffen tot
de gestalte van Christus, de mensenvriend. Iedereen ziet met verlangen uit
naar nieuws van het hoofdkwartier, vooral wat de cursus in de leer en genezing betreft die op het punt staat te beginnen. De brieven en lessen bieden nauwelijks plaats om de leer te bevatten. Daarom zal dit blaadje aan
‘nieuws’ worden gewijd. Bewaar het! Na jaren, als wij grote bladen en
tijdschriften hebben, zal het als herinnering aan vroeger waarde hebben.
Velen mensen denken dat zij, die zich met geestelijke zaken bezighouden, parasieten zijn, die niets anders doen dan in een onwerkelijke wereld
zweven en mijmeren. Als deze personen het geluid van onze machines
konden horen - het geratel van de persen, het getik van de schrijfmachines,
waar nog bij komt het geluid van het getimmer van de timmerlieden –
zouden zij spoedig ervaren, dat het aardse aandeel in het tempelbouwen
het tegenovergestelde is van zowel luiheid als van stilte. Voor een luie
dromer is Mount Ecclesia wel de laatste plaats op aarde. Iedereen, van
Max Heindel tot de laatst aangekomene, wacht hard werken, van zonsopgang tot zonsondergang. Wij werken lichamelijk zowel als geestelijk en
kunnen het ‘lawaai’ niet ontvluchten, zodat wij daarom ons nieuwsblaadje Echo’s noemen. Op zekere dag kan het een belangrijk hulpmiddel worden in de geestelijke verheffing van de wereld, want de heer H[eindel]
overweegt een dagblad uit te geven dat wereldnieuws bevat, zowel goed
als slecht, met de ‘zedelijke les’ die elk bericht bevat, maar ‘zonder’ het etiket van ‘vroomheid’, dat door de meeste mensen zo wordt verafschuwd.
Wij menen door het geestelijke standpunt in een gewoon gewaad te steken, in duizenden harten de ‘Echo van instemming’ te kunnen opwekken. Om te worden uitgewerkt vereist dit plan zowel mensen als tijd en
geld, maar het zal worden verwezenlijkt.’ 214
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Echoes from Mount Ecclesia, 10 juni 1913, nr. 1, blz. 1-2.
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Kort voor het openen van de zomerschool maakte Max Heindel met
een paar bezoekers een moeilijke tijd door. Nadat die vertrokken waren
kreeg hij een ernstige hartaanval. Aanvankelijk vreesde zijn vrouw dat hij
haar voorgoed had verlaten. Maar nadat zij hem enige tijd grondig onderhanden had genomen, herstelde hij. Haar eerste opmerking tegen hem was:
‘O liefste, wat had ik moeten beginnen als jij me had verlaten?’ Hij keek
naar haar met zo een lieve lach en antwoordde: ‘Liefste, als ik was heengegaan, zou jij zijn doorgegaan, maar als jij mij had verlaten; zonder jou
zou ik het niet hebben kunnen volhouden.’ 215 Deze hartaanval was de
voorbode van zijn vierde inwijding die omstreeks 6 juli 1913 plaatshad.
Op woensdag, 4 juni 1913, werd de eerste zomerschool geopend. De 41
deelnemers werden in tenten gehuisvest. Elke tent bevatte twee bedden,
een vloerkleed van gras en een kleine, zelfgemaakte standaard met een
spiegeltje. Een olielamp en twee kampstoelen maakten de inrichting compleet. Om een bad te nemen moest men echter 2 km over de stoffige weg
naar de oceaan lopen.
De cursussen werden ’s middags en ’s avonds gegeven. Alice Gurney
hielp Max Heindel door les te geven in de leer; Elizabeth MacDuffee uit
Philadelphia onderwees anatomie; en mevrouw Fannie Rockwell leidde de
begincursus astrologie. Heindel zelf gaf les in de leer en astrologie aan gevorderden en leidde een cursus waarin vragen werden beantwoord. Alle
cursussen werden gehouden in de grote tent-eetzaal. Om ruimte te maken
moesten voor iedere cursus de zelfgemaakte tafels tegen de muur worden geschoven. Het lichte zeildoek waarmee de eetkamer was bedekt,
weerkaatste de schittering van het intense licht van de Californische zon in
de ogen. De zeewind die omstreeks 11.00 uur opstak, deed het zeildoek
klapperen en maakte zo’n lawaai dat er een echt dak moest worden gemaakt. Rollo Smith maakte hiervoor het raamwerk en vrijwilligers hielpen
er planken op vast te timmeren, zodat het leed snel verholpen was.
Maar in de hete julimaand deed er zich een andere moeilijkheid voor.
Ten noorden van Mount Ecclesia waren twee reservoirs die Oceanside van
water voorzagen. Maar steeds wanneer er op Mount Ecclesia water nodig
was, hetzij om te koken of om de planten te besproeien, stopte de straal
steeds. Na herhaalde verzoeken bleef de gemeenteraad van Oceanside
weigeren om de reservoirs vol genoeg te laten lopen, zodat ook de Rosicrucian Fellowship haar aandeel kon krijgen. Daarom gingen op zekere dag
veertig studenten, onder leiding van een jonge advocaat, naar Oceanside
om de raadsvergadering bij te wonen en hun stem voor meer water uit te
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brengen. Met betrekkelijk succes; de afwijzende houding tegenover vreemden verminderde niet.

69 Gezicht op Mount Ecclesia omstreeks 1913.

Het nijpende tekort aan water dwong Mount Ecclesia om zelf een waterinstallatie aan te leggen. De proefleerling F. H. Kennedy, die directeur was
van de ‘Moline Plow Company’ te Stockton aan de westkust, schonk een
installatie die per minuut 30 liter water uit de wel kon oppompen. Heindel
vond een man, Frank English, die de put wilde graven. In het dal, 72 meter lager, is een terrein van ongeveer 61 are waar, in een hoek, de put werd
gegraven. Tot grote vreugde werd op de geringe diepte van 12 meter water gevonden. Op de top van de heuvel werd een reservoir gemaakt, met
cementen muren. Hierin werd het water opgeslagen. Vervolgens moest
het water van dit reservoir in een ander reservoir, dat op een verhoging
van circa 6 meter stond, worden overgepompt. Dit om de nodige druk op
het water te krijgen, zodat het in de keuken en badkamer kon komen.
Natuurlijk was dit een zware aderlating voor de schrale financiën, maar
er was nu in elk geval water. Maar soms moest Heindel driemaal per dag
de 72 meter lange, moeizame tocht naar het dal en weer terug maken om
de machine te inspecteren.
De vreugde over het bezit van een eigen waterinstallatie was van korte
duur. Door de ondiepte van de bron en de nabijheid van de oceaan had het
water een hoog alkali gehalte, zodat de plantengroei er onder leed. Bin121

nen een paar maanden verdorden de aardbeien- en slaplanten en ook alle
andere tere groente ging dood. Het water bleek dus ongeschikt voor consumptie en kon alleen gebruikt worden om de sterke planten te besproeien
en om te wassen. Daarom werd er weer een beroep gedaan op de gemeenteraad voor een betere toevoer van stadswater. Deze kwestie spitste zich
toe en ontaarde in een hevig geschil met het stadsbestuur. Het stadsbestuur
drong er op aan dat de doorgang bij Mount Ecclesia die naar de reservoirs
leidde, open zou blijven. Want door deze doorgang moest elke ochtend
een oude man met zijn vierwielige, door één paard getrokken, wagentje
om te zien hoeveel water er in het reservoir was. Heindel drong er op aan
de doorgang te sluiten omdat het vee dat in het dal graasde zich anders
over het terrein van de Fellowship zou verspreiden en de groente en
bomen zou vernielen. Maar iedere morgen liet de man de doorgang open
staan, zich niet storend aan het verzoek. Deze problemen duurden voort
tot november 1918, maar daarover later meer.
Zoals eerder vermeld, had Heindel begin 1911 al het plan een gezondheidscentrum te bouwen. Een dergelijke opzet vereiste een groot kapitaal
en geschoold personeel. Vandaar dat Heindel om zijn doel te verwezenlijken als volgt te werk ging. In Echo’s van 10 augustus 1913 staat over het
leggen van de grondslag voor een gezondheidscentrum, het volgende geschreven:
‘Op 6 augustus [1913 om 14.00 uur] hebben wij de basis voor ons gezondheidscentrum gelegd. Heindel zei bij deze gelegenheid: ‘Als wij
spreken van een gezondheidscentrum als waar ik van heb gedroomd,
schijnt het zo moeilijk om ons los te maken van de gedachte aan indrukwekkende gebouwen, voorzien van alle moderne gemakken.
Eens zal de droom werkelijkheid worden, maar ondertussen lijdt de
mensheid en doen wij op stoffelijk gebied niets om de zieken te verzorgen. Dit kwam niet bij mij op totdat de Oudere Broeder mij aanraadde enige huisjes te bouwen en op kleine schaal te beginnen en
daarbij dezelfde werkwijze te volgen die zo geslaagd bleek bij het
stichten van de Rosicrucian Fellowship, namelijk, te roeien met de
riemen die wij hebben in plaats van te wachten op dat wat wij denken nodig te hebben of wensen. Op deze manier kunnen wij beginnen met een paar patiënten te helpen. Als wij ze hebben geholpen
zullen zij hun weg gaan, en omdat zij blij zijn het nieuws aan anderen die lijden vertellen, die op hun beurt zullen komen en ons het
voorrecht verlenen hen om Christus wil te helpen … Door zieken te
helpen hun gezondheid te herkrijgen en door hen te leren hoe in
harmonie met de natuurwetten te leven, zodat zij hun gezondheid
mogen behouden, verhaasten wij de dag van Christus wederkomst.
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Moge God onze pogingen zegenen en onze handen sterken bij het
goede werk.’ 216
Het bovenstaande voorstel van de Oudere Broeders opvolgend, werden
er in juli 1914 drie huisjes gebouwd. Deze werden enige tijd gebruikt als een
soort gezondheidscentrum. Later bleken deze huisjes nodig om aan de
werkers onderdak te bieden en werd het idee om een gezondheidscentrum te exploiteren, tijdelijk opgegeven.
Na de zomerschool waren er veel leden die wilden blijven. Om deze
mensen te huisvesten werden er enige huisjes gebouwd.
In de tenten waren in plaats van grondzeilen, houten vlonders gemaakt
om de deelnemers aan de zomerschool tegen de kou te beschermen. Max
Heindel besloot deze vlonders van ca. 3.65 X 5.25 meter te gebruiken als
vloer voor de huisjes. Met behulp van de studenten werden de fundamenten gelegd en de vloeren over de helling gedragen en erin gepast. Twee
vloeren werden tegen elkaar gelegd en met behulp van timmerman Rollo
Smith werden er drie huisjes gebouwd, elk met twee kamers.
In juni 1913 bezat Mount Ecclesia bijen en een koe, Josie genaamd. Maar
omdat de bevolking groter werd was het noodzakelijk een tweede koe aan
te schaffen. In en nabij Oceanside waren de koeien schaars zodat de heer
en mevrouw Heindel een livery rig, een paard en wagen, huurden en het
achterland afgingen om een koe te kopen. Het viel niet mee om een goed
exemplaar te vinden, maar eindelijk, tegen het vallen van de avond, vonden zij een zware holstein die te koop bleek. Het dier, dat de lieveling van
de boerin was, wilde echter niet mee, zodat de achterkant van het gehuurde rijtuig met hooi werd volgeladen om de koe te verleiden om de Heindels op hun tocht huiswaarts te volgen. Nadat de helft van de 19 km lange
terugtocht was afgelegd, weigerde de koe verder te lopen omdat het hooi
op was. Het zware dier loeide voortdurend, waardoor het paard voor de
wagen steeds stopte. Daarom bleef Heindel op de bok van de wagen om
het paard te mennen, terwijl mevrouw Heindel er achter liep om de koe
op te drijven. Verreisd en vermoeid kwamen zij na het vallen van de duisternis met hun koe op Mount Ecclesia aan. Zij werd Josephine genoemd
naar de grote, beroemde melkkoe in de ‘State Agricultural College’ te Missouri, in de hoop dat zij die eer waar zou maken. Eveneens in juli werd
door de heer Joel Hawkins in het San Luis Rey dal de derde koe gekocht,
genaamd Bessie, een al meermalen bekroonde koe.
Tot die tijd werden de geestelijke diensten in de aan de voorzijde van de
woning gelegen eetkamer gehouden. Deze kamer van 3,65 bij 4,25 meter
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bleek veel te klein en mede op aanraden van de Leraar werd besloten een
gebouw te bouwen, uitsluitend voor het gebruik van diensten. Een van de
New Yorkse leden, juffrouw Frances Lyon, die enige ervaring had op artistiek en architectonisch gebied, bood aan de kosten voor haar rekening te
nemen. Zij kocht eveneens veel onroerend goed in de omgeving en liet
voor zichzelf en haar moeder, weduwe van een episcopaalse predikant,
een huis bouwen. Deze kleine vrouw was er fel op tegen dat haar dochter naar Mount Ecclesia zou gaan. Om haar te beschermen ging zij zelf
mee. Maar binnen een maand werd deze vrouw een vurige aanhangster
van de Rozenkruisersleer, niet alleen bereid, maar zelfs verlangend haar
verdere leven op Mount Ecclesia door te brengen.

70 Pro Ecclesia of kapel.

Het plan om een kapel te bouwen was nog maar nauwelijks bekend, toen
een aannemer uit San Francisco, de proefleerling William Koenig, op het
toneel verscheen. Hij was de man die de bouw van de kleine kapel zou leiden.
Op 27 november 1913, ging de eerste spade voor de Pro Ecclesia de grond
in. 217 Het werd een klein gebouw, ongeveer 5 x 11 meter, plaats biedend
aan ongeveer 75 personen, gebouwd in Spaans-Moorse stijl. Het ontwerp
was van Max Heindel, en Frances Lyon werkte de tekeningen uit. Zij en de
217
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heer Stewart Louis Vogt maakten samen de versiering binnen en schilderden het embleem.
Voor $ 23 werd een tweedehands orgeltje aangeschaft en op kerstnacht,
24 december 1913, was de kapel gereed om te worden gewijd.
Bij de inzegening waren 36 leden aanwezig, kabbalistisch weer het getal
negen, terwijl de volgende rede door Max Heindel werd uitgesproken: ‘Wij
zijn hier vanavond bijeen om het eerste gebouw, dat uitsluitend bestemd is
ter verering van God volgens de Rozenkruisersleer, te wijden. Dit gebouw
zal voor ons een onschatbaar hulpmiddel zijn waar wij niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn. Hoewel onze harten van liefde en dankbaarheid
tot God mogen zwellen voor deze kapel, zo prachtig door haar eenvoud,
laten wij dan niet de woorden vergeten die tijdens het leggen van de eerste steen werden gesproken. Uiteindelijk is het maar een opeenstapeling
van dode stenen en wezenloos hout. God woont niet in gebouwen die
door handen zijn gemaakt. Als wij God willen ontmoeten, moeten wij in
en om deze plek de onzichtbare, geestelijke tempel bouwen, zo groots en
prachtig beschreven door Kennedy in The Servant in the House. 218 Gelijk
Manson zegt: ‘Sommige mensen zien haar zelfs nooit.’ Maar het is iets
levends, en alleen in zo’n levend iets kan het levend geloof - als wij ons
in de wereld moeten ophouden - huizen en deelnemen aan het werk om
het koninkrijk van Christus tot stand te brengen. Die nu ter wille van ons
‘zucht en lijdt … in afwachting van de openbaring dat wij kinderen van
God zijn.’ Rom. 8:22, 23.
‘Als men er binnentreedt’, zegt Manson, ‘hoort men een geluid van een
machtig gezang …, als men oren heeft.’ Voor de geestelijke zintuigen zenden alle ware tempels een trillend geluid uit, een geestelijke harmonie die
zich over een groot gebied verspreidt, al wat goed is versterkend in iedereen die ermee in aanraking komt. Maar alleen als wij leren met ons
hart liederen van liefde te zingen, en niet alleen met onze lippen, zal dit
gedicht uit Mount Ecclesia worden gehoord. Daarom is het noodzakelijk
dat wij zo leren zingen, dat – als wij deze muziek ooit zelf horen – het zal
mogen worden uitgezonden om de bedroefde zielen over de gehele wereld te troosten, zonder er op te letten of zij wel of niet weten vanwaar het
komt.
‘Binnenkort zult u de kerk zélf zien, een opdoemend mysterie van vele
vormen en schaduwen die niets dan van de vloer tot aan het gewelf opspringen … Niet het werk van een gewone bouwer’, zegt Manson, en verderop: ‘Toch is het bouwen.’
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Dat is inderdaad waar. Want hoewel wij het stoffelijke gebouw dat wij
een godshuis noemen kunnen afmaken, zoals wij vandaag met het werk
aan dit gebouw zijn gereed gekomen; aan de ware tempel, niet met handen
gemaakt, maar door talloze handelingen van liefde en vriendelijkheid,
wordt altijd gebouwd.
Deze hoop stoffelijke materie die wij hier bijeengebracht hebben, begint
al te vervallen. Maar die onzichtbare kerk, gebouwd uit onsterfelijke handelingen, groeit luisterrijker, want dag in dag uit voegen wij nieuwe daden
van liefde toe aan die welke er al zijn ingebouwd.
Laten wij ons echter niet misleiden; dit werk is niet enkel vreugde. Zoals Manson zegt: ‘Soms gaat het werk voort in diepe duisternis, soms in
verblindend licht. Nu eens onder druk van onuitsprekelijke smart, dan
weer onder het uitbundige gelach en heldhaftige gejuich als het rollen van
de donder.’
Er zijn zowel dagen als nachten van de ziel. Het is niet altijd palmzondag, als de wereld met gejuich de brenger van een blijde boodschap verwelkomt; maar iedereen heeft ook van tijd tot tijd zijn Getsemane. Wat zou
het ons bovendien tot eer strekken als wij uitsluitend ijverig werken als
de glimlach van goedkeuring ons van alle kanten groet. Of wanneer wij
binnenin ons dat wonderlijke gevoel van vreugde hebben, dat ontstaat als
wij het werk van God doen en wij met lange passen en onverflauwde
kracht tevreden en voldaan voortgaan, gedreven door een innerlijke drang?
Maar wij kunnen niet verwachten altijd in dergelijke omstandigheden te
leven. En het is ‘s nachts, als de kruisiging vaag voor ons opdoemt, wanneer de naaste en beste vrienden ons in de steek schijnen te laten, ons achterlatend in de hof van Getsemane, dat wij ons betrouwbare werkers moeten tonen, die opzien tot de Vader, klaar voor welk offer dan ook dat hij
van ons vraagt, zeggend: ‘Wat u wilt gebeurt.’
Het is karakteristiek voor deze nacht van de ziel, dat de innerlijke drang
om te werken in het algemeen ontbreekt. Dus voelen wij geen verlangen
om God te dienen, maar zijn eerder geneigd het brede pad te betreden. Laten wij echter bedenken, dat door trouw te zijn tot het einde, wij ooit in
staat zullen zijn om te zeggen: ‘Het is volbracht.’ Dat ieder van ons een
waardige, zichtbare werker en tempelbouwer mag blijken te zijn zodat als wij
de mogelijkheden van onze tegenwoordige omgeving volledig hebben uitgebuit, wij een grotere mate van nuttigheid als onzichtbare helper mogen
verdienen.’ 219
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71 Max Heindel in de Pro Ecclesia, de enige foto
van hem zonder bril.

Het volgende artikel werd door Max Heindel zelf gedicteerd en is overgenomen uit Echoes van januari 1914.
‘De Pro Ecclesia is gebouwd in zogeheten missiestijl, met drie klokken
boven de ingang, zoals bij de verscheidene Californische missies het
geval is. Het dak heeft ook de mooie, gekartelde missie tegels en de
ramen zijn van een zeer artistiek ruitjespatroon. Daar het op een van
de hoogste punten van Mount Ecclesia staat kan men het gebouw mijlenver in de omtrek zien en wordt het door voorbijgangers opgemerkt. Langs Mission Avenue, die langs het hoofdkwartier loopt, rijdt
veel verkeer; het is een van de hoofdwegen van Californië.
De akoestische eigenschappen van de Pro Ecclesia zijn zeer goed.
Elk woord dat gesproken wordt, zelfs met de zachtste stem, wordt
door iedereen duidelijk verstaan. De resonantie van het orgel neemt
hierdoor toe op een manier die gehoord moet worden om het te waarderen. Het plafond is heel licht crème geschilderd, de muren geelbruin, en al het houtwerk is in een natuurlijke kleur afgewerkt. Aldus
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is het kleurenschema zeer mooi en onopvallend en dus rustgevend
voor de zenuwen.
De verlichting is indirect. Het licht wordt via het plafond tot in de
hal gereflecteerd, zich zacht verspreidend zonder het verblindende
effect dat zo hinderlijk is bij gewone verlichting. Het podium is gelegen aan de westkant. Een nis in het midden van de westelijke muur
bevat het Rozenkruisersembleem, bestaande uit de schitterende ster
op een blauwe achtergrond en het witte kruis met zijn zwarte rand en
de bloedrode rozen. Dit embleem is alleen tijdens de diensten geopend en wordt anders bedekt door een gordijn. Dit gordijn draagt
het volgende opschrift: ‘God is licht; wanneer wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap [fellowship] met
elkaar.’
Tijdens de dienst is het licht in de hal uit en wordt de nis met het
embleem vanuit alle zijden prachtig verlicht door indirect licht.
Aan de voorkant van genoemd gordijn staat een standaard met
daarop een prachtige Bijbel, ons door een student geschonken. Boven de nis staat de inscriptie ‘Christian Rose Cross’. Aan de linkerkant van deze nis hangt een kopie van Hofmans jeugdige Christus,
zeer artistiek uitgevoerd door Gertrude Jarrett, een van onze gewaardeerde kantoorbedienden. Boven deze afbeelding staat geschreven: U
bent mijn vrienden. Aan de rechterzijde is eveneens een beeltenis van
Christus, knielend in Getsemane aan het begin van zijn lijdensweg.
Boven deze afbeelding zien wij de inscriptie: ‘Wachtend op de dag van
bevrijding.’ Deze mooie afbeelding is van Stewart Vogt, een bekend
kunstenaar, lid van de Fellowship. Beide afbeeldingen zijn een uitdrukking van liefde van de kant van de studenten. Eveneens dient te
worden vermeld dat een aanzienlijke hoeveelheid bouwwerkzaamheden door de studenten op het hoofdkwartier werd gedaan.
Dit gebouw werd dus uit liefde gemaakt, in de ruimste zin van het
woord, en is daarom van meer waarde dan wanneer het werk gedaan
zou zijn door uitsluitend arbeiders op commerciële basis. Om die reden zal het natuurlijk gemakkelijker zijn de onzichtbare, geestelijke
tempel om deze vorm op te richten.’ 220
In december werd op het terrein van het hoofdkwartier een weg aangelegd genaamd ‘Ecclesia Drive’. De heer Stewart Louis Vogt, een lid uit
Cincinnati, Ohio – dezelfde persoon die geholpen had de Pro Ecclesia te
verfraaien – ontwierp deze weg en kocht de eerste vier palmen. Kort daar220
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na bezocht de heer E.W. Ogden uit Knoxville, Tennessee, Mount Ecclesia en bood 74 mooie palmen aan. Om deze palmen te planten, die tussen
de 1.80 en 3 meter hoog waren, moesten er met dynamiet gaten worden
gemaakt. Maar op 9 december stonden er langs deze weg 78 palmen te wuiven, waardoor het terrein een heel ander aanzien kreeg.
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10. NOG MEER BOUWWERKZAAMHEDEN
In januari 1914 werd op Mount Ecclesia een driekamer woning gebouwd.
Het was bestemd voor dr. Partridge, zijn vrouw, zoon en dochter.

72 Hoofdingang met administratiegebouw.

Omdat de heer Dean Rockwell gekozen werd als lid van de raad van bestuur en belast werd met de organisatorische werkzaamheden, werd voor
Max Heindel boven, een studeervertrek ingericht om ongestoord te kunnen werken. In de maanden februari en maart was Heindel hier bezig
met de correctie van de brochure geschreven door mevrouw Annet C.
Rich uit Seattle getiteld: Christus of Boeddha? Tevens herschreef hij de zeven Stralen van het Rozenkruis, dat handelt over Vrijmetselarij en katholicisme,
waarvan de eerste druk op dat moment was uitverkocht. Een voordracht
die hij voor het Centrum te Los Angeles had gehouden, werd eveneens
herschreven en kreeg de titel: Hoe zullen wij Christus bij zijn terugkeer herkennen?
In deze maanden ontwierp het lid William Koenig, een architect uit San
Francisco, de tekeningen voor een gebouw waarin literatuur, toneel en
muziek zouden kunnen worden uitgevoerd. De opzet was zodanig dat
uitbreiding van het gebouw mogelijk bleef. Het moest een zaal bevatten
die plaats kon bieden aan honderdvijftig personen, een bibliotheek en een
leslokaal. Het leslokaal was op zo’n manier geconstrueerd dat het door
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middel van een paar eenvoudige handgrepen in een toneel kon worden
veranderd.
Omdat het moeilijk was om een stenograaf aan te trekken werden er
op 1 maart 1914 enige dictafoons aangeschaft. Het waren apparaten die
weliswaar met de hand werden bediend, maar hier stond tegenover dat
zij dag en nacht beschikbaar waren.
Voor het aanbreken van de dag van de 12e april kwamen leden vanuit
de omliggende steden met hun auto’s om de eerste paasdienst te Mount
Ecclesia bij te wonen. De volgende beschrijving hiervan is overgenomen
uit Echoes van mei 1914.
Paasdienst op Mount Ecclesia
‘Op paasmorgen was het voor iedereen op Mount Ecclesia van belang vóór zonsopkomst op te staan. Daarna begaven wij ons naar de
Pro Ecclesia waar wij de gebruikelijke morgendienst hielden. De lezing die op deze gelegenheid was afgestemd, verhaalde de bijbelse
geschiedenis van de opstanding.
Na de dienst verzamelden wij ons bij de cirkel voor het administratiegebouw, waar drie jaar geleden het kruis werd geplant voordat op
Mount Ecclesia aan iets anders werd begonnen. Het kruis was opnieuw geschilderd en was prachtig wit. Ook waren verse rozen uit onze overvloed verzameld en tot een krans gevlochten die om het embleem was gehangen. De vijfpuntige ster, binnen de cirkel van Egyptische madeliefjes die de gele achtergrond vormde om het symbool te
completeren, was schitterend. De roos, die gelijk met het kruis was
geplant, bloeide eveneens. Voor deze gelegenheid was alles gereed,
zodat wij meteen begonnen met het herplaatsen van het kruis, dat
om beschilderd te worden uit de grond was gehaald.
Toen de ceremonie was beëindigd, sprak Max Heindel als volgt:
‘Volgens een oude legende nam Adam drie stekken van de levensboom met zich mee toen hij het paradijs moest verlaten. Set, zijn
zoon, plantte deze drie stekken en zij groeiden. Later werd één ervan
gebruikt om er de staf van Aäron van te maken, waarmee hij wonderen deed voor de farao. De andere werd meegenomen naar de tempel van Salomo met het doel er een pilaar van te maken, of ergens
anders voor te gebruiken. Maar hoe dan ook, er kon geen plaats voor
worden gevonden; hij paste nergens en werd daarom als brug over
de beek gebruikt, die buiten de tempel was. De derde stek werd gebruikt voor het kruis van Christus, waaraan hij voor ons leed en tenslotte van werd bevrijd, de aarde binnendrong en de planeetgeest van
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onze wereld werd, waarin hij nu zucht en lijdt tot aan de dag van bevrijding. In deze legende schuilt een zeer diepe betekenis.
De eerste stek stelt de geestelijke kracht voor, door de goddelijke
hiërarchieën uitgeoefend in de dagen toen de mens in haar kindsheid
was, toen voor ons welzijn uitgeoefend door anderen.
De tweede stek zou gebruikt worden in Salomos tempel. Niemand
wist hem naar waarde te schatten, behalve de koningin van Sheba.
Voor hem kon nergens een plaats worden gevonden, want de tempel
van Salomo was de volmaaktheid van kunst en handwerk en in een
materialistische beschaving wordt niets van geestelijke aard gewaardeerd. De zonen van Kaïn bewerken hun verlossing langs de materiele methode en daarom kunnen zij geen geestelijke krachten gebruiken. Dus werd hij gebruikt als brug over de beek. Er zijn altijd geesten, de
echte, ware, mystieke metselaars, die in staat waren van deze brug die leidt van het zichtbare naar het onzichtbare – gebruik te maken.
Die in staat waren over deze brug naar de Hof van Eden, het paradijs,
terug te keren.
Het was de derde stek van de boom die het kruis van Christus vormde. Door het kruis te bestijgen verkreeg hij bevrijding van dit stoffelijk bestaan en ging hij de geestelijke sferen in. Evenals ook wij onze
zielenkracht zullen ontplooien - als wij ons kruis opnemen en hem
volgen - een ruimer gebied van bruikbaarheid in de onzichtbare wereld
zullen ingaan.
Moge wij allen streven, zodat wij dag in dag uit knielend mogen
worden aangetroffen en overwinnen, ons vastklampend aan het kruis
van Christus, zodat wij eens, in de nabije toekomst, ons eigen kruis
zullen bestijgen en hiervan de glorierijke bevrijding verkrijgen, de opstanding van het leven waarvan Christus voor elke gelovige de eersteling was en is.
Dit is de echte, ware paasboodschap. Iedereen dient te beseffen dat
wij Christussen in wording zijn en dat, als Christus echt in ons is geboren, hij ons de weg naar het kruis zal wijzen waar wij naderen
mogen tot en verder mogen gaan naar de boom van de kennis, die
de dood bracht aan de levensboom in het levenslichaam, die onsterfelijkheid brengt.’
Op 1 juni 1914 werd de tweede zomerschool geopend. Ook nu weer werden er inleidingen gehouden in de Rozenkruisersleer, astrologie, expressie, anatomie en spreken in het openbaar, terwijl eveneens de toneelstukken van Wagner en Goethe werden behandeld. Er waren 300 dia’s om de
cursussen in astrologie, anatomie en de grote meesterwerken te illustreren.
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Op dinsdag 23 juni, toen de maan in het hoofdteken Cancer [Kreeft]
was, werd de eerste genezingsdienst gehouden en zo vervolgens iedere
week als de maan in een hoofdteken [Ram, Kreeft, Weegschaal, Steenbok] komt.
De geïmproviseerde keuken en eetzaal waren in slechte staat geraakt,
zodat in oktober begonnen werd met de bouw van een ‘Dining Hall’, die
een eetzaal en keuken bevatte. Het werd een gebouw zonder etage, vuurbestendig en bood plaats aan ongeveer 100 personen. De opzet was een
soort zelfbedieningsrestaurant, waar men aan het ene loket een blad met
de maaltijd kon halen en na de maaltijd het gebruikte couvert aan een ander
loket kon afgeven.

73 Restaurant met de heer en mevrouw Heindel op de veranda.

Op 26 november was dit gebouw klaar en werd het gewijd. Deze datum
is gedenkwaardig, want op deze dag werd eveneens de hoeksteen voor de
komende Ecclesia of tempel gemaakt en de vlag met het Fellowshipembleem gehesen, die door de leden van het Centrum te Los Angeles werd
aangeboden. Het volgende is overgenomen uit Echoes van december 1914.
“Het was een mooie dag en om 11.00 uur verzamelden wij ons voor de
nieuwe eetzaal, gereed om de vlag met het Felllowshipembleem te
hijsen. Max Heindel zei toen:
‘Hoewel wij maar met weinig personen zijn, zijn er vanochtend toch
veel ogen op deze plaats gericht en is er een zeer belangrijke gebeurtenis bezig zich te voltrekken. Zeshonderd jaar voor het begin van de
christelijke godsdienst begon aan de oostelijke kusten van Azië een
golf van geestelijk streven. Het confucianisme begon toen zijn licht
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te werpen op de problemen van de mensen die daar toen leefden.
Voor hen was dit een eerste stap naar meer kennis, want deze [godsdienst] was geschikt voor hun ras. Daarna, in een andere vorm, bewoog dit geestelijk streven zich westwaarts over Hindustan en Perzië naar Galilea, waar zij het gewaad van de tegenwoordige christelijke godsdienst aannam en als zodanig werd zij over de westerse wereld verkondigd. Maar iedere godsdienst heeft altijd een verborgen
kant gehad. Melk voor de zwakken en vast voedsel voor de sterken
was, en is ook nu overal regel. De mystieke symbolen die deze diepere leer gaven, voeren met de stroom mee op haar loop westwaarts.
Zeshonderd jaar geleden [in 1300] werd de meest westelijke voorpost
van de mysteriën in Duitsland gevestigd. De Orde van het Rozenkruis begon de weinige mensen voor te lichten die daar toen rijp voor
waren. Nu heeft de toen gevestigde voorpost van de Orde haar werk
bijna volbracht voor zover het op die plaats mogelijk is. Zij zendt nu
een verdere voorpost naar de kust van de Stille Oceaan. Hier, op het
westelijke punt van ons westers continent is de Rosicrucian Fellowship opgericht als een exoterisch centrum om de weg voor de
Orde van het Rozenkruis voor te bereiden. En op zekere dag, wij
weten niet wanneer, maar misschien is dat als de zon bij precessie
het teken Waterman binnentreedt [2654], zal de Broederschap zelf
volgen en zich ergens in deze omgeving vestigen. Dit is de laatste verandering in de tegenwoordige continenten. Welke geestelijke beweging er ook ingeluid moge worden, zij zal haar begin hebben in een
nieuwe cyclus op andere continenten, om van daaruit naar het westen en zuiden te gaan. Daarom staan wij nu aan het einde van een
oude cyclus en aan het begin van een nieuwe.
Wij zijn nu het moment genaderd om de vlag van de Rosicrucian
Fellowship te hijsen, dat het hoogste, geestelijke symbool op aarde
is: het prachtige witte kruis met zijn rode rozen, zijn gouden ster en
de hemelsblauwe achtergrond. De primaire kleuren in hun ongeëvenaarde verhouding – die de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
voorstellen - zullen over deze plaats onafgebroken wapperen, totdat
haar werk beëindigd is en een hogere vorm is gevonden. God geve
dat een grote menigte zich om de vlag mag scharen om tegen de lagere aard te vechten, en het hogere leven te verheffen om licht en
genezing te brengen aan een wereld die nu zucht in pijn en lijden.’
Toen werd de vlag gehesen.
Op Mount Ecclesia waren al enige kleine giften binnengekomen voor
de bouw van een genezingstempel. De heer George Wiggs, een lid
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uit Chicago, had hiertoe een fonds in het leven geroepen, zodat Max
Heindel als reactie hierop besloot om de eerste steen te leggen. Hij
vervolgt dan ook zijn toespraak op diezelfde 26e november met:
‘Maar hoewel wij er op vertrouwen dat te zijner tijd de duisternis, het
verdriet en het lijden zullen ophouden, dat het luisterrijke duizendjarige rijk, het koninkrijk van Christus waarvan de Bijbel spreekt, werkelijkheid zal worden, is geloven zonder werken dood. Wij, als ware
tempelbouwers, behoren ons werk te doen zodat wij deze idealen
waarop wij hopen, helpen te verwezenlijken. Daarom zijn wij vandaag bijeen gekomen voor de belangrijke gebeurtenis, het maken van
de hoeksteen, het eerste blok beton; voordat de laatste materiële
tempel op het continent wordt opgericht dat nu door mensen wordt
bewoond. Let wel, ik zeg de laatste materiële tempel. Want het is
voor onze tegenwoordige, onontwikkelde toestand noodzakelijk om
een tastbaar gebouw te hebben, voordat wij de ware tempel er omheen, gemaakt door menselijke harten waarover wij zo vaak hebben
gesproken, kunnen bouwen. Ooit, zoals eerder is gezegd, als de zon
bij precessie Aquarius binnentreedt [2360], zal de Orde van het Rozenkruis volgen. Zij zal hier eveneens een Tempel bouwen, een Tempel
van veel groter kracht, dan die welke wij ooit tot de onze hopen te
maken. Hierin zal het werk van het Rozenkruis worden voortgezet,
dat nu in de Tempel die in Duitsland is gelegen, wordt gedaan. Misschien zal de Tempel worden overgebracht. Ik weet het niet zeker.
Maar dat gebouw is geheel etherisch.
Wij, die niet in staat zijn de kerk te zien zoals die voor het geestelijk gezicht verschijnt, zijn natuurlijk genoodzaakt eerst een stoffelijke verschijning als geraamte van een echt, geestelijk gebouw te bouwen, dat dan een kracht in de wereld wordt. Als wij dit tastbare, materiële gebouw, mooi en inspirerend bouwen, zal de inspiratie die wij
uit dit zichtbare gebouw putten, zich in onze ongeziene, geestelijke
kerk weerspiegelen. Aldus zal de tastbare vorm de dienares van het
geestelijke werk zijn.
Als wij de regels van de kosmische krachten zouden begrijpen, waren wij in staat om te zien zoals de Oudere Broeders, en was het voor
ons niet nodig om een stoffelijk gebouw te bouwen en een tijd te
wachten totdat de materialen op hun plaats zijn aangebracht. Maar
zouden wij meteen kunnen beginnen te werken door op de juiste manier voort te bouwen. Wij zouden in de wereld meteen een grote
kracht ten goede zijn voor de snelle bevrijding van Christus. Nu echter, nu wij dit niet kunnen, moeten wij het beste doen wat mogelijk
is. Dat is om de kosmische lijnen en principes uit te drukken in een
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materiële vorm zodat iedereen die zijn poorten binnengaat geïnspireerd zal worden. Zo zal ieder van ons, de onzichtbare, levende tempel die de ware kerk is, helpen bouwen.
Op deze ochtend zijn wij bijeengekomen om de eerste steen te maken, de steen die alle brieven en alle documenten zal bevatten, samen
met de geschriften en literatuur die wij tot nu toe bij de Rosicrucian
Fellowship hebben. Later zal dit de reden aantonen voor de bouw van
dit gebouw en waarom het in stand bleef. Geve God dat deze eerste
steen spoedig door andere stenen gevolgd moge worden. Dat wij
spoedig mogen beginnen, en in staat zijn het ware hoofdkwartier op
Mount Ecclesia op te richten.
De Bijbel verhaalt ons van het bezoek van de Wijzen bij de geboorte van onze redder. De legende vult deze geschiedenis aan door ons te
vertellen dat Caspar, Melchior en Balthasar - de namen van deze Wijzen - tot de drie rassen behoren die er op aarde zijn. Het is zeer merkwaardig dit laatste te zeggen, omdat op dit belangrijke moment er op
Mount Ecclesia eveneens vertegenwoordigers van de Lemurische, Atlantische en Arische rassen aanwezig zijn.
De aanwezigheid van vertegenwoordigers van de verschillende rassen bij de geboorte van Jezus, moet voor het onbevooroordeelde verstand echter verlichtend zijn geweest; en het feit dat de godsdienst
die hij kwam stichten, universeel is. Zoals nu, onverwacht en de tot
op heden niet waargenomen aanwezigheid van de drie grote rassen
op Mount Ecclesia, schijnt te voorspellen dat deze grote beweging
eveneens universeel zal worden, een brenger van een blijde boodschap, van een beter begrip en een juist gevoel van gemeenschap [fellowship] aan iedereen die op aarde leeft.’
De leden gingen toen naar de plek waar zand en cement was gestort
en iedereen, zowel mannen als vrouwen, nam deel aan het mengen
van het cement en het brengen hiervan naar de wachtende vorm die
met palmbladeren versierd was en bij het maken van de steen die de
hoek moet vormen van de Ecclesia wanneer daar aan wordt begonnen.”
De Oceanside Electric Company was een kleine elektriciteitscentrale die
Mount Ecclesia maar driemaal daags van elektriciteit van lage spanning
kon voorzien. Dit was een hinderlijke situatie die eveneens veel extra kosten met zich meebracht. Zo bestond de verlichting uit gasoline lampen,
waren de dictafoons voorzien van motoren die met de hand bediend
moesten worden en werd de drukpers aangedreven door een benzinemotor. Maar in november 1914 kwam daar verandering in. De heer F. H. Ken136

nedy, de schenker van de pompinstallatie, bood Mount Ecclesia een motor en dynamo aan, zodat een eigen centrale kon worden gebouwd. Max
Heindel was een ervaren werktuigkundige, die begin 1900 adviserend werktuigkundige bij een elektriciteitscentrale in New York was geweest. De installatie werd ondergebracht in het souterrain dat tijdens de zomerschool
had dienst gedaan als eetkamer, maar op dat moment als opslagruimte
werd gebruikt. Het bestond uit tegen elkaar gezette houten vlonders.
Daarna legde Heindel zelf de leidingen, want in Oceanside woonde maar
één amateur elektricien en er was geen geld om een vakman uit San Diego te laten komen.
In december werden de olielampen door gloeilampen vervangen en de
dictafoons die met handkracht moesten worden bediend, werden door
moderne elektrische apparaten vervangen. Mount Ecclesia baadde op 24
december in een zee van licht, opgewekt door de eigen centrale.
In februari 1915 konden in Los Angeles de letters voor de maandelijkse
brieven en lessen niet langer worden gezet en naar Mount Ecclesia worden
teruggezonden om daar te worden gedrukt. Het was onmogelijk om dit
op het hoofdkwartier met de hand te doen en daarom werd er een zetmachine aangeschaft.
Het kleine maandelijkse blad Echoes from Mount Ecclesia, sinds twee jaar
gratis verspreid, werd groter, maar de hogere portokosten die het verzenden met zich meebracht bleken een te zware last. Daarom verscheen het
meinummer als proefexemplaar met vermelding dat de abonnementsprijs
$1.- per jaar bedroeg. Het blad bevatte 43 genummerde bladzijden en de
naam werd veranderd in Rays from the Rose Cross.
In verband met het lawaai werd de drukkerij naar het onderhuis verplaatst, terwijl in juni er eveneens een cilinderpers werd aangeschaft.
Tijdens de eerste wereldoorlog (1914-1918) werd er op Mount Ecclesia
geen zomerschool gehouden en evenmin werden de activiteiten naar buiten voortgezet. Wél werden er voor de soldaten die in kamp Kearny – ongeveer 32 km van Oceanside – gelegerd waren, cursussen en voordrachten
gehouden, waarbij enige soldaten zich aanmeldden als lid.
Tijdens deze oorlogsjaren had Mount Ecclesia een financiële strijd te
voeren. In Europa waren veel studenten gedwongen hun financiële bijdragen te staken, de verkoop van boeken liep terug en de prijzen stegen.
Des te meer was de 4e juli een feestdag. De laatste $ 1000 van de hypotheek op het land was afbetaald en op de 4e juli werd de wissel verbrand,
terwijl Heindel een toespraak hield getiteld: ‘Ons genootschap, haar vooruitgang en bloei.’
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Het huis waarin de Heindels woonden was erg gehorig en stoorde Heindel
bij zijn werkzaamheden Eveneens was het te gemakkelijk toegankelijk
voor bezoekers. Daarom werd aan de voet van de heuvel een driekamer
huisje gebouwd waar Heindel in alle rust kon werken.

74 Heindel Cottage.

Van De boodschap der sterren, een klein, ingenaaid boekje, waren twee drukken verschenen. Maar in het huisje aan de voet van de heuvel werd dit
werkje herzien en uitgebreid. ’s Avonds, als mevrouw Heindel zich bij haar
man voegde - na overdag de bezoekers te hebben ontvangen, kantoorwerkzaamheden te hebben verricht, de koks en tuinlieden aanwijzingen te
hebben gegeven - luisterde zij wat haar man die dag aan de dictafoon had
toevertrouwd. Dit werd dan besproken waarna mevrouw Heindel, met
haar kennis, aanvullingen gaf. Het resultaat was een boek van 700 bladzijden.
Eén van de krachten die via het arbeidsbureau bij de Rosicrucian Fellowship in dienst trad was Alfred Adams. Een man van middelbare leeftijd,
met een zwakke gezondheid maar vriendelijk, gewillig en een nauwgezet
kantoorbediende. In de loop der tijd verbeterde zijn gezondheid en ging hij
zich interesseren voor de leer. Hoewel hij aanvankelijk was aangesteld om
algemene kantoorwerkzaamheden te verrichten, bleef de heer Adams op
Mount Ecclesia. Van boekhouder, stenograaf tot chef de bureau klom deze man begin 1919, na het overlijden van Max Heindel, op tot bedrijfsleider.
Destijds bleek deze man een grote steun die mevrouw Heindel tot 17 maart
1931 ter zijde stond, toen hij als gevolg van een hartaandoening op 72-jarige
leeftijd overleed. In de loop der jaren waren er in 1915 via het arbeidsbu138

reau acht krachten in dienst. Zij waren niet op de hoogte van de Rozenkruisersleer en een groot deel van de dag werd besteed aan het instrueren
en controleren van deze mensen.
Na het herschrijven van De boodschap der sterren werd Vereenvoudigde, wetenschappelijke astrologie herzien. Dit kleine, ingenaaide boekje, had Heindel in
1909 geschreven toen hij in Seattle verbleef. Na bewerkt te zijn was dit
boekje uitgegroeid tot 198 bladzijden en kwam in september 1916 van de
pers.

75 Handschrift van Max Heindel.
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11. GEESTELIJKE HOOGTEPUNTEN EN HET OVERLIJDEN VAN MAX HEINDEL

zelf-

Op 13 maart 1916 overleed de moeder van
Max Heindel. 221 Heindel schrijft hierover het volgende: ‘Een paar maanden
geleden, toen mijn moeder, die in Kopenhagen, in Denemarken woonde overleed, ontving ik van mijn broer en
zuster van smart doortrokken brieven
over het ‘verlies’. Bij mij was precies het
tegenovergestelde het geval. Want hoewel ik haar, gehuld in mijn zielenlichaam,
een paar keer per jaar voor enige ogenblikken had bezocht, had ik mij niet
durven materialiseren of tegen haar
durven te spreken omdat dit een schok
zou hebben veroorzaakt met de dood
als gevolg. Zelfs al zou een dergelijke

zuchtig gebruik van deze krachten zijn
toegestaan, in plaats van nadrukkelijk te
zijn verboden. Daarom was ik toen zij nog leefde, van mijn moeder gescheiden en was zij nauw verbonden met mijn broer en zuster. Toen de
dood kwam, veranderde dit. Toen was zij niet in staat haar aanwezigheid
aan hen kenbaar te maken. Zij kon niet met hen spreken of hen geruststellen dat zij niet ‘dood’ was, zoals zij geloofden. Maar zij leerde al gauw
dat alleen een GEDACHTE van mij haar hielp naar Californië te komen.
Toen ik haar een bepaald signaal had geleerd had zij, en heeft zij ook nu
nog, steeds ogenblikkelijk toegang tot mij. Nu zij dood is voor mijn broer
en zuster, is zij levend voor mij, die het voorrecht heeft haar door de
moeilijke overgangstijd heen te mogen helpen, hoewel ik nog steeds in
deze wereld verblijf. Daarom voel ik geen verlies.’ 222
Maar het sterven wordt soms bemoeilijkt als de omstanders dat proberen
te verhinderen, en dat werd veroorzaakt door Heindels halfzuster. Heindel
vertelt hierover het volgende verhaal: ‘Deze categorie [overledenen waarbij het levenslichaam en het begeertelichaam elkaar doordringen vanwege
76 Moeder Max Heindel.
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Staden Københavns Statistiske Kontor, Folkeregistret, in een brief van 14 oktober
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Rays from the Rose Cross, juli 1916 blz. 73 -74.
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hun slechtheid en die daardoor gedwongen zijn in de lagere sferen van de
onzichtbare wereld te verblijven] kan men daarom nog heel wat jaren na
hun overlijden ontmoeten. Het is beslist een merkwaardig feit dat deze
kwalijke lieden soms door vroegere vrienden die overleden zijn, worden
opgezocht omdat zij hulp nodig hebben om met de stoffelijke wereld in
contact te komen. Ik herinner mij zo’n geval dat enige jaren geleden gebeurde, toen mijn moeder op het punt stond te overlijden. Zij wilde buitengewoon graag haar [2e] man zien die enige jaren geleden overleden was.
Omdat hij de eerste hemel al bereikt had, waren zijn armen en lichaam al
verdwenen en was alleen nog zijn hoofd over. Daardoor zou hij maar
nauwelijks in staat zijn zich aan haar te vertonen als zij zou overlijden en
nog minder in staat zijn de omstandigheden bij dit overlijden te beïnvloeden, want die waren helemaal niet naar zijn zin. Men deed namelijk van
alles om de scheiding tussen haar geest en haar lichaam te vertragen, wat
voor de stervende een kwelling was. In zijn bezorgdheid over deze toestand riep de echtgenoot van mijn moeder de hulp in van een vriend, die
zich door de verstrengeling van zijn levenslichaam met zijn begeertelichaam gemakkelijk kon manifesteren. Deze geest pakte een stevige bamboestok die in de kamer stond en sloeg daarmee een boek uit de hand van
mijn halfzuster. De aanwezigen schrokken hier zo van, dat zij met hun
vertoning ophielden, waardoor de moeder kon sterven.’ 223
In het voorjaar van 1916 werd de oude zetmachine door een moderne vervangen. Daardoor werd het mogelijk het tijdschrift Rays from the Rose Cross
een grotere omvang te geven. Aanvankelijk was het Heindels plan er een
Rozenkruiserdagblad van te maken, maar na het uitbreken van de oorlog
werden veel leden naar het front gestuurd, waarvan sommigen sneuvelden. Eveneens stegen de prijzen voor machinerieën, papier en dergelijke,
terwijl de salarissen van de drukkers erg hoog waren. Omdat er geen leden
waren die deze taak op zich konden nemen bleef deze wens onvervuld.
Op de laatste bladzijde van het meinummer van 1916 schrijft Max Heindel onder andere: ‘Wedstrijd in symboliek. Aan de binnenzijde van de
omslag vindt u een oud Rozenkruiserssymbool dat de Oudere Broeders
DE SMELTKROES noemen. Als u dit in uw meditatie gebruikt zal het zich
aan u onthullen … Als de verhandelingen die een prijs winnen zijn gepubliceerd, zal ik over dit onderwerp schrijven.’
Deze afbeelding komt eveneens voor in de nummers van juni tot en met
oktober. Maar weinig personen bleken op de uitnodiging te reageren, want
Heindel schrijft in het nummer van september 1916 op blz. 160: ‘Ik vraag
mij af of de studenten de aangekondigde wedstrijd in symboliek hebben
223
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opgemerkt, want ik heb maar een paar antwoorden binnengekregen terwijl
de afgesproken sluitingsdatum, 1 augustus, voorbij is.’
In het oktobernummer van 1916, op bladzijde 169 schrijft Heindel: ‘De
volgende verklaring door een student, van het oude Rozenkruiserssymbool aan de binnenzijde van de omslag, is tot op heden de waardevolste
poging tot interpretatie die ontvangen is. Ik vertrouw erop dat het anderen
mag stimuleren om in die mijn van mysteriën te graven om daar een paar
verborgen geestelijke edelstenen te delven.’
Om de biografie niet te onderbreken is deze uitleg in addendum 10 weergegeven. Het blijkt dat Max Heindel het hierna niet nodig achtte zelf over
dit onderwerp, zoals hij aangekondigde, te schrijven.
In het San Luis Rey dal, ongeveer 60 meter beneden Mount Ecclesia, ligt
een spoorlijn van de Santa Fé spoorwegen, die loopt van Fallbrook naar
Bonsall. Het dal was beplant met suikerbieten die geoogst werden om in
wagons, via zijsporen, naar de suikerfabrieken te worden vervoerd. Maar
ten gevolge van een enorme overstroming werd de spoorlijn met zijn vertakkingen door het water weggevaagd, evenals boerderijen, bomen en de
vegetatie. Het was een afschuwelijk gezicht om te zien hoe schuren, kippenhokken, paarden, koeien en huisjes door de woeste stroom werden
meegesleurd. Alle bruggen tussen Los Angeles en San Diego werden door
de vloedgolf weggeslagen. Oceanside leek op een eiland; niemand kon
het bereiken. Noch kon een boodschap worden verstuurd want alle telefoon- en telegraafverbindingen waren verbroken. Vijf personen verloren
bij deze overstroming het leven en het duurde drie weken voordat Mount
Ecclesia weer post kon ontvangen.
Er bestond behoefte aan een schriftelijke cursus in de Rozenkruisersleer,
maar door de drukke werkzaamheden zag Heindel geen kans om die zelf
samen te stellen. Vandaar dat hij zich richtte tot mevrouw Kittie Skidmore
Cowen te Montana Home in Idaho, die artikelen op basis van de Cosmo
in Rays schreef. 224 Hij vroeg haar een cursus van 12 lessen met vragen samen te stellen. In het begin van 1917 was deze voorbereidende cursus in de
leer der Rozenkruisers gereed. Om lid te worden dient de aspirant eerst deze cursus te volgen zodat men bij toetreding weet waar men lid van wordt.
In maart 1917 bezocht de dichteres, mevrouw Ella Wheeler Wilcox
Mount Ecclesia. In Rays van mei 1917 schrijft Heindel hierover het volgende:
Auteur gevonden!
Toen Ella Wheeler Wilcox kort geleden Mount Ecclesia bezocht, onthul224
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de zij in een gesprek met mij dat zij de auteur is van dat voortreffelijke gedichtje:
Eén schip zeilt oost en een ander naar west
door dezelfde wind gedreven.
Zoals de zeilen staan
zal het scheepje gaan
die zullen er richting aan geven.
Als de winden der zee zijn de wegen van ’t lot
waar zonneschijn volgt na regen.
Uit geestkracht blijkt
wat de mens bereikt
en niet uit het voor of het tegen.

77 Ella Wheeler Wilcox, 1855-1919.

‘Enige jaren geleden vond ik dit gedichtje zonder dat de auteur hierbij vermeld stond. Ik citeerde het vaak, er menigmaal mijn spijt over
uitdrukkend dat ik niet kon zeggen wie het had gedicht. Ik was dus
blij te horen wie het had geschreven en mevrouw Wilcox vertelde
mij ook de geschiedenis hoe zij ertoe kwam het te dichten. Zij vertelde dat zij van New York naar Boston zeilde en terwijl zij met haar
echtgenoot op het dek zat merkte deze plotseling op: ‘Is ’t niet merkwaardig Ella dat we hier de schepen in beide richtingen zien varen
voortgedreven door dezelfde wind? Hierop reageerde mevrouw
Wilcox met: ‘O, Robert, wat een thema voor een gedicht! Geef me
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vlug een stuk papier zodat ik het kan opschrijven.’ En aldus schreef
zij het gedicht in een kleine tien minuten. ‘Dit’, zo zei zij, ‘was ongeveer 20 jaar geleden, en het werd voor het eerst geplaatst in Munsey’s
Magazine.
Het is eveneens interessant te weten dat de heer Wilcox de ‘vader’
was van veel geestelijke ideeën die mevrouw Wilcox daarna zo mooi in
verzen wist uit te drukken.
Volgens haar was hun huwelijk de ideale verbintenis, een hechte
vriendschap van twee zielen, zoals slechts zij dit kunnen waarderen
die dit hebben ervaren. Is het niet jammer dat een dergelijke, geestelijke verbintenis een uitzondering is in plaats van regel? Het zal u misschien ook interesseren, dat mevrouw Wilcox sinds jaren de Rozenkruisersleer bestudeerde en De wereldbeschouwing der Rozenkruisers met
enthousiasme prijst. Zij vertelde mij dat zij enige tijd voor het overlijden van haar echtgenoot met hem had geregeld elke avond, voor
het naar bed gaan om samen een hoofdstuk te lezen. Maar door het
heengaan van haar man werd dit plan nooit verwezenlijkt. Wat haar
erg speet, omdat zij voelde dat haar man er veel profijt van zou hebben
gehad in zijn post mortem staat, door het kennen van de daarin vervatte feiten.’
Kort voor haar overlijden in 1919, verscheen de autobiografie van mevrouw
Wilcox, genaamd: The Worlds and I. Hierin staat dat zij in 1855 op een boerderij in Wisconsin werd geboren als de jongste van vier kinderen. Haar lichamelijke gesteldheid in de jeugd liet te wensen over, maar haar verstandelijke, emotionele en geestelijke ontwikkeling was bevredigend. Op zeer
jeugdige leeftijd begon zij al met het schrijven van poëzie. Toen zij het
diploma van de middelbare school behaalde was zij in haar geboortestaat
als dichteres al bekend. Ongeveer 28 jaar oud, trouwde zij met Robert
Wilcox. Zij kregen één kind, een zoontje, dat kort na de geboorte overleed. Na hun huwelijk kwamen zij al spoedig in contact met de theosofie
en aanvaardden deze leer. Tijdens hun gehele leven bleven zij belangstelling houden voor psychische en geestelijke zaken. Al kort na hun huwelijk beloofden zij elkaar, dat degene die het eerst zou overlijden terug
zou komen om zich – indien mogelijk – met de ander in verbinding te stellen; maar aan die mogelijkheid werd niet getwijfeld. In 1916 overleed Robert Wilcox, na meer dan 30 jaar hechte en tedere vriendschap met zijn
vrouw. Zij werd overstelpt door smart, die steeds heviger werd naarmate
de weken voorbij gingen zonder een boodschap van hem. Zij bezocht beroemde mediums in het gehele land en eveneens een aantal ‘wijzen’ van
verschillende godsdiensten en wereldbeschouwingen zonder te vinden
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wat zij zocht. Een verblijf in een retraitehuis van de theosofen kalmeerde
haar, terwijl goede vrienden haar waarschuwden tegen blinde afhankelijkheid van het spiritisme. Het is in deze periode dat zij naar Californië ging,
omdat zij had gehoord dat de geestelijke trillingen daar sterker zijn. Nog
steeds op zoek naar hulp in haar verdriet, bracht zij Max Heindel een bezoek, niet begrijpend waarom zij van Robert nog geen teken had ontvangen. Zij beschrijft de ontmoeting met Heindel als volgt: ‘Tijdens een gesprek met Max Heindel, de leider van de Rozenkruisersleer in Californië,
maakte hij mij het gevolg van intense smart duidelijk. Hij verzekerde mij
dat ik in contact met de geest van mijn echtgenoot kon komen als ik
leerde mijn verdriet te beheersen. Ik antwoordde dat het mij vreemd
scheen, dat een almachtige God geen straal van zijn licht in een lijdende
ziel kon zenden om haar overtuiging te brengen wanneer die het meest
nodig was. Heindel vroeg: ‘Hebt u ooit bij een heldere waterplas gestaan
en de bomen en het licht daarin zien weerspiegelen? En hebt u ooit een
steen in die plas gegooid en gezien hoe het water vertroebelde en in beroering kwam zodat het niet weerspiegelde? Toch wachten boven, het
licht en de bomen om te worden weerspiegeld als het water weer tot rust
is gekomen. Zo ook wachten God en de geest van uw echtgenoot erop
zich aan u te vertonen als de beroering van uw verdriet is bedaard.’
Hierna keerde zij naar haar huis terug en bracht uren door in gebed en
gepeins. Na enige maanden werden Heindel’s woorden bewaarheid.’ 225
De kantoren waren zo overvol geworden, zodat het nodig was een afzonderlijk gebouw voor deze werkzaamheden op te zetten. Op 13 maart
1917, om 14.00 uur, werd, na een eenvoudige plechtigheid door 9 proefleerlingen, met de bouw ervan begonnen. Maar halverwege bleken de financiën uitgeput. Verder bouwen bleek alleen mogelijk als er enige duizenden dollars geleend konden worden.
In San Diego lukte het niet om op waardepapieren geld te lenen. Mevrouw Heindel, die de boekhouding van haar moeder bijhield, hoopte op
haar bezit te kunnen lenen, maar daarvoor was de toestemming van haar
zusters nodig. Die werd gegeven, zodat het probleem was opgelost en het
administratiegebouw kon worden afgebouwd.
Het administratiegebouw werd opgetrokken uit baksteen. Als het klaar
zou zijn, zou het één etage hebben en het totale vloeroppervlak zou 446
vierkante meter beslaan. Het lag in de bedoeling de drukkerij op de begane grond te huisvesten en het kantoor boven. Op deze bovenetage zou
eveneens een grote kamer – door middel van een schot te verdelen in twee
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vertrekken – worden gemaakt om voor de heer en mevrouw Heindel als
slaapkamer te dienen. Dit om Heindel het vermoeiende naar boven klimmen vanuit de driekamerbungalow, aan de voet van de heuvel gelegen, te
besparen. In deze slaapvertrekken was weliswaar geen water, maar als
men door de ontvangkamer ging was daar een kraan. Om een bad te nemen moest men buitenom gaan, naar de kraan in de eetzaal. Toen het gebouw klaar was kon Heindel in de drukkerij komen, de eetzaal bereiken
en de diensten in de kapel bijwonen, door een paar treden naar beneden
te gaan, wat hem anders teveel inspanning kostte.

78 Augusta Foss en Max Heindel in
hun dagelijkse kleding.

79 Augusta Foss met nicht
Olga Borsum (Crellin).

In mei 1917 bracht de heer F.H. Kennedy een bezoek aan Mount Ecclesia. Toen hij naar de voordeur van het kantoor liep vroeg hij waar Heindel was. Men verwees hem naar de drukkerij. Zoals gewoonlijk was de
zetmachine weer eens stuk. De heer Kennedy ging de drukkerij binnen
die nog gehuisvest was in het onderhuis. Daar trof hij Heindel aan, liggend onder een machine, terwijl het zweet op zijn gezicht parelde. De
heer Kennedy begroette zijn vriend met een glimlach en een van medelijden vertrokken gezicht.
Nadat ze een poosje met elkaar hadden gepraat, ging de heer Kennedy
weer naar boven, naar het kantoor waar mevrouw Heindel was. Zij zei
nooit een menselijk wezen te hebben gezien waarop groter ellende stond te
lezen dan op het gezicht van de heer Kennedy. De tranen stonden in zijn
ogen vanwege de toestand waarin hij Max Heindel had aangetroffen. Het
deed hem pijn dat een man met zijn capaciteiten gedwongen was onder een
smerige, vette machine te liggen om de noodzakelijke reparaties uit te voe146

ren. Er was weliswaar een jonge man, maar die had weinig verstand van letterzetten en nog minder van het mechanisme. De heer Kennedy vroeg aan
mevrouw Heindel het adres van iemand die lid was en naar Mount Ecclesia zou kunnen komen om in de drukkerij te helpen. Zij kende maar
één persoon die enige kennis van boekbinden had. Maar het was een arme man, vader van een gezin met vijf kinderen. Zijn adres werd genoteerd en de heer Kennedy trof meteen voorbereidselen om deze man
met zijn gezin over te laten komen. Maar voor het zover was, moest hij
eerst voor hen een huisje laten bouwen [dat wordt later Ecclesia Cottage
genoemd] en het salaris voor een jaar garanderen.

80 Ecclesia Cottage.

In juni 1917 was het nieuwe administratiegebouw klaar. De heer Philip
Grell en zijn gezin kwamen precies op tijd om bij de verhuizing te helpen
en de machines van de drukkerij te installeren. Zijn feitelijke kennis van
het eigenlijke werk en het onderhoud van de machines was zeer gering.
Ook werd niet alles schoon afgeleverd. Na acht maanden verliet het gezin
Grell Mount Ecclesia en lag Max Heindel weer zelf onder de machines.
Omdat in de drukkerij nu meer ruimte was gekomen werd er een grotere drukpers aangeschaft waardoor het mogelijk was het maandblad te
vergroten. Er waren opslagkamers waar de boeken goed verzorgd waren
zonder dat ze op en door elkaar werden gestapeld. Daarom werd op kleine
schaal begonnen met het zelf binden van boeken.
Tijdens de oorlogsjaren [1914-1918] was het moeilijk om personeel te krijgen. De heer en mevrouw Heindel gingen zelfs naar Los Angeles om daar
koks, bordenwassers, stenografen, tuinlieden en drukkers te werven. Financieel was dit ook zeer ongunstig, want de tochten naar Los Angeles
hadden één tot tweemaal in de veertien dagen plaats en kostten veel aan
reisgeld, benzine en hotelkosten. De mensen die op deze manier in dienst
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traden bleven nooit lang, omdat het buitenleven voor hen te saai was en
het vegetarische eten niet gewenst. Bijna elke drie maanden was er een
andere kok, die eerst in de vegetarische manier van koken moest worden
ingewijd om daarna weer te vertrekken. Dezelfde problemen deden zich
voor bij de drukkers, die óf sterke drank meenamen en hun roes uitsliepen
óf niet buiten de genoegens van het stadsleven konden.

81 Heindel, zijn vrouw, neef en Olga bij de Paige.

Op 15 juli 1917 gingen de beide Heindels met vakantie. 226 Dit was de eerste
maal nadat zeven jaar tevoren de Fellowship was gesticht. Zij vertrokken
zondagochtend nadat de dienst in de Pro Ecclesia was bijgewoond. Toen
stapten zij in Carita, een stevige Overland. Met deze auto gleden zij over
de wegen, die zij daarvoor al hadden bereden. Door het mooie San Luis
Rey dal, langs de oude, Franciscaner zendingspost, over de Red Mountain, en langs het Elsinore meer. Maar deze weg was niet hetzelfde als anders. Er was vrede en vreugde in de lucht, kalmte en stilte, een balsem voor
hun vermoeide lichamen en geesten. Hun hele wezen scheen te veranderen. Ze voelden zich jonger, ze glunderden en schaterden van het lachen
en zongen als kinderen.
Van Elsinor, over het effen oppervlak van de hoofdweg, ging hun tocht
door Colton, de voornaamste bron van cement in Californië. Toen naar
Riverside met zijn uitgestrekte sinaasappelboomgaarden, waar de lucht bezwangerd was met de geur van hun bloesem die naast de gouden vruchten
hing. Dit is met recht een streek van weergaloze schoonheid. Dat kwam
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niet door de gebouwen, hoewel die in het algemeen kunstzinnig en prachtig waren, maar door de natuur. Want deze hele streek in Zuid-Californië is
met recht een vruchtbaar paradijs met zijn prachtige palmen, zijn mooie
magnolia’s, zijn gouden sinaasappelen en zijn overvloed aan veelkleurige
bloemen die het oog verblindde, waar men ook keek.
Vijftig jaar hiervoor [rond 1870] was in deze gehele omtrek geen boom te
bekennen. De hele streek tussen Los Angeles en San Bernadino droeg toen
de naam van The sixty mile desert [de 90 km woestijn] een vreedzaam jachtgebied voor de verspreid wonende kolonisten.
Van Riverside is het niet ver naar Redlands, een pittoresk stadje in die
omgeving. Hier reden zij door de beroemde ‘smily heights’ gelegen op
een smalle bergkam ongeveer 150 meter hoog, die de grote vlakte waarop
het is gelegen in twee onmetelijke delen verdeelt, aan alle kanten omringd
door bergen. Wanneer men over deze rug rijdt treft men veel stukken
aan die niet breder zijn dan 60 meter. Men hoefde de auto dus niet te verlaten om een uitzicht te hebben over deze twee dalen met hun sinaasappel- en vruchtboomgaarden, die zich uitstrekten tot aan de bergen.
Zij bezochten eveneens San Bernardino, de oudste stad in die streek, een
mijncentrum. Maar tamelijk teleurgesteld keerden zij weer terug naar de
kust om wat verkoeling te zoeken.
Wat dat betreft is Californië een unieke staat, want als men weet waar
men moet zijn, kan men dagelijks elke temperatuur vinden die men wenst,
zowel in de zomer als in de winter, en men behoeft niet ver te gaan. Op
Mount Ecclesia bijvoorbeeld, is het meestal lekker koel. Als iemand een
warmere plek wenst dan zal het Elsinore meer, ongeveer 70 km van Oceanside, ideaal blijken. Om een partijtje te sneeuwballen kan men op een
koude winterochtend vanuit Los Angeles een tocht met een trolleybus
naar Mount Lowe maken, ongeveer 1800 meter boven de zeespiegel. Of op
de terugtocht over Pasadena waar strohoeden en shirts de dracht zijn. Of
naar Venice-by-the-Sea, waar de blauwe oceaan op het strand rolt en de
bezoeker uitnodigt een duik in het verkwikkende water te nemen.
Hun terugtocht ging door Los Angeles en een van haar mooie voorsteden, Hollywood. Daarna de klim over de Cohengue pas en al snel reden
zij door het vruchtbare San Fernando dal naar de bergen die hen van de
kust scheidden.
Universal City was het eerste punt dat hun belangstelling trok. Daar zagen zij hoe filmmensen hun opnamen maakten. Imitaties van oude kastelen tooiden de heuvels om kleur te geven aan verhalen uit de riddertijd.
Een scherp contrast tussen de oude en nieuwe wereld vormden de cowboys die tussen de heuvels een kudde dreven. Verder gaande kwamen zij
langs bloeiende steden zoals Lankershim, Van Nuys en Owensmouth aan
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hun rechter zijde, zich koesterend in de zonneschijn tussen met fruit beladen bosjes.
Aanvankelijk werd door het goud de aandacht op Californië gevestigd.
Hoewel er in deze streek een weelde is aan mineralen, zinkt dit in het niet
in vergelijking met het gouden graan, dat op grote akkers wordt verbouwd.
Of de gouden vruchten: sinaasappelen, citroenen en grapefruits; of de olie.
Die hebben meer waarde dan goud.
Op weg naar Santa Barbara gingen zij door een lange, steile, bochtige
helling - genaamd Canejo Grade - kustwaarts, waar zij na verloop van tijd
Ventura bereikten, een belangrijke oliestad. Vandaar loopt de snelweg
over een lengte van 38 km langs de oceaan. Op die tocht interesseerden
hen het meest Summerland, zo genoemd om zijn spiritualistisch toevluchtsoord. Deze plek was eens een bekende kampeerplaats voor de
spiritualisten. Toen werd er echter olie ontdekt. In plaats van op te stijgen
naar de zuivere, etherische gebieden van de engelen, groeven mensen met
grimmige gezichten en zwarte handen in het rijk van Pluto om begerig de
slijmerige substantie naar boven te halen die de vuren van fabrieken moet
voeden.
Te Santa Barbara zochten zij een onderkomen, want zij waren van plan
daar een poosje te blijven, omdat ze veel over de mooie, omliggende streek
hadden gehoord.
Hun nicht Olga (Borsum Crellin) - die hen op hun tochten vergezelde en
ambitie had als chauffeuse werd ingeschakeld. Zij had al een paar lessen
gevolgd op de Maxwell die gebruikt werd om de post naar Oceanside te
brengen. Al gauw was zij in de geheimen ingewijd hoe Carita te besturen,
en Heindel maakte het zich hoe langer hoe gemakkelijker. Tussen korte
tochtjes en langere rustperioden vlogen de dagen om, hen verkwikkend
om met nieuwe krachten naar Oceanside terug te keren.
In 1917, toen het voor astrologen onmogelijk was de Engelse efemeriden
te bemachtigen, kwamen er op Mount Ecclesia veel aanvragen binnen.
Toen op zekere avond de heer Heindel en zijn vrouw als gewoonlijk het
dagelijkse werk doornamen, zei Heindel tegen haar: ‘Wel liefste, wat missen we nog? Zouden jij en ik, met onze kennis van astrologie en wiskunde en onze drukkerij, niet in staat zijn om een Amerikaanse efemeriden
uit te geven?’
Met dit doel werden de Franse en Amerikaanse Nautical Almanac aangeschaft en werden de avonden doorgebracht met het berekenen van de
efemeriden. Heindel berekende de lengten en zijn vrouw de declinaties. In
het maandblad van februari 1918 verscheen de mededeling dat de efemeriden gedrukt waren; en op 10 februari dat de huizentabel voor de breedten
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van 47-48 en 49–60 graden klaar was, en de efemeriden vanaf 1860 zouden
worden berekend.
De uitgave van de efemeriden en de huizentabellen had tot gevolg dat de
verkoop van het boekje Vereenvoudigde, wetenschappelijke astrologie werd bevorderd en dat bij astrologen de belangstelling voor de leer groeide.
In mei 1918 maakte Heindel plannen om een boekbinderij te installeren
en begon hij de nodige machines aan te schaffen. Het plan was om met de
auto naar San Francisco te rijden en daar de handelaars in tweedehands
machines af te gaan. Na Bedelia was er een andere tweedehands auto aangeschaft, een zevenpersoons Paige, een grote, ruime wagen. Voor deze
tocht werden twee dames uitgenodigd, namelijk dr. Ruth Woods en mevrouw Mary L. Lyon. Heindel bestuurde de auto, omdat hij bang was dat
zijn vrouw brokken zou maken. Na een week waren zij weer op Mount
Ecclesia terug, nadat tegen zeer gereduceerde prijs een bindmachine was
gekocht. De heren Heindel en Grell installeerden deze machine, waarna
de heer Grell en zijn gezin het hoofdkwartier verlieten.
Na enige tijd slaagden de heer en mevrouw Heindel er in om door bemiddeling van het arbeidsbureau te Los Angeles, een man en een vrouw
voor de drukkerij aan te nemen die op de terugtocht meteen meereden.
Het bleken uitstekende krachten die bij het drukken en boekbinden veel
werk verzetten. Helaas bleek de man een periodiek drinker te zijn en na een
paar maanden verliet hij Mount Ecclesia weer.
Opnieuw werd er een advertentie voor een drukker-zetter geplaatst. In
deze advertentie werd het adres van de zuster van mevrouw Heindel vermeld die in Los Angeles woonde. Op dit adres ontmoette Heindel een betrouwbare drukker, de heer N. W. Caswell. Samen met de jonge vrouw
Ethel Lanning zetten zij in de drukkerij het werk voort. Na enige jaren
trouwden zij, maar bleven werkzaam in de drukkerij.
Zoals eerder werd vermeld begonnen in juli 1913 de moeilijkheden met
de watervoorziening. De problemen spitsten zich toe op het niet sluiten
van het hek naar de reservoirs, zodat het vee dat in het dal graasde, zich
over Mount Ecclesia verspreidde en daar de beplanting vernielde. Heindel
wilde geen rechtszaak beginnen. Maar in 1918 vaardigde het stadsbestuur
een bevelschrift uit om Heindel ervan te weerhouden om het hek te sluiten
en dicht te spijkeren. Het bevelschrift werd op een zaterdagmiddag laat
uitgevaardigd en bevatte de dagvaarding om de volgende maandagochtend
in de rechtszaal aanwezig te zijn. Heindel belde zijn advocaat in San Diego
op met het verzoek hem te verdedigen.
Die maandagochtend waren de heer en mevrouw Heindel om 10.00 uur
in de rechtszaal, maar de advocaat verscheen niet. Heindel moest naar het
advocatenkantoor om hem te roepen. Toen hij daar binnenkwam hoorde
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hij in het aangrenzende vertrek de stem van zijn raadsman. De kantoorbediende zei echter dat de heer Adam Thompson de stad uit was. Daarop
keerde Heindel weer naar de rechtszaal terug, waarop zijn vrouw hem
aanmoedigde zelf zijn verdediging te voeren. De rechter bleek ervan op de
hoogte dat Mr. Thompson in de stad was. Toen zijn zaak voorkwam bleek
dit in het voordeel van Heindel te werken die het geding met de stad Oceanside won. De rechter hekelde de gemeenteraad, want het bleek dat zij de
advocaat hadden omgekocht.
Het sluiten van de verlaten wegen die op het terrein waren aangelegd,
net als het hek naar de reservoirs en de andere wegen die naar de reservoirs leiden, was nog niet geheel uitgevoerd toen op het hoofdkwartier de
heer Graves zich aandiende om op het kantoor te werken. Hiram Graves,
die ooit detective was, ging om met vrienden uit Oceanside en het bleek al
gauw dat veel dingen die het stadsbestuur betrof, niet in de haak waren. Hij
verzamelde bewijzen en maakte die openbaar met als resultaat dat de raad
gedwongen werd om af te treden. Hierna werd een nieuwe gemeenteraad
gekozen die zeer bereidwillig was alle ongeregeldheden teniet te doen, zodat eind november 1918 deze zaak eindelijk geregeld was.
Om de vele jaargangen van de efemeriden klaar te krijgen werd ook ’s
nachts in de drukkerij gewerkt. Eveneens was er veel werk besteed aan De
boodschap der sterren, waarover in het maandblad de mededeling stond dat
die verkrijgbaar was.
Zonder dat Heindel er vooraf met zijn vrouw over gesproken had ging
hij in november naar zijn advocaat in San Diego en liet de auteursrechten
op de boeken en afbeeldingen die op zijn naam stonden door middel van
overdracht op haar naam schrijven.
Op een avond in het begin van december 1918, tijdens het berekenen
van de efemeriden voor 1920, drong Heindel er bij zijn vrouw op aan om
de gehele efemeriden zelf uit te rekenen. Zij vond dit vreemd, want het
was de gewoonte dat zij de declinaties berekende en Heindel de lengten.
Daarom vroeg zij: ‘Liefste, waarom wil je dat ik dit werk alleen doe?
Denk je dat je me gaat verlaten?’ Hierop antwoordde Heindel: ‘Welnee,
schat, ik wil alleen dat ik de mensen kan zeggen dat jij de efemeriden geheel alleen hebt berekend. Ik wil dat ze trots op je zijn.’ Dit verontrustte
haar, mede omdat hij al zijn papieren en andere zaken ging ordenen.
Nadat de heer Grell en zijn gezin het hoofdkwartier hadden verlaten
ontstond er een moeilijke situatie, zodat er voor Heindel niets anders opzat dan zelf de machines te bedienen. Hij bestudeerde de boekbindmachine totdat hij het mechanisme door en door kende. Om ervaring op te doen
ging hij in de laatste week van november de machine zelf bedienen.
Heindel kreeg net enige moed toen in december de drukker wegging
152

zodat er niets anders opzat dan opnieuw te adverteren. Het leek wel of alle
geschoolde krachten gesneuveld waren. Daarom gingen Heindel en zijn
vrouw op woensdag 1 januari 1919 in hun Paige Carita genaamd, naar Los
Angeles om te proberen daar een drukker te vinden. Zij slaagden inderdaad, en vonden een echtpaar. De man was een ervaren zetter-drukker
en de vrouw had enige kennis van boekhouden.
Op vrijdag, 3 januari om 5.00 uur ’s morgens vertrokken ze uit Los Angeles om bij de markt te stoppen om groenten in te kopen. Met de laadbak
volgeladen met groenten en verscheidene andere dingen die al gekocht
waren, kwamen ze laat in de middag, vermoeid en hongerig, op het hoofdkwartier aan.
Op zaterdag, 4 januari was er op Mount Ecclesia feest; toen werd het
uitgestelde ‘oud en nieuw’ gevierd. Sommige vrienden uit de omliggende
steden waren eveneens aanwezig zodat de bibliotheek gevuld was met
blijde gezichten. Max Heindel was ook in de stemming en zong met zijn
diepe, krachtige, muzikale stem enige liederen Een lied waar hij op gesteld was heette Ben Bolt. Ook zong hij de versie zoals dat bij zeelieden
gebruikelijk is op Where are you going, my pretty maid, een oude ballade die
hij gesticulerend begeleidde. 227 Hij vertelde verhalen en grappige voorvallen en verraste de aanwezigen met ijs en gebak die hij in Oceanside had
gekocht.
Zondag 5 januari was Heindel stil en in gedachten verzonken, maar verkeerde ogenschijnlijk in goede gezondheid. Zijn aandacht werd in beslag
genomen door de studentenles. ’s Avonds hield hij een voordracht in de
Pro-Ecclesia.
Ook maandag 6 januari 1919 was Heindel stil, maar vredig en gelukkig.
Hij ordende de papieren op zijn bureau en maakte aantekeningen betreffende het aanvullen van de drukkerijbenodigdheden. Ook wilde hij dat zijn
vrouw bij hem op kantoor was en vroeg verscheidene malen aan haar om
te gaan zitten en wat met hem te praten. Toen zij hem zei, bang te zijn
hem in zijn werk te storen antwoordde Heindel: ‘Ik vind het echt fijn om
je bij me te hebben en dat je mij bezoekt.’
Omstreeks 16.00 uur had Heindel een brief opgesteld aan de directrice
van de plaatselijke posterijen met het verzoek om éénmaal per dag de post
op Mount Ecclesia te bezorgen. Met deze brief ging hij naar het kantoor
van zijn vrouw om haar de brief te laten lezen. Omstreeks 16.30 uur, toen
zijn vrouw de brief las en hij met één hand op de rand van haar bureau geleund naast haar stond, gleed hij plotseling op de grond, getroffen door
een hartaanval. Het was een vreemde val, want het scheen alsof onzicht227

Zie addendum 11.
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bare handen hem vasthielden en hem zacht op het tapijt neerlegden.
Toen mevrouw Heindel zich over hem heen boog, waren zijn laatste woorden: ‘Met mij is alles in orde, liefste.’
Hij verloor daarop het bewustzijn en werd naar zijn kamer gedragen, die
grensde aan het kantoor van mevrouw Heindel. Terwijl zij bij hem bleef,
hielden de werkers in de Pro-Ecclesia een genezingsdienst. Om 20.25 uur
opende hij nog eenmaal zijn ogen en lachte hij tegen zijn vrouw, waarna hij
overleed.
Zijn stoffelijk lichaam werd gedurende 3 dag zonder ijs en zonder het
te balsemen, in zijn studeerkamer opgebaard. Merkwaardigerwijs scheen
het lichaam uiterlijk niet veranderd, en hadden de wangen hun natuurlijke, rode kleur behouden als tijdens zijn leven. Sommige vrienden meenden dan ook dat Heindel niet overleden was. Mevrouw Heindel besloot
daarom, dat als er geen verandering zou zijn ingetreden nadat zijn lichaam
het crematorium in San Diego bereikt had, zij het lichaam enige dagen in
een kelder zou laten liggen. Maar dat bleek niet nodig te zijn. Want toen
de ritus in de Pro-Ecclesia werd gelezen, verscheen Heindel aan zijn vrouw
en verzekerde haar dat alles in orde was. Daarna werd het lichaam gecremeerd en de as bij de wortels van de rozenstruik, aan de voet van het
kruis, begraven.
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12. AUGUSTA FOSS HEINDEL ALS OPVOLGSTER VAN
MAX HEINDEL
De mens kan men vergelijken met de golven van de zee: als er in de zee
een golf breekt en wegvloeit, neemt een ander haar plaats in. Het doet er
niet toe of iemand al dan niet belangrijk is, er zijn altijd anderen die in de
plaats treden zodat het werk kan voortgaan. En zo kreeg na het heengaan
van Max Heindel zijn vrouw de leiding, bijgestaan door de heer Alfred
Adams.
In november 1918 was Heindel naar San Diego gegaan om de auteursrechten van de boeken en afbeeldingen door middel van een notariële acte op
de naam van zijn vrouw over te laten schrijven. Toen na het overlijden
van Heindel zijn testament officieel werd erkend, bleek dat hij het stuk
land had gekocht voordat de Fellowship rechtspersoonlijkheid kreeg. In
de akte stond dat hij het land voor de Fellowship beheerde. Maar toen de
acte besproken werd en het testament bekrachtigd, verklaarde de rechter
dat het terrein van de Fellowship aan mevrouw Heindel, als erfgename,
toekwam op grond van het feit dat toen het testament werd getekend, er
geen rechtspersoonlijkheid was.
In het voorjaar van 1919 kwamen er enige personen – die al een aantal jaren lid waren – naar Mount Ecclesia. Het waren: de heer W. J. Darrow,
bouwkundig ingenieur, lid van het New Yorkse centrum; hij hielp met de
bouw van een composttank. Later hielp hij op kantoor en de afdeling van
het maandblad. Mevrouw Netty Lytle uit Seattle hielp aanvankelijk in de
keuken en werd later esoterisch secretaresse. Mevrouw Mary B. Roberts uit
New York nam de huishoudelijke afdeling voor haar rekening. Mevrouw
Margaret Wolff kreeg de leiding over de genezingsafdeling, en werd na
haar overlijden opgevolgd door mevrouw Roberts. Een jongeman, Joseph Hoheisel, een lid uit Chicago en een goed automonteur, was de enige
die de Paige kon besturen en onderhouden, en Sam Erret. 228 Vooral hij
bleek een uitkomst die vele jaren de drukkerij zou leiden. De nieuw ingerichte bindinstallatie, vooral de vouw- en boekbindmachine, leverde problemen op. In Oceanside bleek niemand op de hoogte te zijn van het ingewikkelde mechanisme van dergelijke machines. Maar met de komst van
de heer Erret werd er orde op zaken gesteld, en hij was het die de zaak
draaiende hield.
228

De heer Paul R. Grell, zoon van Philip Grell, schreef mij in oktober 1989, dat hij hem
persoonlijk had gekend en dat zijn naam geschreven moet worden als Erret en niet
Ehret. Zie Echoes, febr. 1951, blz. 2.
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Het witte hondje, Smart genaamd, dat de Heindels in 1913 hadden aangeschaft om de konijnen uit de groentetuin te houden en later door mevrouw
Kitty Skidmore Cowen, een van de leden die de zomerschool bezochten,
was geadopteerd, kwam tegen het einde van 1919 naar Mount Ecclesia terug. Mevrouw Cowen, wier echtgenoot in die tussentijd was overleden,
keerde toen terug om zich blijvend op het hoofdkwartier te vestigen en
Smart met haar. 229 Hij verdeelde zijn tijd tussen de twee kamers van mevrouw Cowen en mevrouw Heindel. Hij bleef altijd trouw aan zijn eerste
baas, in het bijzonder na een ervaring die hij had toen mevrouw Cowen
enige weken weg was. Een buurman bezat een zeer valse buldog die in
zijn tuin lag aangelijnd waar Smart hem aanviel om hem wat hondenvoer
afhandig te maken. Nadat de grote hond Smart te pakken had gekregen
werd de arme kleine stakker vreeslijk toegetakeld, waarna hij als een bloederige massa naar de kamer van mevrouw Heindel werd gebracht. Een
verpleegster die op bezoek was, hielp de wonden van het arme dier te verbinden en zijn gebroken achterpoten te zetten. Daarna verzorgde mevrouw Heindel hem; hij lag zelfs ’s nachts in een mand die naast haar bed
stond. Op een dag liep de hond op zijn twee voorpoten in haar kamer
rond, een knappe stunt. In korte tijd was hij weer de oude. Smart bleef
enige jaren bij hen en verdween toen plotseling.
In november 1919 rolde er weer een boek van de pers. Het was het herschreven boekwerkje Vereenvoudigde, wetenschappelijke astrologie.
Het stuk land dat door Heindel was gekocht, bestond uit 40 acres, ongeveer 16 ha, maar het sloot niet geheel aan op de hoofdweg. Omstreeks 1920
kwam er een nieuwe landeigenaar als buurman, die in geldnood zat. Hij
verkocht aan de Fellowship een stuk van zijn land, een stuk grond dat precies tussen de weg en het Fellowshipterrein lag. Zo kreeg de Fellowship
een doorlopende grens tot aan de ‘Highway to the Stars’, die leidt naar het
wereldberoemde observatorium Mount Palomar.
Na aankoop van deze strook land, drongen enige leden van de raad van
bestuur er bij mevrouw Heindel op aan om de 16 ha land die in haar bezit
was, aan de Fellowship te schenken. Hoewel haar advocaat dit afraadde,
stemde zij hierin toe.
In mei 1920 verscheen Max Heindel aan zijn vrouw en deelde haar mee dat
het volgens de Leraar tijd werd om een Ecclesia of tempel te bouwen. 230 Al
tijdens het leven van Max Heindel hadden de studenten een fonds gesticht voor de bouw van de tempel. Maar nadat er een paar duizend dolZij overleed op 16 april 1951 na een maandenlange slepende ziekte, zo staat in Rays van
juni 1951, blz. 243-245 geschreven. Haar geboortedatum is niet bekend.
230 Rays, april 1931, blz. 222.
229
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lar was ingezameld, lieten de meeste leden het afweten. Toen echter in mei
deze boodschap bekend werd gemaakt, stroomde het geld binnen. Daarop
werd de heer Lester Cramer, een architect uit New York, verzocht naar
Oceanside te komen. Hij was enige jaren geleden ook al op Mount Ecclesia en had daar, op aanwijzingen van Max Heindel, de tekeningen voor de
tempel gemaakt.
Op dinsdag, 29 juni 1920 arriveerden al vroeg in de ochtend de eerste bezoekers per auto uit San Diego, Los Angeles en zelfs uit het veraf gelegen Sacramento. Sommige gasten waren al op zondag en maandag aangekomen. Omdat er niet genoeg woonruimte beschikbaar was, werden zij
in tenten ondergebracht.
Totaal waren het 65 personen die zich om 11.45 uur op ‘Ecclesia Point’
verzamelden om de grond voor de tempel te wijden. Na het zingen van het
openingslied, gaf mevrouw Heindel een korte inleiding, daarin wijzend
op de heiligheid van deze stap.
Om precies 12.00 uur volgden, na mevrouw Heindel, de discipelen, proefleerlingen en studenten om de eerste spade in de grond te steken.
Na deze plechtigheid sprak mevrouw Heindel over het bouwen van de
ware genezingstempel die om het stoffelijke symbool, de Ecclesia, moet
worden opgericht.

82 De genezingstempel of Ecclesia.

83 De architect L. Cramer.

Nadat de grond was gewijd, werden er in de daarop volgende weken
greppels gegraven die gevuld met beton uit de molen - die de hele dag
grind, zand, cement en water mengde - het fundament vormden. Een kleine maand later, op de geboortedag van Max Heindel, de 23ste juli, werd om
precies 12.00 uur de hoeksteen voor de tempel gelegd. In de van cement
gemaakte hoeksteen werd een kistje ingemetseld met de geschriften van de
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Fellowship. De steen zelf was al op 26 november 1914 door Max Heindel
gewijd. Mevrouw Heindel zei bij deze gelegenheid het volgende:
‘Vrienden. Vandaag zijn wij bijeen om datgene voort te zetten waaraan onze leider, Max Heindel, op 26 november 1914 is begonnen.
Toen kwamen wij bijeen om de steen te maken die wij vandaag als
hoeksteen leggen. De tempel is een stoffelijk symbool dat als wij die
betreden, ons een voorstelling zal geven van dat wat wij, als werkers in Gods tempel, proberen te verwezenlijken. Wij kennen het
symbolisch gebruik van het gereedschap om te metselen. De metselaar wordt omschreven als iemand die cement stort en stenen plaatst
en met gereedschap werkt dat bij zijn beroep hoort. Zo komt een gebouw tot stand.
Wij zijn ook echte vrijmetselaars, die ander materiaal gebruiken.
Wij bouwen met het materiaal dat de Oudere Broeders ons schonken en dat wij zojuist aan dit archiefkistje hebben toevertrouwd, namelijk de prachtige boodschap die de Oudere Broeders ons gaven
door middel van de grote geest wiens geboortedag wij vandaag herdenken. De geest die op 23 juli 1865 werd geboren en die voorbestemd
was de wereld een ruimer inzicht te geven in de leer van Christus, de
mensheid ooit eerder geschonken. Een godsdienst die de hoeksteen
van het nieuwe ras in het Waterman tijdperk [2360] zal worden. Deze
boodschapper vertelde ons ook, dat dit de laatste stoffelijke tempel is
die [in opdracht] door de Oudere Broeders wordt opgericht.
De mensheid zal dat ontwikkelingsstadium bereiken en werkt met
het oog hierop om zich voor te bereiden, zodat men in de ware tempel kan aanbidden. De tempel van God die niet met handen is gemaakt, eeuwig in de hemelen, die niet van steen, beton en metselspecie is gemaakt, maar van liefhebbende harten, en de heiliging van
ons lager zelf, ons aldus daarin toewijdend als levende stenen.
Het is een voorrecht één van de werkers te zijn, één van de levende stenen, die gekozen is om de laatste geboden van Christus te
gehoorzamen: het evangelie te verkondigen en de zieken te genezen.
Dat laatste gebod is al zoveel jaren door de mens vergeten. Wij hebben het evangelie verkondigd, maar hebben hiermee slechts de eerste helft van het gebod dat hij zijn leerlingen gaf, uitgevoerd. In de
kerk hebben wij verzuimd de zieken te genezen. Er was scheiding
tussen wetenschap en godsdienst. Deze scheiding veroorzaakte het
tegenwoordige materialisme. Om deze breuk te herstellen; het verzoenen van wetenschap en godsdienst, is wat wij, werkers en volgelingen van de leer van de Rosicrucian Fellowship, proberen tot stand
te brengen. Wij bouwen de hoeksteen van een groot, toekomstig
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werk. De weinigen die hier nu zijn beseffen maar nauwelijks wat dit
voor de mensheid betekent. Jaren nadat wij ons stoffelijk lichaam
zullen hebben verlaten zal de inhoud van dit kistje blijven bestaan.
De trillingen die in dit gebouw worden ingebouwd zullen tot in de
uithoeken van de aarde doordringen.
Men zegt dat toen Salomo de tempel te Jeruzalem bouwde, de trillingen van de hele stad gereinigd en veranderd werden. Wij worden
in de greep van Saturnus gehouden, in een gekristalliseerde omgeving. Voor ons was het echter nodig onze lessen te leren omdat wij
ons in deze gekristalliseerde wereld bevinden en moeten daarom
tastbaar cement gebruiken. Maar met dit werk hebben wij een stadium bereikt waarop het onnodig is langer te worstelen, want het
fundament is nu gelegd. Vandaag hebben wij deze hoeksteen geplaatst, die met zijn inhoud, ontelbare jaren intact zal blijven.
Vrienden, laten wij hier vandaan gaan, opnieuw toegewijd om zuiverder, betere en reinere voertuigen te worden waardoor de verheven leer van het Rozenkruis in de wereld kan worden uitgedragen.
Wij zijn hier, omdat wij als werkers in dit grote veld van Christus
zijn gekozen. En wij zijn hier om de onzichtbare tempel voor te bereiden, en de zichtbare tempel alleen maar als werkcentrum gebruikend. Wij hebben ons stoffelijk lichaam nog niet afgelegd, maar niettemin bereiden wij er ons op voor Christus te kunnen ontmoeten.
Want hij beloofde dat wij bij zijn terugkeer ‘Hem in de lucht zullen
ontmoeten.’ Wat betekent dit? Dat wij het ‘gouden bruiloftskleed’
weven, het vergeestelijkte levenslichaam waarin wij alleen Christus
bij zijn terugkeer kunnen ontmoeten.
Vrienden laten wij, als wij elk een troffel cement storten om de
steen af te sluiten, met een dankgebed vragen om groter kracht,
reinheid en inzicht, zodat wij geschikte werktuigen mogen zijn om
dit werk voort te zetten en deze boodschap van de Fellowship aan
de mensheid door te geven, bedenkend dat Christus de ware hoeksteen is.’ 231
Rollo Smith was ook weer bij de bouw van de tempel aanwezig. Doordat er
tijdens de bouw voortdurend giften binnenkwamen en de lonen van de
metselaars direct uitbetaald konden worden, vorderde het werk snel. Het
streven was de tempel voor het einde van het 2e decennium [18 april 1920] gereed te hebben.
231

Bedenk dat dit een letterlijke vertaling van de Amerikaanse tekst is. Dat de tekst zo
verwarrend is, werd waarschijnlijk veroorzaakt door de emoties van mevrouw Heindel, op deze verjaardag van haar nog maar kort tevoren overleden echtgenoot.
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Om de extra werkkrachten te huisvesten werden er legertenten aangeschaft. Hierin werden houten vlonders en deuren gemaakt zodat de tenten de gehele winter bewoonbaar waren.
Er werden ook cursussen gegeven. Mevrouw Arline D. Cramer gaf de
cursus in de Rozenkruisersleer en mevrouw Margaret Wolff de cursus in
astrodiagnose. Ook waren er lessen in astrologie en expressie.
In Echoes van november staat, dat er 5500 exemplaren van De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, 5000 exemplaren van Vereenvoudigde, wetenschappelijke astrologie en 4000 exemplaren van Het web van het lot door de drukkerij
en binderij waren afgeleverd.
De maandelijkse lessen die Heindel aan zijn studenten had gezonden,
werden in boekvorm uitgegeven met als titels, voor zover ze in 1920 gereed
waren: Het web van het lot en De mystieke betekenis van Kerstmis, terwijl Vrijmetselarij en katholicisme klaar lag om te worden gedrukt.
Financieel bezien was 1920 een moeilijk jaar, want in vergelijking met 1918
waren de prijzen driemaal zo hoog. In 1918 bijvoorbeeld, kostte een boekomslag 7 dollarcent, en een Amerikaans pond papier 11 dollarcent. In 1920
kostte een boekomslag 20 dollarcent en een pond papier 31 dollarcent.
Op 24 december, ’s avonds om 22.30 uur, kwamen de discipelen en proefleerlingen in de tempel bijeen voor de wijding hiervan en de vollemaansdienst. Hierna zong het koor om 23.45 uur ‘Komt allen tezamen’ terwijl de
leden en bezoekers zich, vanuit de Pro Ecclesia, naar de tempel begaven.
Mevrouw Frances Ray speelde op het kleine harmonium - want er was
geen geld genoeg om een pijporgel te kopen – Parsival, ‘de mars van de ridders van de heilige graal.’ Daarna zong men ‘Stille nacht’ met de woorden die Heindel op deze melodie had gemaakt, waarna het kerstverhaal
uit de Bijbel volgde. Tijdens de voordracht werden er op het scherm boven het orgeltje dia’s geprojecteerd, merendeels reproducties van de grote meesters. Toen zong mevrouw Louise D’Artell met een rijke, volle altstem ‘Open de poorten van de tempel’. Daarna sprak mevrouw Heindel
over het doel van het werk en de noodzaak van persoonlijke toewijding;
gevolgd door een prachtige selectie op zijn fluit door de heer D. Moro
waarna ieder zich voorbereidde op stil gebed dat werd aangekondigd door
een citersolo van Eugene Miller. Hierna zongen allen ‘Oh little town of
Bethlehem’, waarna mevrouw Heindel het slotwoord sprak en men onder
het naspel op het orgel, zwijgend de tempel verliet.
De tempel was echter nog niet helemaal klaar, omdat de opdracht voor
de ramen, in september al verstrekt, niet tijdig was uitgevoerd. Maar enige
dagen na Kerstmis was het zover. Toen werden de prachtig gekleurde glasin-loodramen ingezet, en de plafondverlichting in het midden aangebracht.
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84 Interieur van de genezingstempel.

De heer Camille Lambert, een kunstenaar uit Lille, Frankrijk, zond
twaalf olieverfschilderijen naar Mount Ecclesia om aan de twaalf wanden
boven de glas-in-loodramen op te hangen. Deze schilderijen zijn uitbeeldingen van de twaalf tekens van de dierenriem. Het teken Leo, de Leeuw,
dat boven het altaar werd gehangen, is een gloeiende zonsopgang met een
statige leeuw die waakzaam ligt te kijken. Taurus stelt een stier voor die in
het voorjaar in een bloeiende boomgaard graast. Het teken Aquarius, de
Waterman, hangt boven de ingang.
De banken zijn zuiver wit. De uiteinden en de einden in het middenpad
zijn gemerkt met een gouden dierenriemteken. Iedere proefleerling of discipel die binnenkomt moet in die bank zitten die met zijn of haar zonneteken overeenkomt. Deze banken zullen, zolang zij in de tempel staan, hun
eigen plaats behouden. De grote armstoel, waarin degene zit die de lezing
houdt, heeft boven aan de rugleuning in goud het teken Leo. De vloerbedekking is van groen linoleum, terwijl het podium met geelbruin tapijt is
bekleed.
Een aantal mannen dat met de bouw had meegeholpen, was zo enthousiast over Mount Ecclesia dat zij wilden blijven. Maar er was een nijpend
tekort aan slaapruimte, zowel voor medewerkers als gasten, en er was
geen geld om bij te bouwen. Van de stellingen die voor de bouw van de
Ecclesia hadden gediend was echter afvalhout over. Daarom werd besloten om op het huisje genaamd ecclesia cottage, waar eerder het gezin Grell
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had gewoond, een etage te bouwen, want de vloer en het fundament waren stevig genoeg.
Deze houten etage werd aan de binnenkant met board afgewerkt en aan
de buitenkant met dakspanen, die het merendeel van de gebruikte latten
bedekten. Daarna werd de waterleiding aangelegd. Toen het gebouwtje
klaar was had het beneden vijf slaapkamers voor heren en boven zeven
slaapkamers voor dames.
Ondertussen ging het werk voort, maar een zwak punt bleef de accommodatie. Omdat de medewerkers in aantal toenamen en de hoeveelheid
bezoekers steeds groter werd moest er iets gebeuren om deze mensen van
een behoorlijke logiesgelegenheid te voorzien. Opnieuw werd de hulp van
de heer Lester A. Cramer ingeroepen die een modern etagegebouw met
twintig kamers ontwierp, waarvan acht met een bad. Met de bouw van een
dergelijk logement waren grote kosten gemoeid en aanvankelijk bestond
de vrees het niet te kunnen verwezenlijken. Gelukkig bleek de bank in
Oceanside bereid $7.000.- te lenen, die in twee jaar werden afgelost.
In juli 1922 overleed te Los Angeles Maria Lange op achtenzestigjarige
leeftijd. In verband met haar gezondheid was zij begin 1920 naar Mount
Ecclesia gegaan, waar zij tot aan haar overlijden als huishoudster werkzaam
was. 232
Op dinsdag, 7 augustus 1923 om 16.24 uur werd de grond ten westen van
Ecclesia Cottage gewijd. Het gebouw dat tijdens de bouw aangeduid werd
als ‘dormitory’ (slaapzaal), werd later Guest Hall en ten slotte Rose Cross
Lodge genoemd. Het werd opgetrokken in eenvoudige, zogenoemde ‘missiestijl’ en had een afmeting van 10,67 bij 25 meter. Het had eveneens een
etage en was gemaakt uit holle tegels die aan de binnen- en buitenzijde bepleisterd werden. De totale kosten bedroegen $15.000. Op de eerste etage
werd een zonnekamer gebouwd, die vanwege zijn grootte als vergaderruimte voor grote bijeenkomsten diende. Voorheen werd hiervoor gebruik
gemaakt van de eetzaal, maar dit bleek storend voor hen die in de keuken
werkten.
In deze periode werd Mount Ecclesia door de ‘San Diego Gas and Electric Company’ voorzien van elektriciteit, gas en water, en behoorden moeilijkheden op dit gebied voorgoed tot het verleden. Eveneens bleken de ijsleverancier, de groenteman en de bakker bereid Mount Ecclesia hun waren
te leveren. De bestrating van de hoofdweg die langs het hoofdkwartier
loopt, bleek ook een grote verbetering.

232

Zie: Rays from the Rose Cross, september 1922, blz. 199.
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85 Rose Cross Lodge.

In 1923 werden er door de buurman aan de oostzijde van het terrein, kleine lapjes grond verkocht. Om Mount Ecclesia aan die zijde tegen oprukkende buren te beschermen werd tegen een zeer lage prijs, een prachtig eucalyptus bosje gekocht ter grootte van ongeveer 20 are.
In dezelfde tijd werd ten noordwesten van de tempel een dubbel huisje
gebouwd, elk met drie kamers, en daaronder een garage. Het kreeg de
naam ‘Tempel Cottage’ en was bestemd voor de echtparen Swigart en Wilson. De heer Swigart en zijn vrouw Perl kwamen uit Yakima, Washington.
Hij werd algemeen directeur, terwijl zijn vrouw op de genezingsafdeling
hielp.
Een paar maanden eerder waren de heer en mevrouw Wilson gearriveerd. Harry Wilson als kracht op de afdeling financiën en Vera als centrasecretaresse. Na het overlijden van de heer Swigart in 1929, werd zijn plaats
ingenomen door de heer Wilson, die in 1939 overleed.
In 1923 begon mevrouw Lida West, lid van het Long Beach centrum, de
Fellowshipboeken over te zetten in braille, die aan blinden en slechtzienden in Amerika gratis ter lezing werden aangeboden.
In 1924 werd er een nieuwe drukpers aangeschaft. Het was een Stonemetz
pers, speciaal bedoeld om er de Rays from the Rose Cross op te drukken.
Eveneens in 1924 schreef de heer Charles D. Cooper aan het hoofdkwartier een brief waarbij hij een cheque van $100 insloot, met het doel een
fonds op te richten voor een pijporgel in de tempel. De binnenkomst
van deze brief werd in het maandblad van november vermeld, met het verzoek van de schrijver of de leden en vrienden zich hierbij wilden aansluiten.
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Een jaar later, in september 1925, ging mevrouw Heindel naar twintig grote steden in de noordelijke, westelijke en oostelijke staten om daar voordrachten te houden. Kort voor haar vertrek verscheen Max Heindel aan
haar die zei dat zodra het financieel haalbaar was, met de bouw van een
kleuterschool moest worden begonnen, zodat deze voor 1930 in gebruik
zou kunnen worden genomen. 233
In 1925 werd er weer een stuk aan het grondgebied van Mount Ecclesia
toegevoegd. Dit grensde aan het in 1923 gekochte stuk land van 20 are met
eucalyptusbomen. In hetzelfde jaar werd eveneens - op veler verzoek een aanvullende cursus van 14 lessen in de Rozenkruisersleer samengesteld;
enige jaren later werden hier nog zeven lessen aan toegevoegd.
In voorgaande jaren was al een begin gemaakt met het in boekvorm uitgeven van de lessen van Max Heindel die maandelijks aan de studenten
werden verstuurd. Deze lessen zijn in een vijftal boeken verschenen, te weten: Het web van het lot [1920]; Leringen van een ingewijde [1927]; Sprokkelingen van
een mysticus [1922]; De mysteriën van de grote opera’s [1921]; Vrijmetselarij en katholicisme [1914], en één brochure: De mystieke betekenis van Kerstmis [1920].
In het maandblad van januari 1926 werd meegedeeld dat de Brieven aan
studenten eveneens in boekvorm was verschenen, terwijl een brochure van
24 bladzijden, van de hand van mevrouw Heindel, genaamd: Evolutie vanuit het standpunt der Rozenkruisers was gedrukt.
In het voorjaar van 1926 schonk de heer E.W. Ogden het hoofdkwartier
een bed cactussen die door hem en de heer Charles Swigart in Pasadena
gekocht waren.

86 De kleuterschool, later West Hall genoemd.
233

Zie: Rays from the Rose Cross, april 1931, blz. 222.
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Naar aanleiding van het feit dat Heindel in augustus 1925 aan zijn vrouw
was verschenen met de opdracht een kleuterschool te bouwen zodra dit
financieel mogelijk was, werd er uitgezien naar mogelijkheden dit plan te
verwezenlijken. 234 Een gift van het echtpaar J.C. Jenssen maakte de bouw
mogelijk. In september 1926 werd de kleuterschool, die plaats bood aan
twintig kinderen tussen de vier en zeven jaar, gewijd. Aanvankelijk was er
belangstelling, zodanig dat er een wachtlijst moest worden aangelegd,
maar toen in de jaren dertig de crisistijd begon nam de belangstelling af,
zodat de kleuterschool om die reden op 31 maart 1931 werd gesloten. Kort
na de opening van de kleuterschool vertrok mevrouw Heindel om gedurende tien maanden, tot 21 juli 1927, in verscheidene Amerikaanse centra
voordrachten en cursussen te geven.
In het voorjaar van 1927 werden er twee huisjes gebouwd om studenten
die tijdens de zomerschool naar Mount Ecclesia kwamen, een goedkoper
onderdak te bieden dan dit in Rose Cross Lodge het geval was. Deze huisjes werden langs een afzonderlijk pad gebouwd dat van Ecclesia drive aftakt en om de tuin loopt. Er waren toen, met inbegrip van alle grote en
kleine gebouwen die sinds de oprichting waren verrezen, tweeëndertig gebouwen.

87 Theodore en Corinne Heline.

88 Mevrouw Heindel.

Eén van de leden, de heer J.C. Stroebel, directeur van het radiostation

W.W.V.A. in West-Verginia, bood in het voorjaar van 1928 de Fellowship

gratis zendtijd aan, om op deze manier de leer op groter schaal bekendheid
234

Ibid., blz. 222.
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te geven. De voorzitter van het New Yorkse centrum, de heer Theodore
Heline, hield van 15 tot 19 april om 12.00 uur en 19.30 een radiovoordracht.
Het was dezelfde Heline die later met een vrouwelijk lid, Corinne Smith
Dunklee, trouwde. 235 Tijdens het leven van Heindel schreef deze jonge
vrouw in het maandblad prachtige artikelen over de Bijbel. Op aanraden
van Max Heindel heeft zij later, met behulp van haar man, een systematische bijbelcursus samengesteld en in boekvorm uitgegeven. 236 Op 23 juli
1965 werd, ter ere van het feit dat Heindel een eeuw geleden het levenslicht aanschouwde, op Mount Ecclesia een banket gegeven, waarbij mevrouw Heline haar hulde aan Max Heindel bewees. Hier volgt het grootste gedeelte van haar voordracht: ‘Waarde vrienden. Mijn hart zingt vandaag omdat ik bij deze gelegenheid bij u kan zijn en mijn bescheiden
hulde mag brengen aan onze geliefde Max Heindel. Ik wil u vertellen
over de eerste dag waarop ik deze geweldige man ontmoette.
Om dit te doen moet ik in het kort mijn eigen leven aanhalen. Misschien
hoort u al aan mijn stem dat ik in het diepe Zuiden geboren en opgegroeid
ben. Ik was enig kind en in mijn jeugd aanbad ik mijn lieve moeder. Zij was
altijd mijn schone elvenprinses. Ze was echter erg zwak en ik was altijd
bang haar op zekere dag te moeten verliezen. Daarom nam ik het besluit
dat als zij zou heengaan, ik mijzelf het leven zou benemen en haar volgen. U begrijpt dat ik toen niets wist van wedergeboorte en de wet van
oorzaak en gevolg. Ik zocht naar een antwoord op vragen die ik niet kon
formuleren. Ik wist niet precies waarnaar ik zocht en had daarom geen
idee waar het antwoord te vinden was. Zoals u weet is het Zuiden zeer
orthodox en conservatief. Maar ik wist zeker dat ergens een juister antwoord op de vragen over leven en dood te vinden moest zijn dan de orthodoxie gaf en was vast besloten dat antwoord te vinden. Ondertussen
werd mijn moeder steeds zwakker en ik was constant bang haar te verliezen. Enige maanden voor haar laatste ziekte belde een vriendin mij op en
vertelde dat zij een prachtig nieuw boek had gevonden en ervan overtuigd was dat dit precies was waar ik altijd naar gezocht had. Diezelfde
middag nog ging ik naar haar huis en, zoals u waarschijnlijk al vermoedde,
was dit boek De wereldbeschouwing der Rozenkruisers.
Toen ik de afbeelding van het Rozenkruis zag en las dat wij door ons eigen, persoonlijk leven moesten leren de rode rozen in de witte om te zetten, wist ik dat ik uiteindelijk mijzelf had gevonden. Die avond, voordat ik
Corinne Smith werd geboren op 13 aug. 1882 om 15.15 LMT in Atlanta, Fulton County, Georgia, 33.44.56 N; 84.23.17 W. De geboortegegevens werden mij verstrekt door
de heer en mevrouw Barkhurst.
236 New Age Bible Interpretation.
235
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ging slapen, was de bestelling voor dit geweldige boek op de brievenbus,
op weg naar Oceanside. Ik telde de dagen wanneer het bezorgd zou worden en juist in die periode kwam de dokter zeggen dat mijn moeder een
ernstige operatie moest ondergaan. Daarom leefde ik iedere dag met dit
boek. Ik sliep ermee onder mijn kussen, want het boek scheen op een
merkwaardige manier de enige troost die de wereld mij kon bieden.
Na de operatie van mijn moeder vertelde de arts dat er geen hoop meer
was; dat zij nog maar een paar maanden te leven had.
Ik bleef steeds trouw aan mijn boek. Toen kwam er op zekere dag een
vreemde, nieuwe gedachte bij mij op. Zou ik mij het leven benemen en
mijn moeder volgen, zoals ik altijd van plan was, of zou ik naar Oceanside gaan en mijn leven wijden aan het werk van Max Heindel? De vraag
hield het antwoord in. Ik nam een besluit en tien dagen na het overlijden
van mijn moeder was ik met de trein, De wereldbeschouwing der Rozenkruisers
onder mijn arm, op weg naar Californië en Max Heindel. Hij scheen voor
mijn verdriet de enige steun op aarde.
O, ik wou dat ik hem u juist kon beschrijven toen ik hem die eerste dag
hier op Mount Ecclesia ontmoette. Hij kwam met uitgestrekte armen naar
mij toe en zijn aantrekkelijke gezicht was verlicht van tederheid, sympathie
en medelijden. U moet weten dat ik nooit eerder persoonlijk contact met
hem had. Ik kende hem alleen maar door zijn boek. U kunt zich mijn
verrassing en verbazing voorstellen toen hij mijn handen in de zijne nam
en teder zei: ‘Mijn kind, ik ben vaak bij je geweest, zowel overdag als ’s
nachts tijdens deze vreselijke beproeving die je zojuist achter de rug hebt.
Ik wist, dat als die voorbij zou zijn, je naar mij toe zou komen. Nu behoor
je altijd tot mijn werk!’
Dat, vrienden, was een gedenkwaardige dag in mijn leven. Dit was de
dag dat ik mij geheel aan het geestelijk leven wijdde en aan de Rozenkruisersleer. Het was mijn voorrecht deze wijze man te kennen en onder zijn
leiding en toezicht te worden opgeleid. Ik heb deze vijf jaar altijd beschouwd als de mooiste en geestelijk vruchtbaarste van mijn hele leven. Ik
wou dat ik in staat was u deze prachtman te beschrijven zoals ik hem gekend heb. Als ik denk aan zijn vele, bewonderenswaardige hoedanigheden, was de eigenschap die ik misschien wel het meest in hem waardeerde, zijn volmaakte nederigheid. Hoewel hij altijd waar mogelijk, wilde
helpen en van dienst wilde zijn, hield hij altijd de persoon Max Heindel op
de achtergrond. Omdat ik vaak zijn volledige toewijding aan een eenvoudig leven bestudeerde, dacht ik vaak aan Christus’ woorden: ‘Van mijzelf
ben ik niets; het is de Vader die de werken doet!’
Waarde vrienden, ik geloof dat Max Heindel de volmaakte vermenging
van het mystieke en het praktische toonde. De minste en eenvoudigste
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diensten deed hij zo beminnelijk en blijmoedig. Als het nodig was ging hij
naar beneden, naar de stal om de koe te melken; want zoals u weet, hadden wij in die tijd op Mount Ecclesia zowel een stal als een koe. Hij korfde
de bijen, want wij hadden ook bijen. Hij klom in de telefoonpalen om
een gebroken draad te repareren. Hij plantte bloemen op het terrein; spitte
en schoffelde, en haalde groente. Hij deed alle eenvoudige dingen met dezelfde aandacht en geestdrift als wanneer hij naar zijn kantoor ging, het leslokaal of de collegezaal om daar de overvloed van zijn grote wijsheid te
verspreiden. Of misschien zijn Leraar te ontmoeten die hem in het grote
werk leidde.
In het algemeen was het zijn gewoonte om zaterdagsavond in de bibliotheek een ‘vraag en antwoord’ bijeenkomst te houden. Daar stond een
lange tafel die de hele lengte van de kamer besloeg. De studenten schaarden zich aan die tafel, met Heindel staande aan het hoofd om de vragen
te beantwoorden. Elke student mocht één vraag stellen en wel schriftelijk. Dan verzamelde Heindel de vragen en beantwoordde ze een voor een.
Door hem nauwlettend gade te slaan bleek mij dat hij altijd intuïtief scheen
te weten bij wie welke vraag behoorde en sprak hij daarna steeds tegen
degene van wie de vraag kwam. Tijdens de keren dat ik deze gedenkwaardige samenkomsten bijwoonde heeft hij nooit één fout betreffende de
identiteit van de vrager gemaakt. Hij was altijd voorzichtig en nauwgezet
en ging nooit over tot de volgende vraag als hij er niet zeker van was dat
degene die de vraag gesteld had helemaal tevreden was met het antwoord.
Het was tijdens deze geweldige, verlichtende bijeenkomsten, dat ik voor
het eerst begrip kreeg van de belangrijke plaats die kleur en muziek zal
gaan innemen om de wereld op het komende, nieuwe tijdperk voor te bereiden. Heindel had aangekondigd dat aan deze vraag- en antwoordbijeenkomsten één uur gewijd zou worden. Dit uur breidde zich echter vaak
uit tot twee, tweeëneenhalf, soms drie uur. Dit waren zulke stimulerende
uren dat de tijd scheen om te vliegen.
Vrienden, ik wou dat ik in staat was u te vertellen wat Mount Ecclesia
voor Heindel, zoals ik hem gekend heb, betekende. Wat hield hij van deze plek. Hij kende de verheven bestemming die voor het werk, waarvoor
het was opgericht, was weggelegd. In zijn tijd was er onder het verlichtte
Rozenkruis dat op het terrein staat, een bank. Het was zijn gewoonte om
daar elke avond voor het naar bed gaan enkele minuten tot een uur te
zitten in gepeins of gebed, liefde en zegen uitzendend in dankzegging
over deze heilige grond, en op iedereen die hier woonden en het werk zo
trouw dienden.
Ik wou dat ik u de verlichting op zijn aantrekkelijke gezicht kon beschrijven als hij met zo’n diepe eerbied en toewijding naar het verlichtte Ro168

zenkruis keek, dat voor hem zoveel betekende. Het verveelde hem nooit
ons te vertellen over de schitterende dingen die voor Mount Ecclesia waren weggelegd.
Vaak sprak hij over het panacee, waarvan de Broeders van het Rozenkruis de formule bewaken, dat waardige discipelen eens zullen mogen gebruiken voor genezing en vertroosting van de vele mensen die vanuit de
hele wereld naar deze plaats zullen komen.
Hij vertelde ons over zijn droom van een prachtig, Grieks theater, in gedachten in het dal beneden de kapel gebouwd, waarin uitvoeringen zouden
kunnen worden gegeven van spelen met een geestelijke boodschap en met
occulte waarheden zoals de grote werken van Shakespeare en andere, geïnspireerde klassieken.
Hij zag ook de tijd waarin Mount Ecclesia zijn eigen, prachtige orkest
zou hebben, samengesteld uit blijvende studenten. En dat in het theater
eveneens werken zouden worden uitgevoerd van meestercomponisten,
vooral Beethoven en Wagner, waarvan hij wist dat zij hoge, muzikale ingewijden waren. Hij zei ook dat hier eens les zou worden gegeven in inwijdingsmuziek.
Heindel sprak graag over de Oudere Broeders en hoe zij door het bestuderen van het geheugen der natuur in staat waren eeuwen terug te kijken
en de toestand te zien waarin de wereld nu verkeert. Het was om die reden,
zoals u weet, dat zij De wereldbeschouwing der Rozenkruisers openbaar maakten.’ 237
In 1928 was het harmonium, dat in de tempel werd gebruikt, door ouderdom nog maar moeilijk bespeelbaar. Het ‘orgelfonds’, dat door de heer
Charles D. Cooper in november 1924 werd gesticht, bevatte $3800.- zodat besloten werd een ander orgel te kopen. Begin maart werd er voor $ 4000 in
Santa Monica bij ‘Artcraft Organ Co.’ een orgel gekocht, waarbij de organiste Frances Ray adviseerde. Het duurde vier weken om dit orgel ter
plaatse in elkaar te zetten zodat op Goede Vrijdag, 6 april 1928, het orgel gereed was om te worden gewijd.
In augustus 1928 verscheen het boek Astrodiagnose, een gids tot genezing geschreven door Max Heindel en zijn vrouw. Dat ook Heindel als schrijver
werd vermeld was omdat het werk was samengesteld uit veel diagnostisch
materiaal van hem. Zijn vrouw vulde dit aan met haar kennis en horoscopen, die zij voor dit doel gebruikte.
De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, die al spoedig na verschijnen ook
buiten de grenzen van Amerika bekendheid kreeg, werd in de loop der jaren in verscheidene talen vertaald, evenals de andere geschriften van de
237
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Fellowship. Dit had tot gevolg dat er op Mount Ecclesia regelmatig verzoeken binnenkwamen voor schriftelijke cursussen, in de leer zowel als de
astrologie, in de landstaal van de aanvrager. Daarom werden er buitenlandse secretarissen aangesteld en dat waren er in 1925 vijf: twee Spaanse, één
Nederlandse één Duitse en één Franse.
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13. MACHTSSTRIJD
Al voor de oprichting van het hoofdkwartier had Max Heindel het voornemen om een gezondheidscentrum op te richten. Op 6 augustus 1913 werd
dit plan op kleine schaal opgezet. Voor dit doel werden drie huisjes gebouwd, elk met twee kamers. Maar al spoedig waren deze ruimten nodig
om aan de op Mount Ecclesia verblijvende leden onderdak te bieden. Het
duurde tot april 1929 voordat er, onder voorzitterschap van mevrouw
Heindel, door het bestuur een commissie in het leven werd geroepen met
als opdracht een voorbereidend onderzoek in te stellen naar het bouwen
van een sanatorium of gezondheidscentrum. In het maandblad van mei
1929 werd meegedeeld dat de architect Lester A. Cramer een tekening voor
een gezondheidscentrum had gemaakt.

89 Hoeksteen van het gezondheids- 90 Ligging van het gezondheidscentrum.
centrum.

De tekening toont een centraal deel met ruimten bestemd voor een administratiekantoor, een ontvangkamer, vier behandelkamers, een keuken
en een eetzaal, met daarboven verblijven voor de verpleegkundigen. Dit
middengedeelte werd aan beide zijden geflankeerd door afdelingen voor
patiënten, met inbegrip van acht privévertrekken en vier afdelingen elk
met een capaciteit voor vier bedden. De afdelingen waren aan drie zijden
omgeven door een terras. Het ontwerp toonde de eerste afdeling waar
vierentwintig patiënten konden worden geplaatst. Deze afdeling was zodanig gebouwd dat als de omstandigheden dit vereisten, andere afdelingen
gemakkelijk konden worden bijgebouwd.
Het was de bedoeling dat het gezondheidscentrum geleid zou worden
volgens de grondslagen van de natuurgeneeswijze, met speciale aandacht
voor fysiotherapie, waterbehandeling, licht- en elektrotherapie en massage.
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Maar ook osteopathische en chiropractische behandelingen, zonnebaden
enzovoort. Dit alles op basis van de Rozenkruisersmethode van genezen.
Een instituut dat volgens deze regels wordt geleid is in verhouding minder kostbaar dan een gezondheidscentrum met een chirurgische afdeling
en een dure medische staf. Geschat werd dat voor de bouw van de eerste
afdeling en de garantie van haar exploitatie voor het eerste jaar, de som van
tenminste $ 50.000 nodig zou zijn. Het bestuur meende dat het niet verstandig was te beginnen met minder dan de helft van het benodigde kapitaal in
handen.
De plaats waar men het gezondheidscentrum dacht te bouwen was tussen Carey Road en Ecclesia Drive, waar bovendien voldoende ruimte was
om aan weerszijden van de eerste afdeling een tweede en derde afdeling
toe te voegen, zoals de tekening laat zien. 238
Op 11 december 1929 om 10.46 uur werd de hoeksteen voor het gezondheidscentrum gemaakt. Zoals de tekening laat zien is het een blok beton
van ongeveer 60 cm lang, 40 cm breed en 40 cm hoog. Vanaf de bovenkant
gezien is er in het midden van dit blok een ruimte uitgespaard van circa
40 cm lang, 30 cm breed en 18 cm diep. Deze ruimte was bestemd om er bij
de plaatsing een koperen kistje in te metselen waarin zich de gegevens
over het gezondheidscentrum bevonden. Bij het vervaardigen van deze
hoeksteen waren 99 personen aanwezig die tijdens deze plechtigheid door
de heer Prentis Tucker werden toegesproken.
In januari 1931 verscheen er te Mount Ecclesia een kleine, maandelijkse
courant genaamd The Mount Ecclesia Herald. De leden kregen het blad gratis toegestuurd terwijl niet leden er zich voor 50 dollarcenten per jaar op
konden abonneren. Het werd beschouwd als een gezinsblad waarin al het
nieuws zou komen waarvoor in het maandblad Rays geen ruimte was.
Ondanks alle enthousiasme bleek de Herald [Heraut] een kort leven beschoren. In het nummer van december 1932 wordt erop gewezen dat het
blad bestaat bij de gratie van de lezers, dat de financiële middelen zijn
uitgeput, waar nog bijkomt dat de staf gehalveerd is. In maart 1933 verscheen waarschijnlijk het laatste nummer. Onder de naam van het blad
staat: ‘Daar er thans enige bijzondere mededelingen zijn, speciaal voor
onze studenten, doen wij dit in de vertrouwde vorm van de Herald. Wij zijn
er nog niet op ingesteld de Herald [Heraut] regelmatig te laten verschijnen,
maar doen dit van tijd tot tijd, als de omstandigheden hierom vragen.’
In Rays from the Rose Cross staat, dat er op 6 januari 1932 met de bouw van
het gezondheidscentrum werd begonnen. Maar omdat er niet voldoende
geld beschikbaar was, werd er begonnen met het eerste gedeelte.
238

Overgenomen uit Rays from the Rose Cross, dec. 1929, blz. 598.

172

‘Op zondagmiddag, 7 februari 1932 om 12.00 uur, werd de hoeksteen gelegd. Er waren meer dan 125 personen aanwezig, waaronder burgemeester Martin en andere notabelen van Oceanside, en een aantal
vrijmetselaars. De president van de Fellowship, rechter Carl A. Davis,
leidde de bijeenkomst en sprak het openingswoord. Hierna werd een
reeks toespraken gehouden door: mevrouw Mary Roberts, de leidster van de genezingsafdeling, dr. J.A. Balsey van het centrum te Los
Angeles en de heer William Albert van het centrum te San Diego.
Hierna legde de architect, Lester A. Cramer, bijgestaan door enige
vrijmetselaars, de hoeksteen. Vervolgens werd het koperen bakje met
de gegevens over het gezondheidscentrum verzegeld, en in de hoeksteen geplaatst, waarna hij werd ingemetseld.’
Zowel uit de Rays als uit de Herald van 1932 blijkt, dat de bouw aanvankelijk vlot verliep. In Rays van juli 1932, blz. 389 bevindt zich een
afbeelding van het bijna gereed zijnde gebouw. Eronder staat geschreven: ‘Op een extra bijeenkomst van de raad van bestuur te Mount
Ecclesia op 4 juni, werd meegedeeld dat de voorlopige datum van
opening van het gezondheidscentrum is vastgesteld in december. Wij
hopen dat tegen die tijd of misschien eerder, alle noodzakelijke inrichting, met inbegrip van de voorzieningen, uitrusting en het benodigde personeel, gereed zal zijn. Het gebouw zelf is zo goed als klaar.
De terrassen zijn weggelaten, omdat zij in het begin niet noodzakelijk zijn. Binnen een paar weken zal men met de afwerking van het
gebouw klaar zijn, met inbegrip van de beplanting. Het gebouw ziet
er zowel van binnen als van buiten, mooi uit. De buitenmuur is van
wit stucwerk, de ingang aan de voorzijde is van kunststeen met pilaren; architraaf, fris en kroonlijst. De modernste ziekenhuisartikelen en
ziekenhuisapparatuur zullen worden aangeschaft. Er is een elektrisch
oproepsysteem voor de verpleegkundigen, een verpleegkundigenpost,
een dieetkeuken, enzovoort.
De afdeling verloskunde is nu nog niet klaar, omdat dit voor ontwikkelingen in de toekomst is weggelegd als de arts en hoofdzuster beslissen dat het wenselijk is hiermee verder te gaan. Bij de uitvoering van het
gebouw zelf is $ 21.000 gebruikt, en er is ongeveer $ 5.000 over voor meubilair, fysiotherapiebenodigdheden en reserve.
De arts en de hoofdverpleegkundige die het beheer zullen voeren, zijn
voorlopig gekozen; hun namen zullen later bekend worden gemaakt. Wij
hopen dat er centra zijn die bepaalde kamers willen meubileren. Deze
kamers zullen naar de gevers worden vernoemd. Wij denken ook dat
sommige centra de wens hebben de instelling zogenoemde ‘liefdadigheidsbedden’ te schenken, omdat er veel mensen naar ons toe zullen
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komen die niet de nodige financiële middelen voor hun behandeling zullen bezitten, en voor hen moeten enige voorzorgsmaatregelen worden
getroffen. Het instituut begint maar met een kleine reserve en kan daarom geen gratis behandelingen geven, tenminste, in het begin, tenzij dit
door een gift mogelijk wordt gemaakt. Wij verzoeken onze leden en
vrienden, wel of niet aangeslotenen bij een centrum, in het bijzonder
om tussen nu en de voorlopige openingsdatum in december, de onderneming onderwerp van hun gebed en overpeinzing te maken, zodat het
oertype van de opening blijvend gevormd moge worden, wat een belangrijke hulp zal zijn om het instituut tot een succes te maken nadat het
geopend is. Vergeet dit alstublieft niet, want het is een belangrijk punt.
Reclamemateriaal, brochures, met inbegrip van een prijsopgave voor
opname, behandeling, enzovoort, zullen in de zomer en herfst gereed
worden gemaakt en aan alle studenten en contactadressen worden gezonden om hieraan bekendheid te geven zodat er, wanneer wij klaar
zijn voor de opening er een wachtlijst van patiënten zal zijn. Elke vorm
van bekendheid die vrienden en studenten van de Fellowship aan de
onderneming kunnen geven - zowel wat het doel patiënten te winnen
als wat het aanvullen van reserves betreft - wordt erg op prijsgesteld en
is hoogst noodzakelijk. Het instituut moet zichzelf draaiende kunnen
houden, want het kan niet worden gesteund door de giften die voor het
werk van de Fellowship bestemd zijn.
De huidige reserves zijn niet lang toereikend, tenzij zij met schenkingen worden aangevuld, of als wij erin slagen voldoende patiënten te krijgen om de kosten te dekken en het instituut draaiende te houden. Daarom wordt voor deze belangrijke onderneming iedereen dringend verzocht om zijn of haar medewerking. Iedereen kan hieraan deel hebben
en helpen om het te doen slagen, zowel door hun gebeden als materiële
steun.’
Waarschijnlijk waren de economische wereldcrisis en de uitgeputte reserves de oorzaak dat het gezondheidscentrum niet op de vastgestelde datum in december werd geopend. Pas met de kerst van 1939, dus zeven jaren later vond de opening plaats, maar daarover later.
Behalve de materiële moeilijkheden op Mount Ecclesia waren er ook
geestelijke moeilijkheden die in 1931 tot een climax leidden. Om een juist
beeld hiervan te schetsen moeten wij teruggaan tot 1910. Toen werd Heindel er door zijn Leraar op gewezen dat: ‘hoe goed de bedoelingen in het
begin ook zouden zijn, zodra er sprake is van positie en macht, wordt de
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ijdelheid van de mensen gestreeld en zal voor de meesten de verleiding te
groot blijken.’ 239
Tijdens het leven van Max Heindel waren er al personen die het voorzien
hadden op het auteursrecht van zijn boeken. Vandaar Heindels besluit
om een testament te maken. Toen dit in 1919 werd geopend bleek dat mevrouw Heindel de erfgename was, ook van het grondgebied van de Fellowship. Enige bestuursleden drongen er toen bij haar op aan het terrein
aan de Fellowship te schenken. Hoewel de advocaat van mevrouw Heindel adviseerde het grondgebied tijdens haar leven op haar naam te houden, stemde zij toch toe in de overdracht aan de onderneming, omdat zij
het volste vertrouwen in het bestuur had.
Op 10 januari 1913 werd de onderneming, volgens de wet van Californië,
door Heindel gesticht, want hij meende dat dit de beste manier was om
de auteursrechten en aardse bezittingen van de Fellowship te beschermen.
Eveneens had het stichten van een onderneming tot doel de Fellowship
tegen eventuele aanspraken van de familie van zijn eerste vrouw te beschermen. De bestuursleden van de onderneming oefenden zelf controle
uit en hun opvolgers werden door HENZELF aangewezen en niet door VERKIEZINGEN. Zij waren voor hun beleid aan de leden als geheel, geen verantwoording schuldig. Als er kristallisatie optrad of twijfelachtige leden hun
plaats in het bestuur innamen, konden zij niet door proefleerlingen worden verwijderd. Mevrouw Heindel betreurde dan ook al gauw dat zij het
advies van haar raadsman niet had opgevolgd.
Na het overlijden van Heindel stond Alfred Adams, als gevolmachtigde,
mevrouw Heindel terzijde. Na het overlijden van de heer Kennedy en mevrouw Lyon, beiden bestuursleden, kwamen hiervoor anderen in de plaats.
Na het kiezen van deze nieuwe leden ontstond er op Mount Ecclesia onenigheid. In een poging om de harmonie te herstellen werden er twee leden
aan het bestuur toegevoegd, zodat het er totaal zeven werden. Maar de
harmonie werd niet hersteld.
In 1926 werd de kleuterschool gebouwd, waar enige bestuursleden het niet
mee eens waren. Zij wilden eerst een gezondheidscentrum. Mevrouw
Heindel schreef hierover in een open brief d.d. 13 mei 1931:
‘Sinds die tijd begon de geest van tegenwerking zich op onbeschaamde manier te openbaren. Sinds oktober 1929 kreeg een bestuurslid [Perl
Williams] een dominerende invloed over twee andere bestuursleden.
Ondanks dat een ander, trouw lid en ikzelf het probeerden te verhinderen werd er toch een besluit genomen voor een machtiging van
$50.000 voor de bouw van een gezondheidscentrum. Ik maakte hier be239
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zwaar tegen op grond van de over de hele wereld heersende schaarste
aan geld. Bovendien wist ik dat maar een beperkt aantal zieken konden deelnemen, terwijl er overal gebrek was aan sprekers en docenten.
Om die op te leiden moesten wij meer leslokalen hebben, evenals kantoor- en logeerruimte. Zo ontstond de verdeeldheid in het bestuur en
sinds die tijd hebben drie bestuursleden alles gedaan wat in hun macht
lag om mij te onderdrukken.’
In een brief die geschreven was door rechter Carl A. Davis en de heer
Starrett, beiden bestuursleden, werd mevrouw Heindel in 1930 een jaargeld van $2.500,- aangeboden. Maar op dit aanbod ging zij niet in.
Op 17 maart 1931 overleed op 72 jarige leeftijd de heer Alfred Adams, de
gevolmachtigde die mevrouw Heindel na het overlijden van haar man
had bijgestaan. Vanaf dat moment namen de moeilijkheden grotere vormen aan. Een maand later, in april 1931, verklaarde mevrouw Heindel op
de bestuursvergadering, dat zij in het vervolg haar brieven en lessen niet
meer vanuit Mount Ecclesia zou verzenden, noch langer een actief aandeel in het werk zou hebben. Zij bleef wel lid van de raad van bestuur,
hoewel nu niet meer als presidente en bleef eveneens nog op Mount Ecclesia wonen. De taak van de voorzitter werd toen overgenomen door de
vice-voorzitter, rechter Carl A. Davis.
Waarschijnlijk in mei, werd mevrouw Heindel ziek. Zo ziek, dat zij vier
dagen tussen leven en dood zweefde. De maand waarin zij herstelde, juni
1931, besloot zij niet naar Mount Ecclesia terug te keren. Zij huurde een
huis in Oceanside, waar de door haar opgerichte vereniging Max Heindels
Rose Cross Philosophies domicilie kreeg.
Op 13 juli 1931 liet mevrouw Heindel de Fellowship voor het federale gerechtshof te San Diego dagvaarden wegens inbreuk op de auteursrechten.
Het resultaat hiervan was, dat in oktober een contract werd gesloten voor
regeling van de controverse ten aanzien van het gebruik van de geschriften. Hierin werd vastgelegd dat er tussen de partijen onenigheid bestond
over het wettig eigendom van de geschriften, en dat mevrouw Heindel al
een vereniging had gesticht voor verspreiding van de leer. Er werd besloten dat de Fellowship ‘onbetwistbaar, onherroepelijk verlof, recht en toestemming heeft om alle geschriften uit te geven, te verkopen, enzovoort,
maar dat mevrouw Heindel tijdens haar leven eigenaresse is van de geschriften die na haar overlijden in het bezit van de Fellowship zullen komen.’ Geen van beide partijen mocht anderen machtigen de geschriften
te verspreiden zonder de toestemming van de ander. Met de uitzondering
dat mevrouw Heindel een vergunning kon verstrekken aan een vereniging
door haar gevormd en gesteund. De Fellowship moest mevrouw Heindel
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een lijfrente van $ 125 per maand verzorgen. Als zij haar ‘concurrerende’
werkzaamheden met de Fellowship vóór 15 januari 1934 zou beëindigen,
moest de lijfrente verhoogd worden tot $ 208,33 per maand. Hierna werden
er maatregelen getroffen voor bemiddeling en aan alle leden werd bericht
dat de twist was bijgelegd.
Op 9 oktober 1934 werd door beide partijen een andere overeenkomst
gesloten, waarin verscheidene belangrijke punten uit het contract van 1931
waren opgenomen. Dat mevrouw Heindel een vereniging heeft gevormd
‘Max Heindel Rose Cross Philosophies’ die de geschriften verspreidt en
2050 volgelingen telt. Dat de Fellowship sinds de splitsing haar werk heeft
voortgezet met 4500 leden. Dat ieder bepaalde activa heeft; dat mevrouw
Heindel en haar volgelingen wordt gevraagd zich te herenigen met de Fellowship. Dit werd opgenomen en de partijen besloten zich te herenigen,
overwegende, dat elke partij de ander $ 1 en andere kostbare vergoedingen zal moeten geven. Besloten werd dat de vereniging van mevrouw
Heindel zou worden ontbonden, en haar boeken en verdere inventaris zou
worden overgedragen aan de Fellowship tegen een afzonderlijk te betalen
prijs.
Het contract van 1931 werd verlengd met de uitzondering dat mevrouw
Heindel geen recht had, aan welke vereniging dan ook, het gebruik van
de geschriften toe te staan. De lijfrente van mevrouw Heindel werd daarna
vastgesteld op $ 125 per maand. Bovendien had zij recht op kost en inwoning op Mount Ecclesia en mocht zij voorzitster zijn van het uitvoerend
of gezaghebbend comité en uitgeefster van het maandblad, en namens de
Fellowship de lessen en brieven ondertekenen.
Ook werd bekendgemaakt dat: ‘Alle partijen dezelfde gedachten hebben
over de stelling dat de scheiding door een groot misverstand tussen een
groot deel van de mensen was ontstaan die de voortgang van het werk had
benadeeld en belemmerd. Het was voor alle belanghebbenden te begrijpen
dat een herhaling van de toestand voortvloeiend uit deze scheiding werd
vermeden in verband met het feit, dat Max Heindel als vertegenwoordiger van de Oudere Broeders van de Orde, deze lessen aan de mensheid
bracht en dat mevrouw Heindel jaren van haar werkzaam leven had gegeven door te helpen bij de opbouw van het genootschap. Dat haar in
deze overeenkomst werd verzekerd dat als zij op een ogenblik in de toekomst niet aan het werk zou deelnemen en haar gezag neerlegt, zij gedurende haar leven ‘emeritus presidente’ van de organisatie wordt en dat
haar lijfrente, haar verblijf en levensonderhoud zal voortduren voor de
duur van haar leven. Dat zij met de Fellowship zal samenwerken bij het
onderwijzen van de leer zodat deze met het grootst mogelijke resultaat
aan de wereld mag worden gegeven.’
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Op 25 december werd ter ere van de terugkeer van mevrouw Heindel op
Mount Ecclesia een zogenoemde ‘welkomthuis-bijeenkomst’ gehouden.
Vervolgens werd mevrouw Heindel voorzitster en rechter Carl A. Davis
behield zijn functie van president.
Niet alleen op het hoofdkwartier, maar ook in andere delen van de wereld probeerden leden aan de macht te komen. Maar hier zullen wij daar
niet verder op ingaan.
Toen Mary Hanscom, de kleine gastvrouw van mevrouw Heindel, op een
zekere dag in 1935 over het terrein wandelde, ontmoette ze een dier dat
zich vreemd gedroeg. Het was een hond die als versteend midden op de
weg stond. Zijn ogen waren met bloed doorlopen en zijn lichaam van
angst gespannen. Mary moest een paar maal vleiend tegen het angstige
dier spreken voordat het op haar vriendelijkheid durfde in te gaan. Hij
werd toen meegenomen naar de achterkant van de eetzaal en gevoerd.
Gretig schrokte hij het voedsel op, want het dier was uitgehongerd. Nadat
hij in bad was gedaan en zijn vacht was gekamd, bleek hij een mooie hond
te zijn en leek hij gedeeltelijk op een politiehond en een airedaleterriër.
Maar de hond was ziek en moest aan een hernia geopereerd worden die in
1936 plaatsvond. De kosten hiervoor werden door de werkers betaald, die
geld hadden ingezameld. Deze lieve en trouwe waakhond werd Plato genoemd omdat hij zo wijs was dat je maar een gedachte hoefde te denken
om die op het bewustzijn van de hond af te drukken. Hij overleed in de
jaren veertig.
Mary Hanscom was kunstzinnig. Zij schilderde de afbeelding van de ‘onzichtbare helper’. De gezichtjes werden overgenomen van babyfoto’s van
de werkers op Mount Ecclesia. Zij beeldhouwde eveneens de twee panelen van de tempeldeuren. Ze overleed begin jaren tachtig.
Op 5 september 1936 verloor mevrouw Gertrude Smith uit Canandaigua,
New York, het leven bij een auto-ongeluk en liet aan de Rosicrucian Fellowship een aanzienlijk legaat na, dat in zijn geheel voor een gezondheidscentrum gebruikt moest worden. De genezingsafdeling had haar veel verlichting gebracht en uit dankbaarheid wenste zij het ideaal van Max Heindel om een groot gezondheidscentrum op te richten, te helpen verwezenlijken. Het duurde meer dan een jaar voordat het geld aan de Fellowship
werd overgemaakt.
In maart 1937 werd een begin gemaakt met de samenstelling van de bijbelcursus die toen hij klaar was uit 28 lessen bestond. Het is een schriftelijke
cursus gebaseerd op de westerse wijsheidsleer.
Toen mevrouw Heindel eind 1934 vanuit Oceanside op Mount Ecclesia
terugkeerde, ging zij in het huisje in het dal wonen, bekend als ‘the Hein178

del Cottage’, waarin zij en haar man ooit woonden. Maar in 1937 was het
voor de weliswaar gezonde en vitale 72 jarige mevrouw Heindel toch bezwaarlijk om een paar maal per dag de steile helling te beklimmen en de
afstand naar het kantoor en de eetzaal af te leggen. Daarom liet zij van
haar spaargeld, ten westen van Rose Cross Lodge, een witgepleisterd
huisje bouwen. Dit optrekje had vier kamers, met inbegrip van een ruime
zitkamer. In juni 1937 was de woning klaar en verhuisde zij hier naartoe.
Als inwijdingsgeschenk kreeg zij van de werkers op Mount Ecclesia een
stel jaloezieën; een wens van haar. Haar vroegere woning ging dienstdoen
als woonruimte voor medewerkers.
In maart 1938 kreeg de drukkerij een nieuwe drukpers. Het was een
kostbaar instrument, de allernieuwste Heidelbergpers met automatische
inkttoevoer. Eveneens in 1938 kwam Occulte beginselen van gezondheid en genezing van Max Heindel van de pers.

91 Genezingsafdeling.

Behalve aan een gezondheidscentrum was er ook behoefte aan een genezingsafdeling, een afzonderlijke afdeling waar de brieven en aanvragen
van de patiënten konden worden ontvangen en behandeld, ingedeeld naar
zonneteken. In april werd met de bouw hiervan begonnen. Maar ook werden er voorbereidingen getroffen voor de bouw van een gezondheidscentrum waarvan een groot gedeelte al in 1932 werd gebouwd. Als eerste stap
werd het aantrekkelijke gebouw in de zuidwest hoek van het terrein, dat
vroeger als kleuterschool dienst deed, omgebouwd tot slaapvertrekken
voor de verpleegkundigen die voor het gezondheidsgebouw zouden worden aangenomen.
Op 6 juli 1938 werd met de bouw van het gezondheidsgebouw begonnen,
wat door het legaat van mevrouw Gertrude Smith mogelijk was. Nu waren
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er dus twee gebouwen waaraan werd gewerkt, waarvan het gebouw, waarin de genezingsafdeling zou worden ondergebracht, het eerst moest worden geopend. Dit bleek mogelijk in augustus. Op zaterdag de 27ste om 11.uur vond de officiële opening plaats en konden de leden het gebouw bezichtigen.
De genezingsafdeling is gebouwd in de vorm van een kruis. In het midden, waar de armen de balk kruisen, bevindt zich een kleine, ronde kapel
en is in het dak een glas-in-loodraam aangebracht, met een afbeelding van
de vijfpuntige ster, waar in haar midden vijf rode rozen staan afgebeeld. Er
zijn twaalf kamers voor de secretaresses, die elk een teken van de dierenriem vertegenwoordigen. De aanvragen voor genezing en de brieven van
de patiënten worden ook volgens hun zonneteken verdeeld.

92 Gezondheidscentrum (Sanatorium), later Guest House (Gastenverblijf)
genoemd.

Ook aan het gezondheidscentrum werd hard gewerkt en men hoopte
het in december klaar te hebben. Inderdaad bleek dit mogelijk te zijn, en
op zondag, 25 december 1938, werd ’s morgens om 10.- uur, nadat men bijna zeven jaar daarvoor met de bouw was begonnen, het gezondheidscentrum geopend. In Rays van 1938 en 1939 staat de volgende beschrijving van
het gebouw: ‘Het gezondheidscentrum is een gebouw met een etage. Het
gedeelte dat in 1932 gebouwd is, maar niet werd afgemaakt en de vorm
van een kruis heeft, is uitgebreid. Omdat de voorschriften van de staat
eisen dat aan beide zijden van gebouwen van alle sanatoria en ziekenhuizen een glooiing is, is het niet mogelijk de vleugels van het kruis zo uit te
voeren als wij ons voorstelden. Niettemin zal het bestaande ontwerp van
het landschap worden uitgevoerd.
Op de begane grond zijn de kantoren voor ontvangst en administratie,
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de behandelkamers - zoals voor waterbehandeling, massage, muziek en
kleur, en ultralicht, en de fysieke coördinatie afdeling, een röntgenkamer,
een stofwisseling- en een algemeen laboratorium. Verder een kapel, waar
dagelijks diensten kunnen worden gehouden; een eetzaal voor lopende patiënten en gasten, en een keuken voor de bereiding van diëten. De afdelingen voor de medici en astrodiagnose zijn eveneens beneden.
De bovenverdieping bevat één- en tweepersoonskamers voor patiënten,
sommige met een douche, andere met een bad. Deze kamers kijken in het
zuiden uit op de oceaan en naar het noorden op de San Jacinto bergen. Op
deze etage bevindt zich eveneens de bibliotheek voor de patiënten.
De drie zonnedaken zijn gerieflijk en bieden uitzicht naar het oosten,
zuiden en westen.’ 240
Tijdens de opening hield mevrouw Heindel de toespraak. Daarna zette
mevrouw Dorothy Whitelock het praktische werk uiteen, waarna rechter
Carl A. Davis eindigde met gebed. Tot directeur van het gezondheidscentrum werd dr. L.B. Rogers benoemd. Daarvoor was hij zes jaar directeur van het ziekenhuis te Hollywood en dáárvoor directeur van het San
Franciscus ziekenhuis te San Francisco. Hij bleef echter maar tot juli 1938,
dus een half jaar, waarna het echtpaar Patton-Sheppard de leiding kreeg.
Dr. Charles Sheppard en zijn vrouw dr. Elsa Patton Sheppard waren beiden chirurg en werkten voordien in Portland, Oregon.
Op 29 januari 1939 overleed mevrouw Mary B. Roberts, die 19 jaar te
Mount Ecclesia op de genezingsafdeling werkzaam was geweest. Een paar
dagen later, op 3 februari, overleed de heer Stewart Louis Vogt uit Cincinnati, Ohio, die later in Oceanside was gaan wonen, aan een hartaanval
in het plaatselijk ziekenhuis. Deze man was de kunstenaar die het kronkelpad genaamd ‘Ecclesia Drive’, naar de tempel ontwierp, en hielp bij het
schilderen van het interieur van de Pro-Ecclesia, en het schilderij in de
rechter nis maakte, ‘Christus knielend in Getsemane’.
Tijdens de zomerschool schonk de heer Lynn Vivian aan het hoofdkwartier 100 sinaasappel- en grapefruitbomen, die door een van de zomerschoolstudenten, de heer Karl Stebbinger, werden geplant.
In 1939 werd eveneens de eetzaal gerestaureerd en vergroot en werden er
nieuwe installaties aangeschaft, waaronder een koelkast.
In 1940 werden de statuten gewijzigd, om een voorstel te kunnen indienen dat de vereniging werd gevormd onder de bepalingen van de verenigingswet – non-profit college incorporation law – wat inhield dat de vereniging geen geldelijk voordeel mocht hebben van haar vorming. De
naam, die in 1935 was veranderd in ‘The Rosicrucian College’ werd weer
240

Rays from the Rose Cross, november 1938, blz. 515; februari 1939, blz. 92.
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veranderd in ‘The Rosicrucian Fellowship’ en nog eens werd het voornemen geuit om vóór de oprichting van een kerk of godsdienstige organisatie te zijn ter verspreiding van de Rozenkruisersleer.
Eén van de wensen van Max Heindel was het hebben van een eigen orkest. Deze wens werd inderdaad vervuld, want in november 1940 had
Mount Ecclesia een eigen orkest, waarvan Ernst R. George dirigent was.

93 Restaurant of Cafetaria, na de verbouwing.

In december 1940 overleed de heer Charles D. Cooper die 42 jaar lid van
de Fellowship was. Hij kende Max Heindel persoonlijk en bezocht zijn
voordrachten. Hij was het die in 1924 een fonds oprichtte voor een pijporgel en een projectiescherm in de tempel.
Op 28 februari 1941 werd dr. Leon Patrick, vergezeld van zijn echtgenote,
in de eetzaal verwelkomd en werd ter ere van zijn aanstelling als directeur
van het gezondheidscentrum per 1 maart, een receptie gehouden. Dr. Patrick had de graad van M.D. van het ‘Californisch Eclectic Medical College’ van Los Angeles en de graad van D.O. van het ‘Los Angeles College of
Osteopathic Physicians and Surgeons’. In het ‘Los Angeles County Hospital’ was hij assistent chirurg. Hij had door zijn twintigjarige praktijkervaring
in Orange, Californië, een reputatie als medicus, voedingsdeskundige en
schrijver opgebouwd.
Toen in februari 1942 mevrouw Heindel van haar positie als voorzitster
werd ontheven, spitsten de moeilijkheden zich weer toe. Op 16 april begonnen de leden van de Non-Sectarian Church, Weaver, Munson en
Grow, een proces bij het hoge gerechtshof te San Diego. Het proces was
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gericht tegen ‘The Rosicrucian Fellowship’. Zij handelden namens vijfhonderd leden en wilden een verklaring, dat zij en de andere leden het
recht hadden aan de bestuursverkiezingen van de Fellowship deel te nemen en probeerden $ 41.936,56 terug te krijgen, bewerend dat er tijdens de
exploitatie van het gezondheidscentrum in de periode 1939-1942 door het
bestuur fouten waren gemaakt. De uitspraak van het hof luidde dat zij als
volgelingen van de leer recht hebben op een verslag van de besteding van
het geld, maar omdat zij geen leden van ‘The Rosicrucian Fellowship’
zijn zij geen aanspraak kunnen maken op het kiezen van bestuursleden,
en dat de verwijdering van mevrouw Heindel in februari 1942 als presidente, legaal was.

94 Handschrift van mevrouw Heindel.

Tussen beide partijen bestaat geen meningsverschil over de juiste manier van onderwijs van de leer of de beginselen. De twist betreft uitsluitend
wie het recht heeft het bezit te gebruiken, de leer te onderwijzen en dergelijke. Nauw verwant aan het recht het eigendom te gebruiken, zijn de rechten van aanmelding van de leden, inning van bijdragen van de leden, en de
verkoop van boeken.
In januari willen 287 volgelingen van mevrouw Heindel, zélf een kerkelijke vereniging stichten, wat op 6 juli 1944 werd bereikt. Toen stichtte mevrouw Heindel ‘The Rosicrucian Fellowship Non-Sectarian Church’. Drie
maanden later, op 7 oktober, verklaarde mevrouw Heindel het eerder genoemde contract met ‘The Rosicrucian Fellowship’ voor vervallen.
Op 12 januari 1946 kreeg Mount Ecclesia een busverbinding met Oceanside. De bus ging om de drie kwartier, van ’s morgens zes tot ’s avonds
twaalf uur. Dit was een grote verbetering, want de bezoekers waren nu niet
langer uitsluitend aangewezen op taxi’s. De bewoners van Mount Ecclesia
konden nu ook gemakkelijker in de bewoonde wereld komen.
In velerlei opzichten maakte mevrouw Heindel een periode van tegen183

spoed door. Zo kreeg zij op 21 mei 1943 een ernstig auto-ongeluk en moest
zij drie weken in het ziekenhuis blijven terwijl enige leden de esoterische
taak van haar overnamen.
Ondanks het feit dat er geen verbetering in de verstandhouding kwam,
bleef mevrouw Heindel op Mount Ecclesia wonen. Niet alleen geestelijk,
maar ook lichamelijk had zij het moeilijk, want na het auto-ongeval volgde er geen volledig herstel en had zij voortdurend pijn aan de opgelopen
kwetsuur aan haar heup. Hierdoor liep zij moeilijk en bewoog zij zich op
Mount Ecclesia voort in een elektrische invalidenwagen. De pijn behield
zij tot aan haar overlijden op 9 mei 1949.

95 Mevrouw Heindel in een invalidenwagentje met Dayne Crellin in 1943.

96 Mevrouw Heindel bij het kruis.

In Echoes van juni 1949 lezen wij onder andere: ‘Meer dan veertig jaar heeft
deze dappere ziel elke gedachte en daad gewijd aan het verspreiden van
onze leer. Wij, die zijn achtergebleven, kunnen niet zelfzuchtig rouwen
over haar bevrijding van een lichaam dat in de loop der jaren door pijn tot
een wrak was geworden, hoewel wij bedroefd zijn haar wijze raad, de
vriendelijke aanraking, de onversaagdheid van onze ‘moeder Heindel’ te
missen.’
Nadat haar stoffelijk overschot te San Diego was gecremeerd, werd de
as aan de voet van het kruis te Mount Ecclesia begraven.
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14. EINDELIJK VREDE
Na het heengaan van mevrouw Heindel op 9 mei 1949, berustte de leiding
bij de discipelen en proefleerlingen. Dit betekende dat er in feite niets veranderde en dat ook de controverse bleef bestaan.
Op 20 juni 1952, na 7 jaar, deed het hoger gerechtshof te Californië uitspraak in de zaak die sinds 1945 hangende was. De uitspraak luidde dat de
‘Non-Sectarian Church’ het recht heeft:
1. gebruik te maken van de persoonlijke bezittingen te Mount Ecclesia bij het verrichten van kerkelijke functies in de Rozenkruisersleer.
2. de naam ‘Rosicrucian Fellowship Non-Sectarian Church’ als naam
van haar vereniging te gebruiken.
3. het Rozenkruis, en de ordetekens te gebruiken.
4. De wereldbeschouwing der Rozenkruisers en alle andere documenten met
auteursrecht geschreven door de heer en mevrouw Heindel te drukken, uit te geven, en te gebruiken.
5. gebruik te maken van de namen en adressen van alle studenten,
proefleerlingen en discipelen, en dat de ‘Trustees [Corporatie]’ niet
het recht heeft kerkelijke functies te leiden of bezittingen voor dat
doel te gebruiken.
Beide partrijen, die overigens meenden dat zij juist handelden, bleken in de
zomer van 1952 bereid besprekingen te voeren om tot samensmelting te
komen. De kansen schenen gunstig. Maar toen in augustus een van de
vroegere bestuursleden [Perl Williams], die een van de hoofdaanstichtsters
was in de opzet om mevrouw Heindel te verdringen, opdaagde werd de
verwachting de bodem ingeslagen. Zij probeert namelijk het bestuur om te
praten om opnieuw te gaan procederen. Maar zover komt het echter niet.
Omdat de Amerikaanse leden blijkbaar geen kans zagen tot eenwording
te komen, besloten de Europese centra in de winter van 1952 om Mr.
Lachambre, de voorzitter van het Parijse centrum, als hun afgevaardigde
naar het hoofdkwartier te laten vertrekken, met het doel te helpen de eenheid tot stand te brengen. De heer Lachambre was advocaat-procureur en
kende behalve de Franse ook de Californische wetgeving. Begin maart 1953
vertrok de heer Lachambre naar Mount Ecclesia voor een veertiendaags
verblijf. Na zijn aankomst verzocht hij de twee groepen een vergadering te
beleggen, die op 8 maart gehouden werd. Aan het begin van deze belangrijke vergadering riep de heer Lachambre de hulp van de Oudere Broeder
van het Rozenkruis in. Deze kracht bleek zo sterk, dat hij in het begin geen
woord kon uitbrengen, zodat begonnen werd met een minuut stilte.
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Zijn voorstel was de twee groepen te ontbinden, een arbitragecommissie
te benoemen die de lopende zaken afhandelde en daarna een nieuwe Fellowship te stichten. Op deze manier zou de verwarringgevende naam
‘Church’ [kerk] hebben afgedaan, terwijl het woord ‘Corporation’ [corporatie] de oorzaak van de oorspronkelijke moeilijkheden, eveneens zou
verdwijnen.
Er werd een arbitragecommissie samengesteld uit: 2 leden van de Corporatie, de heer Omar D. Dodson en mejuffrouw Perl Williams; 2 leden van
de Non-Sectarian Church, mevrouw Helen E. Cash en de heer L. Johnson
en als 5e de heer Lachambre. Het verslag van de arbitragecommissie werd
op 15 maart in een algemene vergadering van discipelen en proefleerlingen [alleen zij zijn stemgerechtigd], 34 in aantal, als volgt aangenomen:
28 stemmen vóór, 1 tegen (de voorzitster van de Corporatie, Perl Williams) en 5 onthoudingen.
Hierna werd aan alle discipelen en proefleerlingen een brief gezonden
en een stembiljet om hierop hun stem uit te brengen. Ondertussen keerde de heer Lachambre terug naar Europa en bracht in de Europese centra
persoonlijk verslag uit.
Helaas bleef, althans voorlopig, de eenwording uit. Opnieuw probeerde
de Corporatie bij het hogere gerechtshof in beroep te gaan, maar het Hof
weigerde de genomen beslissing te herzien.
Ondertussen werd voor het gezondheidscentrum een andere geneesheer-directeur aangesteld, dr. Raymond H. Houser D.C. Zijn naam treffen we voor het eerst aan in Rays van juli 1954, zodat zijn aanstelling waarschijnlijk in mei 1954 plaatsvond.
Ongeveer twee jaar nadat de heer Lachambre geprobeerd had de eenwording te helpen bevorderen, bleek in augustus 1955 dat beide partijen
verlangden naar eenheid, aldus een bericht in Echoes van november 1955.
Het bleek dat het initiatief tot samensmelting was uitgegaan van de NonSectarian Church. In Echoes van maart 1956 staat, dat een bevredigende
vooruitgang betreffende de totstandkoming van een samensmelting met
de Trustee-Corporation is geboekt.
En in Echoes van april 1956 verscheen de mededeling dat zondag, 25 maart
1956 om 12.- uur ’s middags de ondertekening van het fusieverdrag zou
plaatsvinden. De Trustee-Corporation zou dan worden opgeheven; de
Non-Sectarian Church zou blijven bestaan terwijl de naam zou worden
veranderd in ‘The Rosicrucian Fellowship’.
In het meinummer werd een artikel weergegeven van het dagblad van
Oceanside, de Blade-Tribune, terwijl de laatste pagina van genoemde Echoes
is gewijd aan de gebeurtenissen op deze 25e maart:
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‘Op zondag 25 maart 1956, om 11.00 uur werd de bijeenkomst geopend
door de beheerders [trustees] van de Trustee-Corporation en de bestuurders van de Non-Sectarian Church en de advocaten van beide
groepen. Er was een groot aantal leden aanwezig, die kort nadat de
bijeenkomst in het gezondheidscentrum was begonnen, het vertrek
geheel vulde. Ook in de hal en buiten voor het raam stonden mensen
te kijken en te luisteren. De heer Dodson, voorzitter van de TrusteeCorporatie, opende de bijeenkomst en stond vervolgens zijn plaats af
aan de heer Frank Bowman, voorzitter van de Non-Sectarian Church.
Mejuffrouw Perl Williams hield een inleiding, waarna de heer Bowman ieder bestuurslid van de Trustee-Corporatie en van de NonSectarian Church verzocht een paar woorden te spreken. Ieder gaf
zijn gedachten weer over het belang van het tekenen van de papieren
van eenwording.
Astrologisch gezien, was de beste tijd om te tekenen precies 11.57
uur. Naarmate het tijdstip om te tekenen naderde nam de spanning
toe. De tijd werd nauwlettend in het oog gehouden en om precies
11.57 uur begon de ondertekening. De heren Bowman en Dodson tekenden de eerste papieren, die daarna werden doorgegeven aan mevrouw Scarborough en de heer Robinson, de secretarissen van de respectievelijke groepen, die hun handtekening hieraan toevoegden. Het
was noodzakelijk dat verscheidene kopieën van de documenten eveneens werden getekend, wat gedaan werd zo vlug als mogelijk was. Het
tekenen nam precies twee minuten in beslag en werd beëindigd om
precies 11.59 uur.
Burgemeester Richardson van Oceanside sprak toen de aanwezigen
toe. Hij gaf een mooie uiteenzetting van de verhouding van Oceanside tot de Rosicrucian Fellowship. Daarna werd de bijeenkomst gesloten.
Na een diner in de Cafetaria [vroeger eetzaal genoemd] was er om
14.00 uur een gezellig samenzijn waaraan iedereen deelnam. Er werd ijs
en cake geserveerd die men zich goed liet smaken. Aan de zijkant van
de Cafetaria is een toren waarin de etensbel hangt. Iedereen verzamelde
zich daar, en de eerste van twee symbolische handelingen vond daar
plaats. Het was het begraven van de strijdbijl. Er werd een gat gedolven, waarin een grote bijl begraven werd. Leden van de verzamelde
groep namen deel aan het werpen van een schep aarde op de bijl, die
diep en goed werd begraven. Het plan was om op deze plaats in de toekomst een herkenningsteken te plaatsen [wat nooit is gebeurd], zodat
het altijd zal aantonen dat op het hoofdkwartier de moeilijkheden
voorbij zijn.
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97 Het begraven van de strijdbijl op 25 maart 1956.

Toen vond de tweede symbolische handeling plaats. Bij de ingang van het
terrein onder het bord van The Rosicrucian Fellowship, staan twee standbeelden, die een leeuw voorstellen, aan ieder kant van de ingang één. De
heer Bowman stak zich in werkkleding en begon de leeuwen te schilderen. Hij verklaarde dat hij deze symbolische handeling verrichtte om te
onderstrepen dat niemand te goed is om te werken, want iedereen is hier
met hetzelfde doel: te werken voor de Fellowship om aan de wereld een
ware, geestelijke beschouwing te geven, en de visie van Max Heindel tot
een succesvol einde te brengen. De leeuwen zien er nu veel beter uit; dat
zij nooit meer bezoedeld moge worden.
Dit besloot de gebeurtenissen van die dag. Een dag die wij nooit zullen
vergeten, een dag van historische betekenis in de geschiedenis van de Fellowship.’
Hiermee kwam een definitief eind aan een langdurige controverse die
beide partijen samen op meer dan $ 100.000 proceskosten was komen te
staan.
In december 1957 werd in de Pro-Ecclesia een nieuw orgel geplaatst omdat het oude orgel in zodanige staat verkeerde dat een nieuw instrument
noodzakelijk was. Het was geen pijporgel, maar een Hammond orgel, een
zogenaamd elektronisch spinet, ter waarde van $1360. Er werd $ 600 contant
betaald en het resterende bedrag in maandelijkse termijnen.
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Om de gazons, bloemen, struiken en bomen te besproeien werd in januari 1959 een nieuwe waterleidingbuis aangelegd. Deze loopt vanaf de
hoofdbuis over een afstand van 120 meter. De buis was een geschenk van
vrienden uit Porto Rico.
Nadat de leiding was gelegd werd vanuit de plek waar het gombomenbosje is gelegen, een oppervlakte van 1,2 ha, die niet behoorde tot het terrein toen Heindel dit kocht, in het lage gedeelte van het terrein een riolering aangelegd. Deze riolering loopt vanaf de genezingsafdeling naar Temple Cottage tot aan Carey Road. De buizen hebben een doorsnede van ongeveer 20 cm. De kosten werden geschat op $ 4.000 terwijl de kosten van de
uitvoerder werden geraamd op $ 300. In 1961, toen het werk klaar was, bleek
dat de totale kosten $ 7.500 waren. Bijna alle gebouwen werden op deze riolering aangesloten, op Heindel Cottage, de bibliotheek, en vijf huisjes na,
die te laag gelegen waren.
Eveneens in januari schonk een van de bejaarde leden, ter vervanging
van de oude bus, een bus die aan 12 personen plaats bood. Dit als herinnering aan haar echtgenoot.
In Echoes van juni 1960 werd meegedeeld, dat Heindel Cottage, het huisje waarin de heer en mevrouw Heindel ooit woonden, niet meer voor bewoning geschikt was en geheel of gedeeltelijk als museum zou worden
ingericht. In dit huisje schreef Heindel zijn lessen aan studenten, die later
in verscheidene boeken werden uitgegeven.
Het museum zou onder meer de lessenaar van Heindel bevatten en andere herinneringen aan hem en zijn vrouw. Als de tijd het toe zou laten,
zouden het huisje en de omgeving worden opgeknapt. In Echoes van maart
1962 staat echter vermeld, dat Heindel Cottage in februari van dat jaar werd
gesloopt, gepaard met verborgen hartzeer en enige tranen van oudgedienden.
Na de fusie brak er voor Mount Ecclesia geestelijk gezien, een goede tijd
aan, maar financieel een moeilijke. Ten eerste was er een grote schuld aan
het gerechtshof. Ten tweede was er veel geld nodig om de gebouwen en
het terrein te onderhouden. Ten derde de stijgende kosten voor materiaal, machinerieën voor de uitgeverij en de drukkerij, en ten slotte de
vermogensbelasting die verhoogd werd. In verband daarmee werd in november 1959 aan de stemgerechtigde leden een stembiljet gezonden om
toestemming te geven een paar acres, iets meer dan een ha, van het terrein te verpachten. Een meerderheid gaf haar toestemming.
In 1960 bleek echter, dat de staat Californië een strook land, grenzend
aan Mission Avenue, nodig had om de hoofdweg te verbreden, waarvoor
de Fellowship natuurlijk een vergoeding zou krijgen. Daarbij kwam het
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verheugende nieuws, dat door een beslissing van het hof, Mount Ecclesia
werd vrijgesteld van het betalen van vermogensbelasting.
Maar medio 1961 werd de Fellowship meegedeeld, dat alle gebouwen
aan de eisen moeten voldoen van de zogenoemde ‘Oceanside code requierment’, de wettelijke voorschriften van Oceanside waaraan oude en
nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen. Dat betekende een aanzienlijke, financiële last, want voordat deze beperkende voorschriften van
kracht waren, had Mount Ecclesia zelf het toezicht op haar gebouwen,
sanitair, elektrische voorzieningen en dergelijke. Nu mocht men dit werk
niet meer zelf doen, maar moest het laten uitvoeren door erkende, gediplomeerde krachten.
Wegens gebrek aan woonruimte stemde het bestuur van Mount Ecclesia op 14 oktober 1961 er mee in, dat als proefleerlingen dit wensen, vijf
huisjes langs het dal, achter de oude bibliotheek - het eerste gebouw mogen worden gebouwd. De bouw van deze woninkjes zou het mogelijk
maken dat Ecclesia Cottage kon worden gesloopt.
Nadat in de buurt van de gombosjes de nieuwe riolering gelegd was en
enige leden zich erop voorbereidden om in die omgeving huisjes te bouwen, weigerde de stad Oceanside de bouwvergunning te verstrekken totdat alle gebouwen op Mount Ecclesia zo zouden zijn, dat zij beantwoordden aan de eisen van de stad en de staat; of dat ze gesloopt zouden
zijn. Al gauw bleek dat dit een enorme financiële uitgave betekende.
Maar daarvoor was men er al aan begonnen. En met behulp van royale
bijdragen en leningen van leden, konden de betalingen worden gedaan.
Maar in juni 1962 werd duidelijk dat - om de nodige restauratiewerkzaamheden te laten verrichten, met inbegrip van het slopen van enkele gebouwen en hun wederopbouw - er meer financiële hulp nodig was. Opnieuw werd het idee bezien om 3 acres, 1,2 ha land, in de hoek waar Carey
Road en Mission Avenue elkaar kruisen, te verpachten. Na onderzoek
bleek, dat als het land zou worden verpacht, dit de belastingvrije status
zou aantasten, terwijl bij verkoop dat niet het geval zou zijn. Daarom
werd aan de stemgerechtigde leden een stembiljet met toelichtende brief
gezonden, waarop meer dan de helft een instemmend antwoord gaf. De
advocaat van Mount Ecclesia kreeg vervolgens de opdracht om de benodigde toestemming van een hoger gerechtshof te verkrijgen om  acre
te verkopen aan een oliemaatschappij voor het plaatsen van een benzinepomp en 3 acres aan Carey Road te verkopen aan de plaatselijke vrijmetselaars.
De verkoop van  acre aan Hancock Oil Co, leverde $ 35.000 op, minus 10%
commissie. In het verkoop contract stond de uitdrukkelijke voorwaarde,
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dat een pompstation, zonder reparatiewerkplaats mocht worden neergezet. De vrijmetselaars besloten 2 acres te kopen voor de som van $30.000.
Op 13 januari 1962 overleed mevrouw Ethel Caswell, die vele jaren een
gewaardeerde kracht in de drukkerij en op de redactieafdeling was geweest. Zij had Heindel met het zetten van De boodschap der sterren en andere publicaties geholpen. Zij was gehuwd met Ned Caswell die zij op
Mount Ecclesia had leren kennen. Met tussenpozen hadden beiden in de
loop der jaren op Mount Ecclesia gewerkt.
Een paar dagen later, op 18 januari 1962, overleed Esther Kristina
Kjellberg. In 1927 was zij leidster van de kleuterschool en in 1932 werd zij
student. Later werd zij secretaresse op de Zweedse, Duitse en Franse afdeling.
Niet alle gebouwen konden zodanig gerestaureerd worden dat zij aan
de eisen voldeden, of de kosten waren zo hoog, dat dit economische niet
verantwoord was. Daarom werd in februari 1962 Heindel Cottage gesloopt, het huisje in het dal waar Heindel en zijn vrouw hadden gewoond. In juli 1962 werd de oude bibliotheek, het allereerste gebouw op
Mount Ecclesia, gesloopt.
Op 26 januari 1963 besloot het bestuur het stuk land ten noorden van
Guest House241 en ten westen van het spoedig daarna te slopen Temple
Cottage, te bestemmen voor de bouw van huisjes. Aan een beperkt aantal proefleerlingen zou toestemming worden verleend hier te bouwen,
maar na het overlijden van de bezitters zouden de woningen eigendom
worden van Mount Ecclesia om te dienen als woonruimte voor de medewerkers.
Ook werd het besluit van de staat bekend hoe de grens zou lopen van
de strook land die nodig was voor verbreding van de hoofdweg. Deze
lijn loopt vanaf een punt bovenaan bij Carey Road bij de ingang, tot de
weg die leidt naar de eucalyptusbosjes en de oude ingang insluit. Amic
Street, de oude weg die naar en voorbij de eucalyptusbosjes loopt, moest
in stand blijven, maar zou worden verlengd tot wat nu grondgebied van
de Fellowship is. De hoofdweg zou tot een vierbaansweg worden verbreed. Dit betekende dat er waarschijnlijk een nieuwe ingang zou moeten
komen.
Op 1 juni 1963 besloot het bestuur van Mount Ecclesia tot opheffing
van het gebruik van de autobus. Hiermee werd ongeveer $ 500 per jaar bespaard aan verzekerings- en onderhoudskosten. Nadat een plaatselijke
handelaar de waarde van de bus had bepaald werd deze verkocht aan een
van de medewerkers.
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Het vroegere gezondheidscentrum.
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Medio 1963 werd Ecclesia Cottage gesloopt. En in september 1964 werd
de Stonemetzpers vervangen door een tweedehands Kellypers. Vanaf
eind oktober tot en met eind december 1964 had de Rosicrucian Fellowship een twaalftal radio uitzendingen van een kwartier op het station
XEMO. 242 De uitzendingen vonden elke zondagmiddag plaats om 15.45
uur. In de toekomst hoopte men tevens op de televisie te verschijnen.
Op 7 november 1964 was de raad van bestuur van de Rosicrucian Fellowship bijeen, voornamelijk ter overweging van een aanbod van $ 35.345 door
de ‘State Highway Department’ voor de strook land van Mount Ecclesia
die het departement nodig had om Mission Avenue te verbreden. De zaak
was al in handen gegeven van de advocaat van de Fellowship, die een gedegen taxatie had laten uitvoeren door een makelaar in onroerend goed,
om de huidige waarde vast te stellen. Hoewel het contract en de beschikking nog niet werden getekend was het bestuur het er over eens dat zoveel van de verkoopprijs als mogelijk was, moest worden besteed om andere gebouwen te laten verrijzen ter vervanging van het oude bibliotheekgebouw, waarvan de stad eiste dat het werd gesloopt. Het nieuwe
gebouw zou gelijkvloers worden en een bibliotheek, leslokaal en een gehoorzaal bevatten. Een dergelijk gebouw zou het hele jaar door kunnen
worden gebruikt, maar in het bijzonder tijdens de zomerschool en bij
speciale gelegenheden, bijvoorbeeld voor muziekuitvoeringen of voordrachten.
Op de vergadering van 9 januari 1965 werd besloten het aanbod van
$35.345 van de State Highway Department te accepteren. Eveneens werd
het aanbod aangenomen de New Age boeken over de Bijbel, geschreven
door mevrouw Corinne Smith Heline door te verkopen. Met de heer en
mevrouw Heline van de New Age Press zal een overeenkomst worden
gesloten waarin de Fellowship zich in de toekomst verbindt deze boeken
te herdrukken en gezamenlijk met de boeken van de Fellowship te verkopen. Omdat in het Fellowshipwerk de verklaring van de Bijbel zo’n
belangrijke plaats inneemt, werd dit beschouwd als een gelukkige afspraak
en een grote ondersteuning. Gedurende vijf jaar was mevrouw Heline
een van Max Heindels leerlingen en haar verlichte uitleg van de Heilige
Schift zijn o.a. gebaseerd op De wereldbeschouwing der Rozenkruisers en andere boeken door Heindel geschreven. Het betreft drie boeken over het
Oude Testament, drie boeken over het Nieuwe Testament en een zevende boek, Het mysterie van de Christus.
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Xemo, die zichzelf ‘Het grote christelijke baken aan de Pacific kust’ noemt, een religieus georiënteerd station, dat zendt vanuit Tijuana, Baja, Californië, Mexico, en geheel
Zuid-Californië bestrijkt.
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Eind 1964, begin 1965 werden er op Mount Ecclesia vijf huisjes voor leden gebouwd. Op de plaats waar eerder Valley View lodge stond, aan de
rand van de eucalyptusbosjes, werd een vierkamer woninkje voor vier
personen gebouwd, met in het benedengedeelte een garage.
Binnenkort zou op de onlangs volgestorte ruimte, waar vroeger huisjes
stonden, langs de rand van het dal tegenover de Cafetaria, begonnen
worden met de bouw van drie compartimenten voor vrijgezellen, bevattende: slaapkamer, bad, toilet en keukentje. Tussen de Cafetaria en genoemde woongelegenheid is in de toekomst plaats voor nog meer huisjes, die alle het voordeel hebben van een prachtig uitzicht op de tempel
en de San Jacinto bergen.
In het voorjaar van 1966 begon de Staat met de verbreding van Mission
Avenue. Op de verkochte strook land werden de bomen geveld en de
struiken gerooid. De ingang moest eveneens worden gesloopt, want het
bleek niet mogelijk die te verplaatsen. Er waren al tekeningen voor een
nieuwe ingang die ongeveer op dezelfde plaats, maar iets meer naar achteren, zou worden gebouwd. Voor hen die het terrein betreden zal het
uitzicht bijna hetzelfde zijn als toen Max Heindel nog leefde, met links
het administratiegebouw en recht vooruit het verlichtte Rozenkruisersembleem. De nieuwe ingang was in januari 1967 gereed.

98 De nieuwe hoofdingang.

In Echoes van september 1967 wordt meegedeeld dat in de herfst de tekeningen voor het te bouwen Auditorium worden verwacht. Het gebouw
zal in het bijzonder bestemd worden om muziekuitvoeringen te geven,
voordrachten te houden, en voor het geven van recepties en dergelijke.
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In februari 1968 werd het huisje achter Rose Cross Lodge, waarin mevrouw Heindel enige jaren, tot aan haar overlijden woonde, gesloopt.
Brand in de keuken, waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting, verwoestte het huisje gedeeltelijk en het sanitair liet ook al enige tijd te wensen over. Op voorstel van de verzekeringsmaatschappij besloot het bestuur dat het beter was het huisje te slopen, dan het te herstellen volgens
de nieuwe normen, wat zeer kostbaar zou zijn geweest.
Op de plaats waar vroeger Temple Cottage stond werd een nieuw huisje gebouwd. In de nabije toekomst zal hiernaast nog een huisje worden
gebouwd. Tevens zou spoedig begonnen worden met de aanplant van
een oleanderheg langs Amick Street en Mission Avenue.
Maar de aanplant werd uitgesteld tot omstreeks april 1970 omdat er eerst
pijpleidingen, om dit gebied te besproeien, moesten worden aangelegd.
Er werd besloten een variëteit van Pittosporum aan te planten, omdat die
een dichte haag vormt en bloemen heeft met een geur als de oranje bloesem.
Omstreeks februari 1968 kreeg de drukkerij een nieuwe pers, een zogenoemde ‘kwickprint’. Het was een geschenk van twee proefleerlingen. Op
deze manier is het goedkoper dan daarvoor meer kleuren te drukken op
pamfletten en ander drukwerk.
In Echoes van augustus 1968 werd aangekondigd dat een nieuw boekje
met de titel Het zilveren koord en de zaadatomen verkrijgbaar was. Dit boekwerkje van 50 bladzijden is een compilatie uit maandelijkse studentenlessen
gebaseerd op de geschriften van Max Heindel. Het bevat een aantal interessante illustraties, gemaakt van dia’s die door Heindel en zijn studenten
vroeger gebruikt werden.
Ongeveer een jaar later, in juli 1969, waren er twee boekje gereed voor
gratis verspreiding. De kracht van gedachte was een compilatie uit de boeken van Heindel. Het tweede heette De planeet Pluto.
Hoewel de brochures verschillen van kleur en grootte, zijn alle boeken
van de Fellowship gebonden in groen linnen en bedrukt met emblemen
en letters in rood en goud. Dit was een plan van Heindel zelf. Twee boeken precies gelijk van formaat, band en opdruk zullen aandacht trekken
en de belangstelling wekken. Een hele rij of een plank vol met deze boeken zal nog meer opvallen. Over de betekenis van de symbolen op de
boeken schreef mejuffrouw Lizzie Graham in Rays van januari 1919 op
blz. 358. 243
In Echoes van maart 1971 wordt een nieuwe publicatie aangekondigd, het
is een honderd bladzijden tellend boekje met horoscoopuitleg door Max
243

Zie addendum 10: De symboliek van de boekomslagen.

194

Heindel, die oorspronkelijk in Rays werden gepubliceerd. Deze omschrijvingen, getiteld De horoscoop van uw kind, waren nooit eerder gedrukt.
Op maandag, 15 februari 1971, om 6.00 uur werd een van de oude proefleerlingen en medewerkers, Theodore Heline, van zijn stoffelijk lichaam
bevrijd. Op dat moment lag hij in het ziekenhuis van Oceanside, waar hij
sinds enkele dagen verpleegd werd.
Hij werd geboren in 1883 in Marcus, Iowa, waar hij opgroeide en vertolker van Shakespeare rollen werd. Al in zijn jeugd was hij in occulte zaken
geïnteresseerd en leerde in 1921, toen hij in New York woonde, de Rozenkruisersleer kennen. In 1922 werd hij student en bezocht hij het hoofdkwartier, waar hij kennis maakte met Corinne Smith Dunklee, Kitty
Cowen, Mary Roberts en anderen die daar actief waren. In 1925 werd hij
proefleerling en besteedde een aantal jaren aan het verspreiden van de
leer door les te geven in Fellowship centra, het geven van lezingen en het
houden van radiovoordrachten. In 1932 bezocht hij het hoofdkwartier nog
eens, en beginnend met het augustus nummer, was hij een jaar lang redacteur van Rays from the Rose Cross. In deze periode raakte hij bevriend
met Corinne Smith, die toen op de redactieafdeling assisteerde, en
trouwde hij kort daarop met haar. Nadat zij in Los Angeles waren gaan
wonen, besteedden zij hun tijd aan schrijven, het houden van voordrachten, en het uitgeven en verspreiden van de ‘New Age Bible Interpretation’ boeken. In 1965 verhuisden zij naar Oceanside waar zij woonden tot
aan het overlijden van de heer Heline in 1971. Kort daarna verhuisde mevrouw Heline naar Glendale, in Californië, en vandaar naar Santa Monica
waar zij op 26 juli 1975 overleed.
De geschriften van Theodore Heline, die handelen over de uitleg van
de toneelstukken van Shakespeare en over zijn occulte visie op het wereldbeeld en andere onderwerpen, zijn inspirerende getuigenissen van zijn bekwaamheid als schrijver, zijn helder inzicht in de occulte mysteriën en zijn
toewijding als geestelijk strever.
In 1971 en 1972 werden er nog enige publicaties aangekondigd zoals een
grafische, astrologische kaart die de posities van Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto tussen de jaren 1800 en 2000 toont. Een serie zwart-wit tekeningen van de tekens van de dierenriem. Een pamflet voor gratis verspreiding getiteld: Retrospectie en concentratie. Een boek van circa zestig bladzijden dat alle diagrammen uit de Cosmo bevat, en een brochure die eenenveertig bladzijden telt met als titel: Het overlijden en het leven daarna en een
brochure getiteld: Geestelijke achterstand.
In 1972 verschenen er nog meer publicaties, waarvan de belangrijkste was
de Cosmo in braille.
In juni 1972 werd er een offsetpers geplaatst. Om een voorstelling te ge195

ven over de boeken die in dat jaar werden verkocht, volgen er hier enkele
getallen: van The Rosicrucian Cosmo-Conception 4.646 exemplaren, het New Age
Vegetarian Cookbook 4.437 exemplaren; de Tables of Houses 15.947 exemplaren;
en Ephemerides 4.437 exemplaren en horoscoopformulieren 286.000 stuks.
Van tijd tot tijd zijn er aanpassingen en reparaties nodig. Zo werd in
het voorjaar van 1971 de Cafetaria opnieuw geschilderd en werden er hoognodige reparaties aan de ingangspoort uitgevoerd. In de zomer van 1973
werden het Administratiegebouw en in oktober 1974 het Gastenverblijf of
Gezondheidscentrum onder handen genomen. Maar de grootste gebeurtenis had plaats op dinsdag 12 november 1974, om 12.45 uur toen de eerste
spade in de grond werd gestoken voor een nieuw administratiegebouw,
precies ten westen van het oude gebouw dat in 1917 werd gebouwd. Binnen de recordtijd van drie maanden, op 18 februari 1975, werd het gewijd.
In het gehele gebouw zijn de vloeren bedekt met vaste vloerbedekking
in een blauwe schakering, terwijl de werknemers mochten kiezen voor de
kleur die zij wensten voor wat de muren en gordijnen betreft. Het waren
overwegend pasteltinten in de kleuren lichtgroen en geel.
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15. OP WEG NAAR EEN NIEUWE CYCLUS
In Echoes van mei 1975 staat: “De bestuursvergadering heeft voor wat zij als
een van de belangrijkste stappen voor de Fellowship ziet gezet, sinds de
aankoop van het grondgebied door de heer Heindel. Aan de ‘planningscommissie’ van de stad Oceanside was een algemeen ontwikkelingsplan
voorgelegd. Alles wat het bestuur voorstelde stemde de commissie volledig mee in. Dit betekende dat alle bouwwerkzaamheden in de toekomst
konden voortgaan zonder angst dat zij op enige manier zou worden geblokkeerd.
Elke centimeter van het grondgebied heeft een bestemmingsplan zodat
verdere ontwikkeling ordelijk en esthetisch aangenaam is. Het plan zal in
de volgende tien tot vijftien jaar uitgevoerd worden.
Wij zijn al blij met het nieuwe administratiegebouw, en thans, nu het
nog de geur van nieuwheid ademt en wij bezig zijn ons in te richten, is er
al begonnen met de bouw van een appartement voor de werkers. Dit zal
een gebouw met een etage worden, met zes eenpersoonskamers, kitchenettes en een badruimte. Er zal een dakterras op het noorden komen
waar men zitten kan en over het dal uitkijken.”

99 Het nieuwe administratiegebouw, 1975.
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Het nieuwe administratiegebouw was een geschenk van de heer Gene
Franzman. De heer David Johnson schreef mij: “Dit gebouw was een geschenk van een vriend van mij, de heer Gene Franzman. Hij was proefleerling, zat in het bestuur, woonde op het grondgebied en hij werkte in
de Fellowship bibliotheek. Hij gaf duizenden dollars uit om dit gebouw
te laten bouwen en woonde er zelf in totdat hij naar San Diego verhuisde. Hij was van beroep musicus en besteedde zijn pensioen aan dit gebouw
voor de medewerkers. Hij was 90 toen hij thuis in San Diego overleed. In
de jaren 70 en 80 werkte hij op het hoofdkwartier. Ik leerde hem in Tucson
kennen toen wij daar in 1967-1969 bij de Rozenkruisers cursussen volgden.
Hij kreeg zoveel belangstelling voor de Leer dat hij een oud kerkgebouw
kocht en aan het centrum schonk, totdat hij in 1970 Arizona verliet. Omdat het aantal studenten terugliep ging de kerk weer terug naar Gene, die
het gebouw omstreeks 1971 verkocht. Rond die tijd verhuisde hij naar het
hoofdkwartier waarbij hij dit geld meenam om het gebouw te bouwen. 244

100 De verzendafdeling, 1976.

De Echoes van mei 1975 gaat verder met: “Na verloop van tijd zal er nog
een complex voor de medewerkers worden gebouwd. Er is eveneens ruim244

Deze informatie werd mij op 27 januari 2007 door de heer David B. Johnson per email toegestuurd..
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te voor drieëntwintig huisjes of cottages. Ten slotte zal er een nieuwe bibliotheek en een museum komen, een gebouw voor educatie, en een ruimte voor multifunctioneel gebruik dat kan dienst doen als leslokaal of cafetaria of als een combinatie van beide, met vouwdeuren die zo nodig een
grotere capaciteit mogelijk maken. Bedenk dat dit allemaal door de stad is
goedgekeurd en hiervoor toestemming is gegeven en dat voor de bouwvergunning is verleend! De stad heeft verzocht waterleidingen met een
doorsnee van 15 cm aan te leggen in verband met betere brandbestrijding.
Natuurlijk zijn we verheugd om dit te doen. Ook is besloten tot het plaatsen van een nieuwe hoofdingang.
Het buitengebied is evenmin vergeten. Met dit plan, dat alle toekomstige ontwikkelingen laat zien, zoals waar wegen en gebouwen zullen worden gelokaliseerd, is het mogelijk de plaats van bomen en het landschap
te bepalen. Hierbij inbegrepen een ‘park’ om te mijmeren, waar men naartoe kan gaan om te genieten van de rust en de schoonheid van de natuurlijke omgeving. Ook zullen er voor de energiekelingen in het recreatiegebied een tennisveld en basketbalmanden komen.”
Op zekere nacht, tegen eind april 1975, brak er brand uit in de opslagruimte, afgescheiden van de grote hoofdruimte, in het oude administratiegebouw. De brandweer van Oceanside dekte alle machines en het papier beneden in de drukkerij af om waterschade te voorkomen. Met succes, zoals de volgende ochtend duidelijk werd toen de persen nog bleken te werken. Gelukkig waren de kantoren voor dat de brand uitbrak, naar het nieuwe pand verhuisd. Er is weinig voorstellingsvermogen nodig te beseffen
wat er gebeurd zou zijn met alle aantekeningen en dossiers als zij nog op
de oude plaats hadden gelegen.
In maart 1976 werd begonnen met de bouw van een bijgebouw ten noorden van het oude administratiegebouw omdat de binderij en verzendafdeling meer ruimte nodig hadden, en als aanvullende ruimte voor de opslag
van boeken.
In 1963 had de stad Oceanside Rose Cross Lodge onbewoonbaar verklaard dat daarna steeds meer in verval raakte, zodat in de zomer van 1977
besloten werd het gebouw te slopen. In oktober werden de wegen op het
terrein volgens voorschrift hersteld en voorzien van een nieuwe laag asfalt.
In de Echoes van februari 1982 werd aangekondigd dat er in de donkere
kamer van de drukkerij een nieuwe commerciële verticale camera was geinstalleerd. Dit moderne apparaat maakte het mogelijk om zowel zwartwit- als kleurenfoto’s in het maandblad Rays te drukken. Deze nieuwe camera kon foto’s maken van 7 tot 50 cm bij 60 cm.
In september 1981 begon op Mount Ecclesia het computertijdperk. Alle
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leden, abonnees, donateurs en zij die boeken afnamen, werden op een
computer van tien miljoen bytes ingevoerd.
Op zaterdag, 2 september 1978 overleed op 92 jarige leeftijd een rijke zakenman uit Portland, Oregon, genaamd Fred Meyer. De heer Meyer, die
Max Heindel rond 1909 ontmoet had, schonk het hoofdkwartier vaak bijdragen. Na zijn overlijden liet hij de Fellowship $200.000 na, de hoogste
bijdrage uit het testament. Volgens de documenten van de rechtbank liet
de heer Meyer één miljoen dollar na aan zijn familie en medewerkers
terwijl de resterende 48 miljoen bestemd was voor een liefdadigheidsfonds. Dit fonds was bedoeld voor religieuze, liefdadige, wetenschappelijke, litteraire en educatieve doeleinden, waarvan een deel aan de Rosicrucian Fellowship werd toebedeeld. De Fellowship was zich niet bewust
van deze gift, totdat zij hier, door een verslaggever van de Blade-Tribune,
op zaterdag de 9e, op attent werd gemaakt, omdat zij niet op de hoogte
was gesteld door de executeur testamentair uit Oregon.
In juni 1982 werd een schenking van $ 100.000 ontvangen die besteed moest
worden volgens de voorwaarden van een bijgevoegd document dat 14 juni werd toegestuurd. De Fred Meyer Liefdadigheidsstichting had de Rosicrucian Fellowship meegedeeld dat er overwogen werd op een regelmatige basis geld over te maken met het doel projecten financieel te steunen,
in de eerste plaats in het noordwesten van de Verenigde Staten.
Na zorgvuldige overwegingen van de verschillende ideeën die het bestuur werden voorgelegd over de mogelijke besteding van de gift van
$100.000, werden de volgende betalingen en projecten vastgelegd:
a.

Machtiging werd verleend voor een offset drukmachine die aantoonbaar de capaciteit van The Rosicrucian Fellowship zou doen
toenemen om grote hoeveelheden boeken, van hoge kwaliteit, uit
te geven tegen de laagst mogelijke kosten.
b. Verder werd er machtiging verleend voor de aanschaf van een
‘overzicht van de stand van zake’-computer en tevens voor een
computergestuurde zetmachine voor gebruik op de redactieafdeling. De nieuwe zetmachine, die in wezen een krachtige, zelfstandige computer is en algemene computerfuncties heeft als zij niet als
zetmachine wordt gebruikt, kan via kabels en telefoonlijnen met
andere computers verbonden worden, en verbinding maken met
de leden die over de hele wereld verspreid wonen.
c. Ook werd er volmacht verleend voor een radioreclamecampagne
bij het FM radiostation in het San Diego district.
In de Echoes van februari 1983 werd meegedeeld dat: ‘dit jaar, tijdens de bijeenkomst van de winterschool, de grootse opening zal plaatsvinden van
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‘The Rosicrucian Fellowship Museum’, ondergebracht in een drietal ruimten in het Gastenverblijf. Jarenlang hebben wij verscheidene voorwerpen
die aan de heer en mevrouw Heindel toebehoorden, en aan anderen die
in de pionierstijd op Mount Ecclesia kwamen werken, bewaard. Maar tot
voor kort waren wij niet in staat deze voorwerpen op een museale manier te tonen. Nu is dat wel het geval. Het museum staat open voor leden
en vrienden van de Fellowship.
In februari 1983 werd bij de hoofduitgang een geheel nieuw uithangbord
aangebracht, dat voor voetgangers en automobilisten die zich op de brede
straat aangrenzend aan het hoofdkwartier bevinden, goed zichtbaar is.
In maart kreeg de Fellowship van de Jackson en Perkins Company uit
Medford, Oregon, 180 rozenstruiken cadeau. Die werden in de omgeving
van de tempel en de genezingsafdeling geplant.
In juni 1983 werd besloten tot de publicatie van een maandelijkse ‘krant
van geestelijk gezicht en inzicht’, Mystic Light geheten. Het was bedoeld
als een kwaliteitskrant van acht bladzijden, die zou inhouden: een artikel
van Max Heindel, een inzichtgevend artikel over astrologie en andere artikelen die zowel het hoofd als het hart van de lezer zou moeten bevredigen. Een abonnement voor één jaar was $ 10 en voor twee jaar $ 18. Het lag
in de bedoeling dat een deel van de oplage van Mystic Light als proef, via een
verzendlijst, door de computer naar duizenden mensen zou worden gestuurd van wie de interesse, op basis van demografische en psychologische
factoren, was vastgesteld.
Dit duurde tot december 1983. Vanwege financiële en technische redenen moest de publicatie binnen een halfjaar gestaakt worden. Maar, Rays
from the Rose Cross, dat sinds januari 1982 om de twee maanden verscheen,
werd weer een maandblad, gestoken in een opvallend nieuw formaat.
In het begin van 1984 werden er een aantal boeken over en voor kinderen uitgegeven, zoals Your Child’s Horoscope deel 1 en 2 van Max Heindel,
en Aquarian Age Stories for Children.
In het voorjaar van 1986 werd een onder architectuur ontworpen nieuwe
laan, voorzien van een sproei-installatie, voor het Gastenverblijf aangelegd.
Al dit werk kwam tot stand met behulp van leden en medewerkers van
de Fellowship.
In de herfst van 1986 kreeg de Fellowship nog eens een gift van $ 100.000
uit het Fred Meyer fonds uit Portland. Deze gift werd gebruikt voor de
aanleg van een nieuw waterleidingstelsel.
In de zomer van 1987 overwoog het New Age Bible Center in Santa Monica een voorstel om de boeken van Corinne Heline door de Rosicrucian
Fellowship te laten drukken. Dit voorstel werd aangenomen, omdat mevrouw Heline een voormalige studente van Max Heindel was.
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In januari 1989 werd er een nieuw boek aangekondigd. Het was
geschreven door Robert Lewis en getiteld The Sacred Word and its Creative
Overtones. De schrijver probeert met behulp van muziek een verband te
leggen tussen godsdienst en wetenschap. In april werden er 1500 exemplaren van gedrukt.
In het voorjaar van 1987 overleden er enige zeer oude leden. Het waren:
Hede Deen, die zestien jaar secretaresse Duits was en daarvoor actief was
als lid van het centrum te New York voordat zij in 1960 naar het hoofdkwartier ging.
Perl Williams kwam in 1928 naar het hoofdkwartier en keerde een paar
jaar later weer terug om daar haar verdere leven te blijven. In feite bekleedde zij iedere baan op Mount Ecclesia. Zij begon als secretaresse
Spaans, en was vele jaren redactrice van Rays, voorzitter, en later bestuurslid.
Richard Parson werd begin jaren dertig lid van de Fellowship en werkte er verscheidene jaren. Hij en zijn vrouw Roma keerden in 1974 terug
naar de omgeving van Oceanside. Richard Parson zat in het bestuur, hield
voordrachten tijdens de zomer- en winterscholen en was, toen hij in de
vroege ochtenduren van paaszondag overleed, penningmeester.
Een jaar later, in mei 1988, overleed Hans Mader met achterlating van zijn
echtgenote Frieda. Meer dan vijftien jaar was hij medewerker op Mount
Ecclesia.
In de zomer van 1987 was de oudheidskamer, gehuisvest in de noordelijke vleugel van het Gastenverblijf, helemaal klaar. Deze kamer bevat veel
kostbare foto’s, boeken, manuscripten en artikelen over de groei van
Mount Ecclesia tijdens de achterliggende jaren.
Het maandblad Rays from the Rose Cross werd, te beginnen met het januarifebruari 1988 nummer, weer een tweemaandelijks tijdschrift. De inhoud
veranderde van 48 naar 64 bladzijden.
In 1988 vierde de stad Oceanside haar eeuwfeest. Ter ere van dit feest
verscheen er een prachtig, ingebonden boek, samengesteld door de oudheidkundige vereniging van Oceanside 246. Het boek, dat als eerste de volledige geschiedenis van Oceanside beschrijft, heeft een volle pagina gewijd
aan de geschiedenis van Mount Ecclesia, en heeft voorin, op twee pagina’s,
een grote kleurenfoto van de genezingstempel.
Het originele oprichtingskruis dat op 28 oktober 1911 geplant was, werd
in het voorjaar van 1991 geheel vervangen. Eveneens werd het elektrische
embleem - dat oorspronkelijk door proefleerlingen uit Seattle, Washing246

Langdon Sully and Taryn Bigelow, Oceanside, Crest of the Wave, Windsor Publications,
Inc. 1988.
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ton, was vervaardigd en in 1912 per trein naar het hoofdkwartier werd
vervoerd – prachtig gereproduceerd, voorzien van nieuwe gloeilampen en
de lichtuitstralende ster.
Ook werd de top van de genezingstempel naar beneden gehaald. Die
viel letterlijk uiteen toen hij op de werkbank werd geplaatst die klaarstond
om hem erop te zetten. Na nauwkeurig te zijn bestudeerd met het oog op
het originele ontwerp, werd ook hij vervangen en weer bovenop de tempel geplaatst. Symbolisch stelt dit embleem de aarde voor in het komende, nieuwe tijdperk. Met zijn negen lichten eromheen vertegenwoordigt
het de toestand van de mens die het gouden bruiloftskleed heeft ontwikkeld en Christus heeft herplaatst als de gezaghebber van onze aarde.
De stad Oceanside vaardigde op 24 april 1991 een aardbevingverordening
uit met de bedoeling om levens en eigendommen van de inwoners van de
stad te beschermen. Deze aardbevingverordening werd gevolgd door wetenschappelijke rapporten die de mogelijkheid aangaven van een aardbeving in Californië van rampzalige omvang.
Het stadsbestuur verklaarde dat drie gebouwen op Mount Ecclesia onveilig waren. Om na te gaan in hoeverre het stadsbestuur gelijk of ongelijk heeft was het aan de eigenaars van dat bezit, om zelf hun technisch
rapport te laten opmaken. Dit betekende dat het hoofdkwartier, net als
vele andere onroerendgoedbezitters in Oceanside, een technicus moeten
inhuren en de diensten van laboratoria, om rapporten te laten opmaken die
aantoonden dat de bestaande gebouwen al genoeg staal in hun constructie
bevatten om te voldoen aan de vereiste stadsvoorschriften. Als het hoofdkwartier dit niet binnen de door hen gestelde datum deed, bleven er twee
keuzes over: of het betreffende gebouw slopen, of dat bedrag uit te geven aan wat nodig zou zijn om hen te versterken zodat ze zouden voldoen
aan de aardbevingverordening. Een ingenieur die verondersteld werd de
nodige kwalificaties te bezitten, had een geschatte waarde van $11.000 opgegeven als arbeidsloon inclusief het testen van deze gebouwen.
Aan de leden werd in maart-april 1992 de mededeling gedaan dat een
stuk land, bekend als ‘the Carpenter property’ verkocht was. Het was gelegen aan dat wat de voet van de heuvel genoemd wordt waarop Mount
Ecclesia gelegen is. Dit stuk land was lange tijd verhuurd aan een sloperij
als autokerkhof en op de stedelijke lijst van belastingplichtig geplaatst. Het
bestuur heeft nooit echt het gevoel gehad dat dit stuk land, een autokerkhof, deel uitmaakte van Mount Ecclesia.
In Echoes van maart-april 1993 werd meegedeeld dat het hoofdkwartier
een nieuw computersysteem van $ 12.000 had aangeschaft ter vervanging
van het oude Micro V systeem.
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In het juli-augustus nummer van Echoes 1994 werd meegedeeld dat de
tempel, die gerestaureerd werd, klaar was, met inbegrip van een compleet
gerenoveerde koepel en top. De vaklieden, die de reconstructie van het
metaalwerk in hun werkplaats deden, maakten de opmerking dat zij elektrische spanning voelden die er van uitging, wat zij erg interessant en zeer
ongewoon vonden.
De kapel en de cafetaria hadden eveneens een facelift ondergaan. In december zullen eveneens de nieuwe sproei-installatie als de gerenoveerde
wegen klaar zijn.
In februari 1995 werd toestemming verleend de tempel te Mount Ecclesia in het Californische Staatsregister van Historische Monumenten op te
nemen. De tempel werd in 1920 gebouwd, dus vijfenzeventig jaar geleden.
In juli 1997 werd een nieuw boek aangekondigd met als titel Memoirs
about Max Heindel and The Rosicrucian Fellowship. Augusta Foss Heindel
schreef het in 1941 en het werd, min of meer, gepubliceerd in negenenveertig afleveringen van Echoes, beginnend op 1 januari 1948. De uitgave
werd mogelijk gemaakt door een schenking. Het boek heeft 125 bladzijden en bevat negentig historische zwartwitfoto’s en acht kleurenfoto’s.
Nieuw was eveneens het boek Echoes from Mount Ecclesia 1913-1919, dat als
gevolg van een gereserveerde gift in februari 1998 verscheen. De Echoes
heeft 608 pagina’s en eenenvijftig historische zwartwitfoto’s; de meeste
verschillend van die in Memoirs.
In maart 2001 begon de websitebeheerder van de Fellowship met de publicatie van de verslagen van de bestuursvergadering, de raadsvergadering
en de geestelijke vergadering op de officiële website, die een bron van veel
informatie was, met inbegrip van de boeken van Max Heindel en de Rosicrucian Fellowship pamfletten. Op de bestuursvergadering van maart
2002 werd besloten deze verslagen door middel van een wachtwoord te beveiligen, maar de legale documenten, zoals de oprichtingsstatuten en de
huishoudelijke reglementen, waren voor iedereen vrij toegankelijk. Verder
werd besloten in Echoes een periodiek financieel verslag te publiceren. Om
op portokosten te bezuinigen stelde de raadsvergadering voor het aantal
bladzijden van Echoes te halveren, dat was uitgegroeid tot acht bladzijden
voorzien van foto’s.
Op 13 juli 2002 trad Kenneth Ray af als hoofd beplantingen en onderhoud
van het terrein om al zijn tijd aan de ontwikkeling van een Max en Augusta
Heindel gedenktuin te wijden
In de zomer van 2002 had er economische teruggang plaats die ook voor
Mount Ecclesia grote gevolgen had. In Echoes werd meegedeeld dat er op
15 juli aan de 7000 leden een brief zou worden verstuurd dat ondanks de
doorgevoerde bezuinigen, het hoofdkwartier zich gedwongen ziet een deel
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van haar grondgebied dat in 1928 werd aangekocht, ongeveer 1,8 ha, te verpachten of te verkopen. Op dringend advies van de Oudere Broeder
heeft de Fellowship nooit geld gevraagd voor lidmaatschap, informatie
en onderricht. Alles wordt bekostigd uit vrijwillige bijdragen, legaten en
de winst uit de boekverkoop, de verhuur van kamers aan medewerkers en
gasten, en de inkomsten uit het zelfbedieningsrestaurant. Altijd al heeft
Mount Ecclesia op de rand van het bestaansminimum gebalanceerd zodat een sterke economische terugval rampzalige gevolgen heeft voor een
instelling die materieel gewin nooit als doelstelling heeft gehad.
In de Echoes van januari-februari 2003 staat te lezen dat er totaal 5527 leden
zijn waarvan maar 13% in de USA woont. Verder, dat 25% van de leden Engelstalig is en dat van het totale aantal leden maar 20% een maandelijkse
bijdrage geeft.
In de herfst van 2003 legden Elizabeth Ray en haar man Kenneth hun
functie als esoterisch secretaresse en onbezoldigd tuinman neer en verhuisden naar Wisconsin.
Wij zien in de wereld om ons heen dat de drie belangrijkste verleidingen
die de meeste mensen maar moeilijk kunnen weerstaan zijn: geld, macht
en seks. Bij de kandidaatstelling van bestuursleden in 2003 slaagde Francisco Nacher uit het Spaanse Madrid erin een twintigtal proefleerlingen
van het Centrum te Los Angeles te bewegen op zijn kompanen te stemmen. Het resultaat was rampzalig. Binnen de kortste tijd werden er door
dat bestuur enige hardwerkende en betrouwbare krachten ontslagen en
werd hun plek door zijn trawanten ingenomen. Het bestuur ontsloeg Charles Weber op staande voet, ontzegde hem zijn lidmaatschap voor 5 jaar
en zetten hem zijn huis uit wegens ‘het krenken en belasteren van Max
Heindel en Augusta Heindel.’ Door het ontslag op staande voet van
Charles Weber stopte de uitgifte van het tijdschrift Rays from the Rose Cross.
Voor het eerst sinds 91 jaar nadat Max Heindel in juni 1913 voor het eerst
Echoes from Mount Ecclesia uitgaf, bracht The Rosicrucian Fellowship geen
periodiek van de westerse wijsheidsleer uit. De bloemen en tropische planten in de tuin verwilderden en gingen dood en werden door onkruid overwoekerd. Kort daarna werd het bureauhoofd Mary Reed ontslagen en
was er niemand meer die de boekhouding deed.
Toen de situatie via e-mail aan de leden werd meegedeeld, was de verontwaardiging groot en stopten de meeste leden de betaling van hun
vrijwillige bijdragen. Om aan geld te komen verkocht het bestuur in juni
2004 vier zeer grote dadelpalmen. Later werden deze torenhoge bomen
herkend als nieuwe aanplant langs de snelweg. In januari 2007 werd gezegd
dat al deze dadelpalmen van de Canarische eilanden aan een ongeneeslijke
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ziekte leden, die wereldwijd voorkomt, en gedoemd zouden zijn hieraan te
bezwijken.
Als gevolg van het heersende ongenoegen diende Nadine de Galzain
op 29 april 2004 bij het gerechtshof een petitie in om het wandbeleid te
stoppen. Op 1 juni 2004 leidde de gepensioneerde rechter David Moon een
door de rechtbank aanbevolen geschillencommissie op Mount Ecclesia.
Krachtens de wet werd het bestuur van het hoofdkwartier ontbonden en
een interim bestuur van zes personen benoemd, drie leden vanuit beide
partijen. Haar opdracht was de zaken op het hoofdkwartier te behartigen
totdat er een nieuw bestuur gekozen zou zijn, dat op 28 februari 2005 zou
plaatsvinden. De bestuurstermijn van de nieuw gekozen leden zou op 9
april 2005 ingaan.
Volgens de schikking van de rechtbank op 1 juni 2004 die op 1 juli 2004,
werd bekrachtigd, werd als volgt omschreven: De drie genomineerden,
die de meeste stemmen krijgen, zullen drie jaar aanblijven. De drie genomineerden met het daaropvolgende hoogste aantal stemmen zullen twee
jaar aanblijven, en de drie resterende genomineerden zullen één jaar aanblijven.
Dit interimbestuur ondertekende echter in december 2004 een intentieverklaring die de projectontwikkelaar Dan Jensen het recht gaf op het
pachten van een deel van het grondgebied voor 99 jaar om daarop dichtopeengepakte koopflats te bouwen.
In de Echoes van april 2005 staat het goede nieuws dat de Fellowship in
december 2004 een gift van $ 13.000 (sic.) aan obligaties heeft ontvangen. In
een e-mail bericht van 29 december 2005 van het bestuur staat echter te lezen: “Gift aan the Rosicrucian Fellowship van $ 15.000.
In de brief staat onder andere:
“Het is goed dat wij ontvangen hebben, maar nu dienen wij te geven.
Het hoofdkwartier is opnieuw door Marie José Clerc aangevallen,
die een proces tegen het bestuur aanspande en een meerderheid van
het bestuur in 2004, en die in juli van dit jaar nóg eens een rechtszaak tegen de Fellowship en zeven bestuursleden heeft aangespannen. Als gevolg van deze rechtszaken werd kostbare tijd en geld verspild en wordt dat nog steeds aan de wettelijke verdediging verspild.
Het belangrijkste doel van beide rechtszaken is de volgens de regels gekozen bestuursleden, op duistere en onbelangrijke technische wetsbepalingen, van hun positie te ontheffen.
… Hoewel de Fellowship deze gift naar wens mag gebruiken is
het de wens van de gever dat in overweging wordt gegeven het geld
in eerste instantie voor het volgende te gebruiken:
a. Om er gedeeltelijk de juridische verdediging van de Fellowship
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tegen de aangespannen rechtszaak door Marie-José mee te betalen voor zover dit niet door de verzekering gedekt wordt.
b. Om er advisering en juridische kosten van te betalen die nodig
zijn om naar andere inkomstenbronnen voor de Rosicrucian Fellowship te zoeken.
Vriendelijk groetend,
Een anonieme gever”
Verder, in dezelfde Echoes van april 2005, dat er in januari 2005 een legaat
uit het landgoed van een oud lid van $ 93.000, - was ontvangen, wat inhield
dat er toen genoeg geld was om de preferente schulden te voldoen.
Charles Weber zette van juli tot december 52 nummers van Rays from the
Rose Cross, die hij zelf geredigeerd had, op zijn website. Eind december
werd hem, in een brief van de advocaat van het bestuur, bevolen, met
onmiddellijke ingang, deze Rays van zijn website te halen, noch het Rozenkruisersembleem te gebruiken, waarna deze nummers verwijderd werden.
Op de buitengewone bestuursvergadering van 22 oktober 2006 werd Renate Shoemacker tot president [voorzitter] gekozen en verving hiermee
Virgilio Rodriguez; Luis Blanco trad als vice-voorzitter in de plaats van
Danielle Chavalarias, en Alexandra Porter kwam in de plaats van Danielle Chavalarias als voorzitter waarmee twee van de beruchtste personen
uit de geschiedenis van het hoofdkwartier van het toneel verdwenen. Zij
waren de leiders in een poging verscheidene hectaren van het grondgebied van Mount Ecclesia te verkopen en een onroerendgoedmakelaar een
pachtvergunning van 99 jaar aan te bieden om daarop flats te bouwen. Zij
stelden hiertoe een contract op zonder de leden van de Fellowship hiervan in kennis te stellen. Leden van de Chavalarias, Rodriguez en Manimat familie werden uit hun functies ontheven en bevolen uiterlijk op 31
december hun woningen te hebben verlaten. Daniella Chavalarias en
Virgilio Rodriguez behielden echter hun plaats als bestuurslid. In de herfst
van 2006 bestond de staf op Mount Ecclesia uit tien betaalde medewerkers,
waarvan er drie geen lid waren, en vijf vrijwillige medewerkers, waarvan er
vier geen lid waren. Twee vrijwilligers werden betaald door middel van een
provinciaal subsidieprogramma voor oudere werknemers in een instelling
zonder winstbejag. In januari 2007 ontvingen de medewerkers in loondienst
op Mount Ecclesia $ 8 per uur, het minimumloon in Californië.
Ik ontving van Marie-José Clerc het nieuws dat zij op 5 december 2006 het
volgende te horen kreeg:
- “Dat de rechtszaak niet ontvankelijk verklaard zal worden zodra
zij het laatste document ondertekend heeft dat haar per e-mail is
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toegezonden.
- De overeenkomst getekend is en naar San Diego gezonden
wordt om te worden vastgelegd. Dus heb ik mijn belangrijkste
doel bereikt, de bescherming van het grondgebied van de Fellowship.
- Tot op heden heeft deze rechtszaak $ 16.000 gekost. Nochtans
zal ik de gerechtskosten moeten betalen, enige duizenden dollars.”
In Echoes van juli-september 2007 noemt Alexandra Porter, de voorzitter
van het bestuur, een zevental punten van financiële zaken die op het programma staan. Als tweede punt wordt genoemd de ziekte van de Canarische Eiland dadelpalmen. Zij schrijft dat dertig Canarische eiland dadelpalmen sinds 2004 geïnfecteerd zijn met een dodelijke ziekte, waarvan er
zeven dood zijn. Het bestuur besluit de meeste palmen aan de Junglescape Company te verkopen, die dan tevens de zieke bomen verwijdert, om
de kosten te dekken. Begin november deelt Ken Ray in een e-mail - een
reactie aan het bestuur - aan verscheidene leden mee, dat er in de afgelopen vier a vijf jaar slecht 5 palmen dood waren gegaan aan de dodelijke
ziekte Fusarium Wilt. Dat er tegen deze ziekte weliswaar geen geneesmiddel bestaat, maar dat bij een goede behandeling het leven van besmette palmen onbepaalde tijd verlengd kan worden. Een lid had eerder
in 2007 de bomen door een expert laten inspecteren, maar die had geen bewijs voor de ziekte gevonden. Al de verwijderde bomen, op de vijf dode
na, werden opgeknapt en klaargemaakt om aan Junglescapes te worden
verkocht. De werkman die met de verwijdering belast was, deelde aan een
lid mee dat de bomen niet ziek waren. Als er volgens het bestuurslid Luis
Blanco 62 bomen verwijderd werden, waarvan er vijf dood waren, betekent dit dat er 57 verkocht werden die gemiddeld $ 3500 per stuk opbrengen dus was de opbrengst $ 199.500 minus de kosten van verwijdering van
de dode bomen. In juli werden er minstens nog tien bomen verkocht.
In Echoes van juli-september 2008 staat een financieel overzicht over het
vierde kwartaal, namelijk maart-mei 2008. Hieruit blijkt dat het hoofdkwartier eindelijk minder geld heeft uitgegeven, $ 50.819, dan zij heeft ontvangen, $ 67.846, 08. Dat lijkt een verheugend bericht, maar is het dit ook?
Er werd al enige jaren drastisch bezuinigd. Men werkt echter met onderbezetting, cursussen worden er niet meer gegeven en er worden ook
geen Engelse en Spaanse boeken meer gedrukt. Onder de leiding van
Alexandra Porter werden verscheidene Amerikaanse leden met een positieve instelling geroyeerd. Cursussen en de zomerscholen worden niet
meer georganiseerd. In Max Heindels tijd ontvingen de proefleerlingen
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en ook de studenten maandelijks een les met een bijgaande brief. Mevrouw
Heindel zette dit voort. Later werd er alleen nog maar maandelijks een
proefleerlingenbrief en studentenbrief verstuurd. Sinds 2006 worden deze
brieven per kwartaal verzonden. Er is dan ook geen enkele reden voor een
hoerastemming. Op 5 juli 2008 werd er echter een nieuw bestuur gekozen
met de heer Edgar Anderson als voorzitter, de heer Jim Noel als vicevoorzitter, mevr. Madeline Burgess, die penningmeester blijft, en de heer
De Galzain als secretaris. Mej. Alexandra Porter moest het hoofdkwartier
verlaten en mag daar geen enkele functie meer vervullen. Met deze bestuurswijzigingen kwam een einde aan vele jaren wanbeheer en kan worden verwacht dat 2009 een feestelijk jaar wordt om te herdenken dat een
eeuw geleden – op 8 augustus 1909 – The Rosicruician Fellowship werd gesticht en in november van datzelfde jaar The Rosicrucian Cosmo-Conception
werd gepubliceerd.
Voor de Amerikaanse leden van de Fellowship is de situatie altijd heel anders geweest dan voor de overige leden. Al vrij snel na de stichting van
The Rosicrucian Fellowship werden de Engelse boeken van Max Heindel
in het Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans en andere
talen vertaald en in de betreffende landen door de Centra en boekhandels
aan leden en belangstellenden verkocht. Hierdoor en doordat geïnteresseerden in hun eigen taal de lessen konden volgen was de relatie tot Mount
Ecclesia meer een formele zaak dan een noodzaak.
In Amerika werden de boeken uitsluitend door het hoofdkwartier gepubliceerd en verkocht die eveneens via de boekhandel verkrijgbaar waren.
Ondanks de Centra in Amerika bleef het hoofdkwartier voor hen, mede
om die reden, een centrale functie vervullen. De manier waarop de Amerikanen Mount Ecclesia beschouwen is daarom een totaal andere dan
waarop bijvoorbeeld de Europeanen het hoofdkwartier bezien. In feite
zijn de Europese Centra zelfstandig en onafhankelijk van het hoofdkwartier, voelen zich hier financieel bezien ook veel minder verantwoordelijk
voor dan voor de eigen Centra. Zij zijn ook minder geïnteresseerd in wat
er op het hoofdkwartier gebeurt omdat zij daar ook geen zicht op hebben. Met de komst van de computer veranderde veel. Via internet werden de werken van Heindel in veel talen, waaronder het Spaans en Engels,
voor iedereen toegankelijk. Leden en belangstellenden wisselden informatie uit en ook de Amerikaanse leden werden gestimuleerd hun aandeel te
leveren. Behalve de boeken van Heindel in het Engels, die op Internet te
vinden zijn, hebben een negental leden de eerste uitgaven van het tijdschrift Rays from the Rose Cross en het mededelingenblad Echoes from Mount
Ecclesia, die onder Max Heindels leiding tot stand kwamen, overgetypt en
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van een nieuwe vorm voorzien, hoewel zoveel mogelijk gelijkend op de
originele opmaak. Hiervoor mogen wij, in alfabetische volgorde, Antonio
Ferreira, Jamis Lopez, Margie Petit, Alexandra Porter, Elizabeth Ray,
Jorge Rey en Lynne Ross die de teksten overgetypt hebben, en Allen
Edwall voor de informatietechniek en Charles Weber voor de vormgeving, dankbaar zijn. Heindel beschouwde Rays als het belangrijkste middel
om de Westerse Wijsheidsleer bekend te maken. Aan deze wens is nu dus
gehoor gegeven doormiddel van internet. Ongetwijfeld zullen in de toekomst nog veel meer initiatieven ontwikkeld worden. In hoeverre het
hoofdkwartier hieraan kan en wil bijdragen ligt in de toekomst. Zij is
slechts een hulpmiddel dat bestaansrecht heeft zolang zij in een behoefte
voorziet. Men dient zich hier echter niet afhankelijk van op te stellen.
Heindel zegt zelf: ‘Het hoofdkwartier is slechts een hulpmiddel, een kruk,
die men aan de kant moet schuiven als men geleerd heeft op eigen benen
te staan.’ 247 En verder: ‘De Rosicrucian Fellowship wordt door [de Broeders] niet gesteund of bezield. Zij gaven mij een bepaalde leer, op voorwaarde dat ik die naar mijn beste vermogen zou verspreiden. Zij verklaarden zich bereid ook anderen te helpen die zich voor dat onderricht geschikt maken. Onderzoekers van deze leer hebben zich verenigd ten bate
van gezamenlijke studie. Maar er bestaat geen vastomlijnde, strakke organisatie, noch ligt het in de bedoeling er één te vormen, maar mensen in de
gelegenheid te stellen deze leer te ontvangen, waar men maar wil.’ 248 Het
hoofdkwartier is dan ook geen gezaghebbend orgaan voor haar leden, die
elk op hun manier, datgene doen wat in hun vermogen ligt, een manier
waarop, in de loop der eeuwen, eigenlijk altijd is gewerkt. Een instituut
als het hoofdkwartier, kan niet buiten regels, gebouwen en personeel
waarvoor geld nodig is. Maar hierin schuilen tevens haar beperkingen.
Max Heindel zegt dan ook: ‘Wij kunnen op het hoofdkwartier niet ontkomen aan een duidelijke organisatiestructuur. Maar het genootschap
zelf dient hiervan gevrijwaard te blijven, zodat de grootst mogelijke geestelijke groei en een langdurig voortbestaan gewaarborgd wordt. Het is
triest te bedenken, dat hoewel dit ons voornemen is, eens de dag zal aanbreken dat de Rosicrucian Fellowship dezelfde weg zal opgaan als andere
verenigingen. Zij zal zich door wetten binden en machtsmisbruik zal haar
verharden en uiteen doen vallen. Wij hebben als troost dat op haar puin-
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hopen iets groters en beters verrijzen zal zoals bij andere bouwwerken die
aan hun doel beantwoord hebben en nu in verval zijn geraakt.’ 249
MOUNT ECCLESIA

101 Luchtfoto van Mount Ecclesia.

Maar ook deelt Heindel mee “dat eens … in de toekomst, waarschijnlijk als
de zon het teken Waterman 250 is binnengetreden, de Orde van het Rozenkruis zal volgen. Zij zal hier eveneens een Tempel bouwen, veel invloedrijker dan wij ooit de onze hopen te maken. Het werk, dat nu in de Tempel van het Rozenkruis gedaan wordt, die in Duitsland is gelegen, zal
worden voortgezet; misschien zal die Tempel verplaatst worden. De
schrijver [Heindel] weet het niet zeker, maar die structuur is geheel etherisch. 251 De verre toekomst zal uitwijzen welke die plek is. Misschien is het
op de plaats die op logogrieve wijze dezelfde naam draagt als waar thans
de Tempel zich in het Ertsgebergte, in Saksen, in Duitsland bevindt:
Mount Ecclesia ligt ongeveer 3½ km ten oosten van Oceanside. Vanaf
het station volgt men de Main Street die overgaat in de State Highway 76.
Vroeger heette deze weg Mission Avenue. Voor het hoofdkwartier is een
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splitsing. De oude Mission Avenue heet nu Amick Street. Vanaf de hoofdingang, langs nr. 2, 7 en 8 loopt de Ecclesia Drive. Het korte, rechte stuk
daarvan heet Temple Drive. Het gedeelte tussen Ecclesia Drive en Temple Drive, waaraan enige cottages of huisjes liggen, heet Melody Lane. De
pijnboom tegenover 10 en 12 werd in 1911 door Max Heindel geplant..
Op afbeelding 102, de kaart van Oceanside, ziet u bijna bovenaan van
links naar rechts een vette zwarte lijn lopen; dat is snelweg 76. Waar de
bocht naar benedenbuigt ligt ten noorden, in die bocht van de snelweg,
Mount Ecclesia.

102 Kaart van Oceanside.

212

103 Plattegrond van Mount Ecclesia.
1 Het Rozenkruis
9 Eetzaal /Cafetaria
2 Verlicht embleem
10 Administratiegeb.
3 Mortuarium
11 Nieuw adm. geb.
4 Elektrische centrale
12 Verzendafdeling
5 Genezingstempel
13 Pijnboom
of Ecclesia
14 Hoofdingang
6 Genezingsafdeling
x x huisjes
7 Pro-Ecclesia
8 Gezondheidscentrum/Guest House

Gesloopt:
a 1e geb. later adm. geb.
b Heindel cottage
c Ecclesia cottage
d Mrs Heindel cottage
e West hall
f uitgang
g Rose Cross lodge
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16. DE WESTERSE METHODE VAN INWIJDING
Bij het woord ‘inwijding’ denken de meeste mensen aan het ondergaan van
een bepaald ceremonieel, vaak tegen betaling van een bepaald bedrag, bij
een of ander genootschap. Daar is hiervan geen sprake. Hier wordt iets
heel anders bedoeld, een geestelijke ervaring bij volledig waakbewustzijn
die de kandidaat in staat stelt bewust de geestelijke werelden te betreden
op elk moment, wanneer hij of zij dat wenst.
Heindel beschrijft inwijding als volgt: ‘De kandidaat heeft tegen die tijd
[van inwijding] in zichzelf bepaalde eigenschappen aangekweekt, bepaalde
vermogens door hulpvaardigheid opgebouwd, waarvan hij zich meestal
niet bewust is, of die hij niet op de juiste manier weet te gebruiken. De
taak van de inwijder is nu duidelijk: hij toont de kandidaat zijn latente eigenschappen, zijn sluimerende vermogens en wijdt hem in het gebruik ervan in. Hij legtuit of toont hem voor de eerste keer, hoe hij de statische energie in een dynamisch vermogen kan omzetten. 252
Inwijding is dus het uiteindelijke resultaat van een korter of langer geestelijk proces waarbij men op eigen kracht in staat wordt gesteld de geestelijke werelden even bewust te betreden als wij dit thans doen in de stoffelijke wereld; eveneens verkrijgt men het vermogen van positieve helderziendheid, al is dit laatste dan nog niet geheel onder controle.
Het maakt groot verschil of de westerse methode van inwijding wordt
gevolgd of de methode van een van de andere zeven scholen van de kleine
mysteriën. De westerse methode van inwijding is gebaseerd op het christendom en leert de kandidaat vanaf het prille begin op eigen benen te staan
en onafhankelijk te zijn van anderen. De kandidaat heeft een Leraar die beschouwd wordt als een vriend, een adviseur. Eveneens is deze methode
erop gericht het levenslichaam te ontwikkelen. Het levenslichaam is de matrijs of het duplicaat van het stoffelijk lichaam, doordringt dit, maar steekt
hier ongeveer 4 cm buiten. Het levenslichaam bezit dus organen, ook het
geheugen en bestaat uit vier zogenoemde ethers:
de weerspiegelende ether
de lichtether
de levensether
de scheikundige ether

- geheugen
- zintuiglijke gewaarwording
- voortplanting
- assimilatie en uitscheiding.

De oosterse methode van inwijding is gebaseerd op het hindoeïsme of
boeddhisme. De kandidaat heeft een meester van wie men de bevelen zon252
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der vragen onvoorwaardelijk dient op te volgen. Door hen wordt het levenslichaam gezien als tamelijk onbelangrijk daar zij menen dat het niet
als een voertuig of lichaam van bewustzijn kan worden ontwikkeld. Zij
vinden daarom dat het begeertelichaam dient te worden ontwikkeld. Het
begeertelichaam is eivormig en steekt tussen de 40 en 50 cm buiten het
stoffelijk lichaam. Het bezit geen organen zoals het levenslichaam en
verkeert nog in een rudimentair stadium. 251
In zijn boek Vrijmetselarij en katholicisme 252 beschrijft Heindel het pad dat
de christenoccultist of -esotericus 253 bewandelt, geleid door zijn drang naar
kennis, in tegenstelling tot de weg van de christenmysticus 254 die gedreven wordt door geloof. Beide vormen zijn eenzijdig en zullen eens verenigd moeten worden. Vandaar dat de Rosicrucian Fellowship geloof bijzonder benadrukt en hiermee probeert denken en voelen in evenwicht
met elkaar te brengen.
Er zijn zeven scholen van de kleine mysteriën die overeenkomen met de
zeven stralen waarin de mensheid is verdeeld. Iedere school of orde behoort tot één van deze stralen die vergeleken kunnen worden met de zeven kleuren van het spectrum. In feite is het onze ‘Vaderster’ 255 die ons
van binnenuit doet kiezen voor een bepaalde vorm van ontwikkeling
waarbij Heindel opmerkt: ‘In het algemeen kan men zeggen dat alle westerlingen tot de westerse Wijsheidsschool van het Rozenkruis behoren en
dat zij een vergissing begaan als zij tot een andere school - die behoort
tot of die onderricht geeft in de oosterse leer - trachten toe te treden.’ 256
De mysteriescholen van elke godsdienst voorzien in de behoeften van de
gevorderde leden van het ras of volk die haar als een hogere leer beschouwen en die haar beoefenaars in een hogere geestelijke sfeer brengen, mits zij het daartoe vereiste leven leiden.
Al deze zeven scholen van de kleine mysteriën zijn samengesteld uit
twaalf broeders, Oudere Broeders genoemd, en een dertiende, die het
De ontwikkeling en eigenschappen van het levenslichaam en het begeertelichaam zijn
in een tweetal boeken van Heindel bijeengebracht: Het levenslichaam, en Het begeertelichaam.
252 Max Heindel, Vrijmetselarij en katholicisme, Laag-Soeren 2018.
253 De eerste en tweede druk van de ‘Cosmo’ hebben als titel The Rosicruician CosmoConception or Occult Christianity. (1909 en 1910) de 3e (1911) en latere drukken hebben
als ondertitel or Mystic Christianity. In feite is dit laatste onjuist, maar voor het woord
mystiek werd gekozen omdat in die tijd, en ook nu nog, bij het woord occult gelijk
gedacht werd aan spiritisme, een negatieve vorm van ontwikkeling. Vandaar dat hier
het woord ‘esoterisch’ als synoniem voor occult wordt gebruikt.
254 Max Heindel, Inwijding vroeger en nu, Laag-Soeren 2018, deel 2, hst. 1 en 7.
255 Heindel, Vragen en Antwoorden, deel 2, vraag 156.
256 Ibid.
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Hoofd is, terwijl er een onbepaald aantal lekenzusters en lekenbroeders
zijn. Elk van deze scholen heeft 9 graden. Als de lekenbroeder of lekenzuster de negende graad doorlopen heeft kan hij of zij toegelaten worden
tot één van de 5 scholen van de grote mysteriën. Na de eerste van de vier
grote inwijdingen wordt men een adept genoemd. Nadat de adept de vierde graad heeft doorlopen ontmoet deze het centrale hoofd, ook ‘Bevrijder’ genoemd. Dan wordt de adept een Oudere Broeder.
De hoofden van de zeven scholen van de kleine mysteriën vormen de
witte loge terwijl de hiërofanten van de 5 scholen van de grote mysteriën
de centrale raad vormen. 257
Wij zullen nu beschrijven hoe de Rosicrucian Fellowship, als voorbereidende school van de Orde van het Rozenkruis, te werk gaat. Als Max
Heindel spreekt over ‘de Leraar’ bedoelt hij hiermee één van de Oudere
Broeders van de Orde van het Rozenkruis die in het bijzonder aandacht
heeft voor de Rosicrucian Fellowship. De Rosicrucian Fellowship wordt
gevormd door alle leden die over de gehele wereld verspreid wonen. Het
hoofdkwartier te Oceanside werd in het leven geroepen om de leer door
middel van de uitgifte van boeken en het maken van lessen te verspreiden.
Het is geen orgaan dat gezag heeft over de leden.
Vanaf de stichting van de Orde, aan het einde van de 13e eeuw, werden
potentiële ingewijden door de Oudere Broeders zelf geïnspireerd. De ingewijden op hun beurt, wezen anderen die hun geschriften lazen, hoe het
pad te bewandelen. Omdat de rooms-katholieke kerk, en later ook de andere christelijke kerken, geen andere mening duldden dan hun eigen leer,
zoals in hoofdstuk 1 werd gezegd, was het toen uitermate gevaarlijk in het
openbaar voor je mening uit te komen. Daarom gebeurde dit in bedekte
termen, en met symbolen ontleend aan de alchemie. Hoewel het mannen
waren die deze geschriften schreven, betekent dit niet dat er geen vrouwelijke ingewijden waren en zijn. Maar de ingewijde die kiezen mag of hij een
vrouwelijk of mannelijk lichaam aanneemt, is geneigd tot het laatste; want
men heeft dan zowel een positief stoffelijk lichaam als een positief levenslichaam. 258
Begin 1600 bleek de tijd rijp om aan de Orde en haar leer meer bekendheid te geven, en vanaf 1900 bleek het noodzakelijk dat de leer openlijk en
in duidelijke bewoording werd verkondigd. Sinds die tijd heeft Heindel in
duidelijke taal beschreven wat de leer inhoudt en kan degene die daarin
geïnteresseerd is zich aanmelden voor onderricht in deze leer, hoewel men
door zelfstudie natuurlijk ook de nodigde kennis kan opdoen.
257
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Zie: Heindel, De wereldbeschouwing der Rozenkruisers. hfst 18 en 19.
Heindel, Vragen en antwoorden, deel 2, vraag 71.
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Als men besluit zich aan te melden wordt de betreffende persoon verzocht een twaalftal lessen, gebaseerd op de stof in De wereldbeschouwing der
Rozenkruisers, te maken. De bedoeling hiervan is dat men dan in grote lijnen weet wat het doel en streven van de Fellowship is voordat verdere
stappen ondernomen worden.
Wanneer deze 12 lessen gemaakt zijn kan de kandidaat zich aanmelden
als ‘student’. In deze periode, die twee jaar duurt, wordt men geacht zich
verder in de leerstof te verdiepen. Als na twee jaar hiertoe belangstelling
bestaat, kan men ‘proefleerling’ worden.
Dit is het eerste moment waarop de kandidaat voor inwijding, zij het
onbewust, in contact komt met één van de ‘Oudere Broeders’. Eén van
hen is, als gezegd, de ‘Leraar’, waar Heindel over spreekt. Voor het moment van de verbintenis kan men zelf een keuze maken uit twee tot vier
tijdstippen die astrologisch berekend worden aan de hand van de geboortehoroscoop.
Op één van deze, door de persoon zelf uit te kiezen, data met bijbehorend tijdstip legt de toekomstige proefleerling, in de niet zichtbare aanwezigheid van een Oudere Broeder, een gelofte aan zichzelf af, dus NIET aan
de Orde van het Rozenkruis. Deze gelofte houdt in zich vegetarisch te
voeden, geen bont noch veren te dragen, geen verdovende stoffen tot
zich te nemen zoals alcohol, tabak, drugs; en te trachten in overeenstemming te leven volgens de normen en waarden in de christelijke godsdienst
aangegeven. Op het moment dat de kandidaat deze gelofte aan zichzelf
hardop voorleest, in de beslotenheid van zijn of haar eigen kamer, is de
Oudere Broeder daarbij aanwezig, hoewel onzichtbaar voor de kandidaat. Niet alleen als getuige; want tijdens het uitspreken van de gelofte
omvat de rechter hand van de Leraar die van de kandidaat waardoor de
ethers zich vermengen en de kandidaat tot op zekere hoogte met hem
gaat meetrillen. Als men elke dag trouw de oefeningen doet stemt de proefleerling zich weer af op hem waarbij de aantekening op het daarvoor bestemde formulier, met inkt gedaan, de band vormt met de Leraar. 259
Ook zij die geen lid zijn maar bewust streven, of zij die onbewust streven zoals bijvoorbeeld de beoefenaar van de wetenschap, zij die handeldrijven, of degenen die aan het hoofd van een onderneming staan, bevinden zich op het pad van geestelijke ontwikkeling en zullen eens de weg
naar de Tempel vinden, zegt Heindel. Want hoewel de Rosicrucian Fellowship in het bijzonder het instrument van de Oudere Broeders is voor
geestelijke vooruitgang en één van de Leraren zijn speciale aandacht voor
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Heindel, Brieven aan Proefleerlingen, brief 56, maart 1916.
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haar heeft, beweert de Fellowship niet het alleenrecht te bezitten, aldus
Heindel. 260
Dan volgt er een periode van minimaal 5 jaar waarin men zich verder
geestelijk dient te ontwikkelen en ook beproefd wordt. Beproeving is
noodzakelijk om iemand de kans te geven zijn of haar zwakke punten te
versterken. Over deze 5 proefjaren sprak Michael Maier al in 1617. 261
Het trillingsgetal dient de kandidaat zelf verder te verhogen en dit gebeurt door zuivering van het levenslichaam. Als hulp hierbij wordt de
proefleerling geadviseerd twee oefeningen te doen die in De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers staan beschreven als de ‘avondoefening en de ochtendoefening’. 262
De avondoefening, die de Pythagoreërs 263 al kenden, wordt gedaan voor
het slapengaan. Het is een terugblik in omgekeerde volgorde op de gebeurtenissen van de afgelopen dag. Hierbij beoordeelt men zichzelf. Door het
voelen van spijt of vreugde over het gebeurde, wordt al op aarde het louteringsgebied en de 1e hemel doorgemaakt. Op deze manier is er na de
dood meer tijd om in de geestelijke werelden werkzaam te zijn.
De ochtendoefening wordt gedaan zodra men wakker wordt. Zonder
onnodige bewegingen te maken, wordt meteen begonnen met peinzen
over een bepaald onderwerp, dat tot gevolg kan hebben dat er zich beelden uit de begeertewereld vertonen en men zodoende een veel ruimer
begrip over het betreffende onderwerp verkrijgt. Een soort helderziende
flits zou men kunnen zeggen.
De volgende stap is de twee hogere ethers van het levenslichaam te
scheiden van de twee lagere. 264 De twee lagere ethers zijn een absolute
noodzaak om het stoffelijk lichaam in stand te houden en moeten dus altijd bij het stoffelijk lichaam te blijven, anders heeft dit de dood tot gevolg.
Deze twee hogere ethers - door Paulus het zielenlichaam 265 genoemd, en
in Matt. 22:11-12 bruiloftskleed genaamd - dienen in de geestelijke werelden
ibid., brief 26, april 1913, nr. 26.
Michael Maier, Silentium post clamores, etc., Frankfort 1617, geciteerd door J. B. Craven in
Count Michael Maier, Kirkwall 1910, blz. 67. ‘Gelijk de Pythagoreërs, vragen de Rozenkruisers een gelofte van stilte en geheimhouding. Onwetenden hebben dit alles als een
fictie behandeld; maar dit komt door de vijf jaren van proef waaraan zij zelfs zeer geschikte nieuwelingen onderwerpen voordat zij tot de hogere mysteriën worden toegelaten…’
262 Heindel, De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, Bijlagen: blz. 422-425. Eveneens van
Heindel, Rozekruisers christendom, voordracht nr. 11.
263 Dion Fortune [pseudoniem van Florence M. Firth], De gulden verzen van Pythagors, vers
40-46, weergegeven in addendum 8.
264 Heindel, Sprokkelingen van een mysticus, hoofdstuk 1.
265 1 Kor. 15:44-46.
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als voertuig voor de geest. Na minimaal 5 jaar kan men zelf de Oudere
Broeder vragen om deze oefening. Toen Heindel nog leefde werd het
verzoek hiertoe aan hem gericht, en Heindel, op zijn beurt, vroeg dan
advies aan de Oudere Broeder. De heer en mevrouw Barkhurst werden
in 1922 lid van de Fellowship en verzamelden alles over discipelschap wat
zij gedurende hun lange leven hoorden. In 1984 vertrouwden zij mij deze
gegevens toe. Aan dit discipelschapdossier van het echtpaar Barkhurst
heb ik een brief toegevoegd van mevrouw Juanita M. Owen uit Los Angeles gericht aan de heer F.H.C.Kreiken uit Den Haag, gedateerd 28 augustus 1960. Uit deze brief stamt het volgende citaat: ‘Een persoon die
haar discipeloefening van Max Heindel in Seattle ontving vertelde mij
precies hoe hij dit deed. Hij had twee kamers in een hotel en nam per
keer één persoon mee naar zijn privé-vertrek. Daar legde hij de horoscoop voor zich neer en tijdens het maken van de ster keerde hij zich tot
de Leraar en sprak hoorbaar met hem. Die toonde hem hoe de vijfpuntige ster te trekken, beginnend bij een [bepaald] punt om daar niet meer
terug te keren totdat de ster klaar was. Zijzelf kon de Leraar natuurlijk
niet zien daar hij in zijn onzichtbare lichaam was, maar Max Heindel richtte
zich tot hem voor aanwijzingen en sprak daarbij hardop.’
Toen eind 1911 de Fellowship over een eigen hoofdkwartier beschikte
kregen de discipelen hun gegevens thuisgestuurd. Een voorbeeld hiervan
is een brief die Max Heindel schreef aan de heer J.H.M. Laurenze, 812
South Figueroa Street, Los Angeles. Heindel had al lang contact met hem
en voorspelde de heer Laurenze aan de hand van zijn horoscoop een
treinongeluk waar hijzelf goed van af zou komen. Zie voor meer informatie: De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, hfst. 16, Rozenkruisers christendom,
hfst.10, blz.116; Vragen en antwoorden, deel 1 , vraag 153; Vragen en Antwoorden.
deel 2, vraag 117..
Oceanside, Californië, 8 december 1908.
Beste heer Laurenze,
Ik heb uw verzoek voor persoonlijk onderricht ontvangen en zag dat u,
zoals vereist, twaalf 266 opeenvolgende briefjes hebt ingezonden. Daarom
ben ik blij uw aanvraag aan onze Oudere Broeder te kunnen doorsturen,
als u dat doet op de manier zoals hij dat verlangt.
266

Aanvankelijk hadden de Broeders van het Rozenkruis veel consideratie, en was het terugsturen van 12 maandelijkse briefjes voldoende, later werden dat er 60 [zie proefleerlingenbrief nr. 65, van 20 december 1916.]
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Tijdens het afgelopen jaar werd u door middel van de avondoefening
geleerd uzelf te beoordelen en ik hoop dat er in uw gedrag meer was om
te loven dan af te keuren. Om uw beoordelingsvermogen te toetsen wil
de Leraar dat u hem een brief schrijft waarin u eerlijk vertelt wat u van
uw daden vindt. U moet uzelf prijzen voor elke eervolle hulp en voor de
zielengroei die u het afgelopen jaar hebt verkregen, en eveneens uzelf
veroordelen waar u tekortgeschoten bent.
Aarzel niet uw goede daden te vermelden, maar wees niet bescheiden.
Ook moet u zich niet zwaarder veroordelen dan uw tekortkomingen eisen. Schrijf alsof u over een ander schrijft, volkomen onpartijdig. Want
het doel is niet de Leraar informatie te verstrekken, die weet hij al, maar
hij wil toetsen in hoeverre u aan persoonlijk vooroordeel lijdt. Hij heeft
evenveel aanmerkingen als u uw verdiensten onderschat dan waneer u
uw tekortkomingen overschat.
De Leraar heeft twee redenen voor deze beoordeling van uzelf. De ene
is dat de begeertewereld buitengewoon misleidend is. Daarom is het noodzakelijk een absoluut nauwkeurige voorstelling van de waarheid te ontwikkelen. Als wij HIER kunnen leren onszelf en onze betrekkingen met anderen te beoordelen zullen wij DAAR minder last hebben van misleiding.
Als de Oudere Broeder ons in de onzichtbare wereld inwijdt, is dat om
ons meer mogelijkheden te bieden om te helpen dan wanneer wij beperkt worden door onze tegenwoordige omstandigheden. Het is duidelijk
dat als wij onze kansen HIER niet benut hebben, wij waarschijnlijk DAAR
ook niet van nut zijn. Als wij HIER niet behulpzaam en attent zijn voor
anderen, zullen wij DAAR waarschijnlijk ook vergeten om te helpen. De
brief die wij aan de Leraar schrijven zal ons tonen op welke punten wij
ons misschien kunnen verbeteren.
Als ik spreek over ‘anderen te helpen’ bedoel ik vooral door hulpvaardigheid. Iemand die rijk is kan achteloos een aanzienlijke cheque uitschrijven voor liefdadigheid, en kan toch een ongewenste inwoner zijn.
Een arme man kan een behoeftige buurman met een stuiver helpen en
grote schatten in de hemel vergaren. De grootte van de gift is onbelangrijk. Het maakt een groot verschil of we geven vanuit een overvloeiende
portemonnee of vanuit een overvloeiend hart, want met dezelfde maat
waarmee wij meten, zullen wij gemeten worden.
Een andere vraag die wij moeten beantwoorden is of wij onze tekortkomingen tot op zekere hoogte overwonnen hebben: Zijn wij minder
ongeduldig ten opzichte van ons gezin? Zijn wij betere vaders en moeders dan daarvoor? Zijn wij thuis en op ons werk minder veeleisend?
Zijn wij loyaler tegenover onze werkgevers? Enzovoort.
Voelen wij ons in ons geestelijk leven waarachtig aangetrokken tot de ho220

gere dingen? Keren wij ons af van de lagere begeerten? Sommige mensen
houden op met vlees te eten om de egoïstische reden dat dit goed voor de
gezondheid is; dat behoort voor de discipel slechts van ondergeschikt belang te zijn. Hij behoort deze praktijk te stoppen uit medelijden voor de
weerloze dieren die gemarteld, en later geslacht worden om aan onze bevrediging van vleesvoeding te voldoen. Opwekkende middelen hebben
een schadelijk effect op ons zenuwstelsel: Probeert u dit te overwinnen?
Met betrekking tot uw werk voor the Rosicrucian Fellowship: Hebt u
uw steentje bijgedragen voor de zaak? Wij bedoelen niet alleen in geld iedereen die het werk ter harte gaat zal niet vergeten op die manier bij te
dragen - maar ook in persoonlijke hulp. Wat hebt u gedaan om de leer
van het Rozenkruis te verspreiden? Bent u nog steeds iemand die onafhankelijk kan handelen en niet verbonden is met een andere occulte orde?
Gelijk een schip gereed gemaakt wordt om de oceaan te bevaren door
de trossen los te gooien die haar aan de werf binden, zo wordt ook de discipel voorbereid zijn stoffelijke ketenen achter zich te laten door middel
van een oefening die hem door de Leraar gegeven wordt. Als een onervaren stuurman het schip stuurt zal het op de rotsen vergaan. Alleen als
de aanvrager bevoegd is zijn eigen schip te besturen, loopt hij minder
kans te vergaan en in de begoochelingen van de begeertewereld verstrikt
te worden. De stuurman wordt geëxamineerd om er zeker van te zijn dat
hij een betrouwbaar persoon is om een schip aan toe te vertrouwen en
waarschijnlijk geen bedreiging voor andere schepen vormt. De aanvrager
wordt eveneens verzocht te tonen dat hij of zij een gewetensvol mens is
voordat de Oudere Broeders hem of haar zal vertrouwen rond te varen,
niet belemmerd door het stoffelijk lichaam.
U gelieve deze brief elke dag, tot 22 december, te lezen. Schrijf op die
dag uw verzoek aan de Leraar. Vertel hem wat u gedaan hebt dat persoonlijk onderricht waarborgt. Wees niet ontmoedigd, van u wordt niet
verwacht dat u een volmaakte heilige bent, maar alleen om te tonen dat u
goed u best hebt gedaan.
Schrijf uw antwoord in duplo, behoud zelf een kopie en plak deze brief
daaraan vast zodat u vaak kunt zien wat u geschreven hebt. Stuur het origineel, in de bijgesloten envelop, aan mij. Ik zal hem daarna aan de Leraar doorsturen. Het antwoord kan maanden op zich laten wachten in
afwachting van gunstige planetaire aspecten. Dus wees geduldig, ga door
met uw oefeningen als tot nu toe. Zodra ik instructies ontvang zal ik die
aan u doorsturen.
Met vriendelijke groeten,
Max Heindel
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Na het overlijden van Max Heindel nam mevrouw Heindel deze taak
over. Zij was echter geen ingewijde en bracht op advies van anderen veranderingen in de oefeningen aan en nadelige gevolgen bleven dan ook niet
uit. Over de discipeloefeningen zegt Heindel: ‘De zonnestralen worden
door de menselijke geest opgenomen, die zijn zetel in het midden van het
voorhoofd heeft; die van de planeten worden door de hersenen en het
ruggenmerg geabsorbeerd, terwijl de uitstraling van de maan ons lichaam
door de milt binnentreedt. Deze stralen zijn drievoudig van kleur. In de
stralen van de maan, die ons van levenskracht voorzien, is de blauwe lichtbundel het leven van de Vader, die de voortplanting tot stand brengt; de
gele straal is het leven van de Zoon, die het actieve beginsel in voeding
en groei vertegenwoordigt, en de rode straal is het leven van de heilige
Geest die tot handeling aanzet en de energie verspreidt die door de gele
kracht is opgeslagen. Dit beginsel is vooral actief bij de voortplanting.
De diverse rijken absorberen deze levenskracht op verschillende wijze,
al afhankelijk van hun samenstelling. De dieren hebben maar 28 paar ruggenmergszenuwen. 267 Zij zijn afgestemd op de maanmaand van 28 dagen
en zijn daardoor afhankelijk van een Groepsgeest voor de instroom van
de planeetstralen, noodzakelijk om bewustzijn voort te brengen. Zij [de
dieren] zijn absoluut niet in staat om de straling die rechtsreeks van de zon
komt in zich op te nemen.
De mens verkeert in een overgangssituatie: hij heeft 31 paar ruggenmergszenuwen 268 die hem afstemmen op de zonnemaand. Maar de zenuwen in de cauda equina of paardenstaart, aan het einde van ons ruggenmerg, zijn nog te onontwikkeld om als toegang voor de geestelijke stralen
van de zon te dienen. Naarmate wij onze scheppingskracht, door geestelijk denken, opwaarts richten, ontwikkelen wij deze zenuwen en doen
267
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‘Het aantal ruggenmergszenuwen in (zoog)dieren is zeer variabel’, schreef prof. dr.
Wensing van de Vakgroep Functionele Morfologie te Utrecht mij op 14 juni 1983. ‘Alle zoogdieren hebben zeven halswervels en acht halszenuwen, het aantal borstwervels
en daarmee het aantal borstzenuwen varieert sterk. Zo heeft het paard bijvoorbeeld 18
borstzenuwen terwijl veel andere dieren er maar 13 hebben en de mens maar twaalf.
Ook het aantal lenden- en heiligbeenzenuwen varieert nogal. Zo hebben vleeseters
zeven, het paard en rund zes en de mens vijf lendenzenuwen. Het aantal heiligbeenzenuwen is bij de mens vijf, bij rund en paard vier en bij de vleeseters drie. Het aantal
staartwervels en dus staartzenuwen is bij veel zoogdieren aanzienlijk. Conclusie: bij
het zoogdier mens is het aantal ruggenmergszenuwen niet opvallend groot. Diverse
andere zoogdieren hebben meer dan 31-33 (afhankelijk van het aantal staartwervels)
ruggenmergszenuwen die bij de mens voorkomen. Het paard heeft er bijvoorbeeld
meer dan veertig.’
Max Heindel, De mysteriën van het Rozenkruis, Laag-Soeren, 2018, hfst. 3; Max Heindel,
Het levenslichaam, Laag-Soeren, 2018, blz. 51.
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sluimerende vermogens van de geest ontwaken. Zonder leiding van een
bevoegd leermeester is het gevaarlijk deze ontwikkeling te proberen. De
lezer wordt dringend gewaarschuwd om geen enkele in boeken gepubliceerde of voor geld verkrijgbare methode toe te passen, omdat de beoefening ervan meestal tot zwakzinnigheid leidt.’
Max Heindel zegt dat men nooit bang hoeft te zijn dat de Leraar iemand
over het hoofd ziet, en dit werd in mijn geval op de ochtend van 10 juli 1987
’s morgens even voor 7.00 uur bewaarheid toen de Leraar in zijn geestelijk
lichaam mij de oefeningen in mijn lichaam voordeed.
Op de laatste twee bladzijden van Oude en nieuwe inwijding vat Heindel de
resultaten van de discipeloefening als volgt samen: ‘Dit stadium brengt een
omkering van de scheppingskracht met zich mee van zijn gewone, benedenwaartse stroming tot een opstijgende stroom, door het uit drie delen
bestaande ruggenmerg die beheerst worden door de maan, Mars en Mercurius. In het ruggenmerg ontsteekt de Neptunusstraal het regenererende
spinale geestesvuur dat de hypofyse of hersenaanhangsel, en de epifyse of
pijnappelklier in trilling brengt. Als deze trillingen het geestelijk gezicht
doen ontwaken en de voorhoofdsholte raken en de band met het stoffelijk
lichaam verbrandt, gaat dit vuur naar de andere centra in de vijfpuntige
ster, namelijk hoofd, handen en voeten waarna het deze centra eveneens
tot leven wekt en het hele voertuig [twee hogere ethers van het levenslichaam, het zielenlichaam] met een gouden pracht begint te stralen. Daarna wordt de grote draaikolk van het begeertelichaam in de lever met een
laatste ruk bevrijd, en de martiale energie die dit voertuig in zich borg
stuurt het ‘sterrenvoertuig’ omhoog, door de schedelnaad, in de geestelijke werelden.’ 269
Na geslaagd te zijn voor een proef die men onbewust ondergaat, doet de
Oudere Broeder de kandidaat voor discipelschap op een ochtend, vlak na
het ontwaken, de oefeningen in het eigen lichaam voor. Deze oefeningen
dienen vervolgens elke ochtend één of meermalen te worden gedaan, afhankelijk van de tijd die beschikbaar is. Want zoals een sportbeoefenaar
zich oefent en lichaam en geest de vereiste zorg en voeding geeft, doet
de kandidaat voor inwijding geestelijke oefeningen en ziet er op toe dat
zowel zijn geestelijke lichamen als zijn stoffelijk lichaam die zorg en voeding krijgen die zij nodig hebben.
Na een onbepaalde periode, ook weer na een (geslaagde) beproeving,
die voor elk mens verschillend is, 270 is het dan ten slotte zover dat de
kandidaat kan worden ingewijd in de eerste graad van de kleine mysteriën.
269
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Dezelfde tekst staat ook in: Vragen en Antwoorden, deel 2, vraag 78.
Heindel, Vragen en Antwoorden, deel 2, vraag 68.
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Maar voordat inwijding kan plaatsvinden, ontmoet de kandidaat, op de
drempel naar de geestelijke werelden, een door hemzelf geschapen wezen, dat de Wachter op de Drempel wordt genoemd. Deze is opgebouwd uit alle verkeerde daden die wij in voorgaande levens hebben begaan en die nog niet zijn uitgeboet. De kandidaat dient eerst te onderkennen dat dit weerzinwekkende wezen een deel van hem of haar is en te
beloven het zo snel mogelijk in te lossen. Voor een man heeft dit wezen
de gestalte van een vrouw, en voor een vrouw dat van een man. Bulwer
Lytton geeft een goede beschrijving van het uiterlijk van deze Wachter
op de Drempel in zijn roman Zanoni. 271 Max Heindel geeft een uitvoerige
esoterische uitleg over wat de Wachter op de Drempel is in hoofdstuk drie
van Het web van het lot, waaruit het volgende wordt geciteerd: ‘De echte
Wachter op de Drempel is het samengestelde, elementale wezen, door onze niet omgezette verkeerde gedachten en daden gedurende onze totale
evolutie in de onzichtbare gebieden geschapen. Deze Wachter bewaakt de
ingang naar de onzichtbare werelden en betwist ons het recht daar binnen
te treden. Dit wezen moet uiteindelijk afgelost of omgezet worden. Wij
moeten voldoende zelfbeheersing en wilskracht opbrengen om hem te
weerstaan en te commanderen voordat wij bewust de bovenzinnelijke gebieden kunnen betreden.’ 272
Slechts eenmaal in een leven heeft de kandidaat de kans dit wezen te
zien en te weerstaan. Als dit, om welke reden ook, niet gelukt, dient men
te wachten tot een volgend leven voordat de kans zich weer voordoet.
Een voorbeeld hiervan werd reeds gegeven in hoofdstuk acht, toen Rollo
Smith deze Wachter ontmoette en niet weerstond. Hier volgt nogmaals
de tekst van deze gebeurtenis die beschreven staat in de studentenles van
mei 1938: ‘Hij, Smith, was een vergevorderde proefleerling die vanaf het
allereerste begin met het werk verbonden was. Toen het [eerste]gebouw
bijna klaar was [omstreeks 25 november 1911] mocht hij op de bovenetage
een kamer betrekken. Op zekere ochtend, tijdens het ontbijt, was hij erg
terneergeslagen. Toen hem gevraagd werd of hij ziek was antwoordde
Smith, dat hij de gehele nacht een verschrikkelijke tijd had doorgemaakt
met een demon die hem niet wilde laten slapen. Hij was er erg bang voor
en vocht ermee uit alle macht. Hij dacht dat het een elementaal was. Max
Heindel nam toen het woord en vertelde hem dat het zijn Wachter op de
Drempel was en zei tevens dat hij, Heindel, geprobeerd had zijn aandacht te trekken en te zeggen er niet bang voor te zijn, maar dat Smith
zich door zijn angst verblind had voor welke hulp dan ook. Toen werd
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door Smith de vraag gesteld wat de gevolgen van zijn vreesachtigheid
zijn, van zijn worstelen en weigeren de Wachter te onderkennen. De heer
Heindel antwoordde, dat hij de gelegenheid om de Wachter te overwinnen
voorbij had laten gaan en dat deze hem in dit leven niet meer zou lastigvallen.’ 273
Tot zover, in grote lijnen, de beschrijving van een proces dat jaren
vergt, misschien zelfs een heel leven of nóg langer, voordat men het
moment genaderd is de eerste inwijding door te maken, wat afhankelijk
is van het verlangen dat men koestert en het lot dat in dit leven is toebedeeld. Het is, zoals de Bijbel zegt: `Velen zijn geroepen maar slechts weinigen uitverkoren.’(Matth. 22:14)
Uiteindelijk zullen wij allen eens volmaaktheid bereiken 274, en iedereen,
of men zich dit nu bewust is of niet, volgt het spiraalvormige pad omhoog.
Zij die echter sneller willen gaan, proberen de af te leggen weg te bekorten door deze af te steken. Hierdoor baant de kandidaat zich een steil
pad naar omhoog, dat moeilijk te begaan is. De eigenschappen die wij
ons moeten aankweken toont Jezus ons door zijn manier van leven. De
twee meest elementaire eigenschappen zijn die van onbaatzuchtigheid en
hulpvaardigheid. Maar als men een ander helpt met de gedachte er later
zelf iets voor terug te kunnen vragen, is er al geen sprake meer van onbaatzuchtigheid. Evenmin als men zich beledigd voelt omdat een ander,
die men een dienst heeft bewezen, zich daarvoor niet dankbaar toont.
Dit houdt in dat men als kandidaat regelmatig zal vallen, maar even vaak
zal men ook weer moeten opstaan om verder te gaan en dat vereist moed
en doorzettingsvermogen. Heindel beschrijft in zijn werken veel dilemma’s waar men voor komt te staan en die, naarmate men het pad verder
gaat, steeds subtieler worden. Eveneens blijkt dat men steeds, vaak onbewust, op de proef wordt gesteld, zodat men op het moment van beproeving voor een verdere stap, die stap in feite ook kan zetten. Ieder
mens heeft een vrije wil gekregen en dient die dan ook te gebruiken.
Heindel wijst er met nadruk op dat de Oudere Broeders vanaf het eerste
begin er naar streven de kandidaat op eigen benen te laten staan. Daarom
worden alle oefeningen individueel gedaan en nooit in groepsverband.
Resultaten op die manier verkregen zijn dan ook zelf verworven eigenschappen die op elk gewenst moment te gebruiken zijn.
Als de kandidaat een bepaalde hoogte bereikt heeft, is het de kunst niet
terug te vallen en die kans bestaat altijd; waarvan straks een triest voorbeeld.
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Wat Heindel over inwijding zegt staat in zijn boeken te lezen, vooral in
hoofdstuk 16 en 17 van De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers. Het is ondoenlijk alle facetten hiervan weer te geven in een biografie. Wel zullen
nog enkele zaken worden belicht die, naar mate de tijd verstrijkt, moeilijker toegankelijk zijn of zelfs verloren dreigen te gaan.
Heindel probeerde te achterhalen of op bepaalde zaken een astrologische sleutel paste. Soms vond hij die wel, maar soms ook niet. 275 Er
werd al genoemd dat voor het bepalen van het moment waarop iemand
de gelofte van proefleerling aflegt, dit gedaan wordt op een tijdstip bepaald aan de hand van zijn of haar geboortehoroscoop. Er worden de
kandidaat na aanvrage 2 tot 4 tijdstippen gegeven waarop hij of zij de gelofte aan zichzelf, in aanwezigheid van de Leraar, die men niet ziet, soms
wel bemerkt, kan afleggen. Hierbij wordt gezocht naar een maanstand in
graden en minuten overeenkomend met de stand van de zon in de geboortehoroscoop. Vaak staat de maan in hetzelfde teken als de zon, diens
tripliciteit of een teken dat er affiniteit mee heeft. Zo heeft een vuurteken
affiniteit met een luchtteken, ook met een aardeteken, maar nooit met een
waterteken. Het tijdstip wordt afgerond op een kwartier, en ligt, althans
voor wat Europa betreft, tussen 6.00 en 22.30 uur Midden-Europese tijd. Of
de maan wassend of afnemend is speelt geen rol. Twee mij bekende personen maakten hun keuze op een tijdstip dat verkeerd berekend was.
Eén van hen verrichtte een foute handeling tijdens dit proces en werd
door de Leraar gecorrigeerd. Men kan zich afvragen of het berekenen
van een tijdstip zin heeft. Het antwoord lijkt mij bevestigend. Want wat
bleek: dat bij de personen van wie de progressieve standen berekend
werden de primaire MC harmonisch op de zon stond, op de heer van het
8e huis of op de medeheer van het 8e huis. Dat de primaire ascendant
soms geen aspect maakte, soms disharmonisch op de zon of disharmonisch op Mars stond. De zon progressief harmonisch op Saturnus stond,
of de heer van het 8e huis. De progressieve planeet die zich in het 8e huis
bevond harmonisch op de ascendant stond, of op de heer van de ascendant of op de maan. De progressieve heer van het 8e huis soms op een
planeet in 12 stond, op de zon, of geen aspect maakte.
De aanvraag voor discipelschap in Max Heindels tijd gebeurde altijd
rond Kerstmis, maar het tijdstip waarop men met de oefeningen mocht
beginnen kon op elke dag van het jaar zijn zoals uit de gegevens blijkt. 276
Omdat mevrouw Heindel later in de oefeningen wijzigingen aanbracht,
en ik slechts over de astrologische gegevens van mevrouw Van Warendorp
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en mijn eigen datum beschik, vallen hier geen algemeen geldende regels
voor te geven. Gevonden werd dat de primaire ascendant een harmonisch aspect met de zon maakte, de zon progressief harmonisch op de
cusp van het 8e huis stond en de progressieve planeet die in het 8e huis
stond een harmonisch aspect op de ascendant en de heer van het 8e huis,
soms harmonisch op de cusp van het 12e huis stond.
De gegevens over Rollo, officieel Ralph, Smith te achterhalen was geen
eenvoudige zaak. In Amerika is Rollo geen zeldzame voornaam, en Smith
zelfs een veel voorkomende achternaam. Gelukkig ontving ik bij het
zoeken hulp van Norman Schwenk. Allereerst bleek dat er toen twee
Rollo Smith’s in Los Angeles woonden. In zijn huwelijksakte 277 van 17
juni 1903 geeft de gezochte Smith aan dat hij op dat moment 35 jaar oud
was en dat hij geboren werd in Ohio; en zijn vrouw Pearl Blythe, dat zij
21 jaar was en geboren werd in Texas. Hieruit blijkt dat hij omstreeks
1867/68 geboren werd. Tijdens de volkstelling in 1910 278 wordt op 2 mei
verklaard dat Rollo 41 jaar oud is, Pearl 28 jaar, zij 6 jaar getrouwd zijn en
geen kinderen hebben. Volgens deze gegevens zou Rollo Smith ook weer
geboren zijn omstreeks 1867/1868.
In ‘The Hemet News’ van 10 januari 1930 staat de volgende mededeling:
AANKONDIGING CREMATIEDIENST VAN RALPH SMITH.
Op zondagochtend om 11.45 uur zal er door de Rozenkruisers in de
kapel een dienst worden gehouden door de Kingham Funeral Company voor Ralph Smith, 68 jaar, die donderdagochtend om 10.30 uur
overleed in zijn huis in North Franklin street. De heer Smith leed al
meer dan 20 jaar aan tuberculose. Hij was gedurende 19 jaar een trouw
lid van de Rosicrucian Fellowship. De dienst zal geleid worden door
J. H. Exon.

Tijdens zijn overlijden op 9 januari 1930 blijkt hij, volgens de krant, 68 jaar
oud te zijn. Dan zou hij geboren zijn omstreeks 1862 en dus 5 jaar ouder
zijn dan voorheen werd opgegeven. Tenslotte geeft zijn overlijdensakte
uitsluitsel. 279 Een goede bekende, waarvan de naam en de woonplaats op
de overlijdensakte niet te ontcijferen zijn, verklaarde dat Rollo Smith op 9
november 1862 te Clarksville in de gemeente Clinton in Ohio, werd geboMarriage License of the County of Los Angeles, gedateerd 23 juni 1903.
Thirteenth Census of the United States: 1910 – Population; for the township or other
division of county: ‘San Antonio Township’, district 336, Location 522, number of
family 528. (2 mei 1910).
279 Certification of Vital Record; Sate of California; Department of Health Service; County of Riverside, City Hemet certificate 80-001120, local registered No 4 Full Name: Rollo Smith.
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ren. Dat hij gescheiden was, zijn vader Sidney heette en zijn moeder
Saun, dat hij van beroep zakenman was en overleed aan longtuberculose.
Nu restte nog het vinden van het geboortemoment. Norman Schwenk
heeft dit opgevraagd aan de State Health Department in Columbus,
Ohio, die meedeelden dat er geen aantekeningen zijn van vóór juli 1867.
In De Boodschap der Sterren en Astrodiagnose komt zijn horoscoop niet
voor. Herhaaldelijk gevraag in de loop der jaren aan het hoofdkwartier in
Oceanside, waar zijn horoscoop geacht wordt zich te bevinden, leverde
geen resultaat op.
Op een groepsfoto staat Smith afgebeeld als een lange, magere man,
wat doet denken aan de Waterman of Tweelingen op de ascendant. De
in addendum 12 weergegeven horoscoop is het resultaat van gemaakte
progressies aan de hand van zijn huwelijksdatum en datum van overlijden.
In Rays from the Rose Cross van mei 1916 op blz. 9 en 10 komt een vraag voor
die afgedrukt staat in Vragen en Antwoorden, deel 2, als vraag 138 280 en welk
verhaal eveneens is terug te vinden in Occulte beginselen van gezondheid en genezing hoofdstuk 7. In genoemde Rays van mei 1916 komt iets verder, op
blz. 16 en 17, de beschrijving van twee horoscopen voor van een echtpaar,
waarvan na onderzoek blijkt dat de daar genoemde heer X dezelfde persoon moet zijn als dr. W. Zijn horoscoop wordt eveneens in addendum 12
weergegeven. Wij laten nu Heindel zelf aan het woord en vatten samen
wat in bovengenoemde bronnen vermeld staat.
‘Eens een leerling, een lekenbroeder van een mysterieschool, altijd
een leerling, een lekenbroeder.’ Ik zal een voorval aanhalen dat dit illustreert. Vele jaren geleden, zag ik op een vergadering van een occulte [theosofische] vereniging aan de kust van de Stille Oceaan [Los
Angeles] een man die ik X zal noemen. Hij was zichtbaar rijk en
voornaam terwijl ik arm en onbeduidend was, dus verkeerden wij in
verschillende werelden en maakten geen kennis met elkaar. Jaren later, toen ik in Duitsland meegenomen werd naar de Tempel, ontmoette ik, na mijn inwijding, een aantal lekenbroeders waaronder de
heer X. In de Tempel begroette hij mij echter hartelijk en het bleek
dat hij op dat moment een hogere graad had dan ik. Wij spraken enige tijd over verschillende zaken die onze gemeenschappelijke belangstelling hadden. Hij vertelde mij waar hij woonde en dat hij mij eens,
als zijn gast, hoopte te ontvangen, wat ook mijn wens was. Toen ik
naar Amerika terugkeerde zag ik er dan ook met verlangen naar uit
hem in zijn stoffelijk lichaam te ontmoeten daar hij mij, een jonge
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neofiet, veel dingen zou kunnen uitleggen en leren, daar ik toen nog
niet bekwaam genoeg was om al mijn ervaringen in de geestelijke wereld naar mijn stoffelijk bewustzijn over te brengen.
Toen ik een jaar later in de stad aankwam die de heer X mij genoemd had vertelde wederzijdse vrienden dat hij mij verwachtte en
er met verlangen naar uitzag mij te ontmoeten. Bedenk dat ik de heer
X stoffelijk kende, maar dat de heer X met mij nooit in mijn stoffelijk
lichaam had kennisgemaakt. Toen wij elkaar ontmoetten liepen wij
toch naar elkaar toe als oude vrienden en schudden elkaar de hand.
Hij scheen ook mij te herkennen en noemde mij bij mijn naam. Alles
scheen er op te wijzen dat hij wist wat zich had afgespeeld toen wij
beiden buiten ons lichaam waren. Want in de Tempel had hij mij
verteld dat hij zich alles herinnerde wat hij meemaakte als hij buiten
zijn lichaam was. Dit geloofde ik natuurlijk, want hij had een veel
hogere graad dan ik, die net tot de eerste was toegelaten. Na enige
tijd zei ik iets waarop hij mij onwezenlijk aanstaarde, want ik had op
iets gezinspeeld dat tijdens onze ontmoeting in de Tempel was voorgevallen. Hij liet duidelijk blijken dat hij hier totaal niets van afwist.
Ik had echter zoveel gezegd, dat ik meer moest vertellen om niet
voor gek te worden versleten. Ik vertelde hem daarom dat hij beweerd had zich alles te herinneren, wat hij ontkende.
Tegen het einde van ons gesprek verzocht hij mij dringend te proberen erachter te komen waarom, hoewel hij een lekenbroeder van
de Orde van het Rozenkruis was, hij zich niet kan herinneren wat er
gebeurt als hij buiten zijn lichaam is.
Ik wist dat hij bij verscheidene Tempeldiensten aanwezig was; hij
had eraan deelgenomen. Toch was hij in zijn stoffelijk brein volkomen
onkundig van wat er had plaatsgevonden.
Enige tijd later brachten navraag en onderzoek aan het licht dat hij
in een vorig leven toegang tot de Tempel had gekregen. Maar dat het
roken van sigaretten en het gebruik van alcohol en verdovende middelen in dit leven zijn verstand dusdanig hadden beneveld dat het
voor hem onmogelijk was er ook maar enige ervaring in de onzichtbare wereld op af te drukken.
Toen ik weer in mijn stoffelijk lichaam was en hem dat vertelde,
deed hij een moedige poging met zijn slechte gewoonten, die hij erkende, te breken. Na enige tijd van onthouding bemerkte hij niet buiten verdovende middelen, drank en sigaretten te kunnen.
Buiten zijn lichaam kan hij nog altijd gaan en staan waar hij wil en
zijn plaats innemen onder de andere ingewijden van zijn Orde. Maar
in zijn lichaam wordt hij gehinderd door zijn ziek, misbruikt brein.
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Het lijkt mij waarschijnlijk dat het vele levens van op de juiste manier
leven zal vereisen voordat hij in staat is weer een gevoelig denkvermogen op te bouwen dat het mogelijk maakt herinneringen vanuit de
onzichtbare wereld naar de zichtbare over te brengen.’
In hetzelfde exemplaar van Rays from the Rose Cross, mei 1916 281 is de horoscoop van de heer X, die hier dr. W. wordt genoemd, en diens echtgenote beschreven. Bovenaan het artikel staan twee horoscopen afgebeeld
met als titel ‘De band die bindt’. Dat het hier om dezelfde persoon handelt, wordt al snel duidelijk uit de beschrijving die Heindel bij de horoscoop geeft. Zo zegt hij onder andere het volgende:
‘De man heeft zowel het uiterlijk van de Weegschaal als de Schorpioen. Mars en Mercurius maken hem groter dan een zuiver Schorpioentype en Mercurius maakt het voorkomen wat donkerder. De oppositie van Mars en Neptunus maken zijn vlees kwabbig. Het hele
teken Boogschutter staat in het 2e huis, dus is Jupiter de heer, die
driehoek Zon staat. Ook Venus bevindt zich in het 2e huis en dat is
een van de gunstigste aspecten op financieel gebied in het hele gamma. Wij mogen daarom oordelen dat, welke problemen er zich in dit
gezin ook de kop opsteken, het onderliggende probleem geen geldgebrek is, wat zo vaak het geval is. Het beroep van de man wordt
aangewezen door het rijzende teken Schorpioen met de Zon en Mars
erin. Mars is eveneens heer van het 6e huis, dat het soort werk aangeeft. De Zon is heer van het 10e huis dat zijn sociale status aangeeft.
Hij is medicus, chirurg, maar het lijkt vreemd dat een man zulk een
geleerd beroep kan vervullen met beide aanwijzers voor het verstand
- dat wil zeggen de Maan en Mercurius - zonder aspecten [@ 144 # +; @
12 ( +; @ 150 asc. -; # 24 % +; # 150 & -; # 156 ( +; # 144 _ +]. Verstandelijk
moet er iets niet in orde zijn en dat is ook zo. … Dit toont aan dat het
verstand die richting [van ziekte] uitgaat. Bovendien toont het vierkant tussen Uranus en Venus aan dat hij een hypernerveus karakter
heeft en Neptunus in de Stier, het teken dat de keel beheerst, geeft
aan dat hij geneigd is zijn eigen medicijn te slikken ... iets waarvan elke medicus weet, dat dit buitengewoon gevaarlijk is. Hij is inderdaad
verslaafd aan morfine. Hij werd al enige malen in een kliniek opgenomen, maar op dit gebied is hij geestelijk gestoord.’
Deze man werd geboren in 1882. Toen Heindel hem bij de theosofen ontmoette, in 1904, was hij ongeveer 22 jaar, in 1910, 28 jaar.
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Hier de resultaten betreffende inwijding die getrokken kunnen worden
uit de betreffende horoscopen die in addendum 12 zijn weergegeven. Het
moment van de bepalende beproeving of het tijdstip waarop inwijding
daarna al dan niet volgde, is bij verscheidene personen na te gaan. Zo faalde Steiner toen hij de theosofie boven de leer van het Rozenkruis verkoos,
en dat was op 20 oktober 1902. 282 Heindel zelf zegt dat hij beproefd werd in
april en mei 1908. 283 Tevens noemt en beschrijft hij de datums en gebeurtenissen waarop hij zijn andere inwijdingen ontving. Het moment van beproeving van Rollo Smith was omstreeks 25 november 1911.
Uit de gemaakte progressies met betrekking tot inwijding van deze horoscopen, blijkt samengevat het volgende:
Rudolf Steiner: Beproeving omstreeks 20-10-1902, toen hij algemeen secretaris van de Theosofische Vereniging in Duitsland werd. Mercurius progressief 149.58 [-] MC; Venus progressief 149.40 [-] ascendant; Mars progressief
105.09 [-] Venus; Uranus progressief. 72.24 [+] MC (gaat naar 72) en 72.26 Middelpunt Mercurius/Neptunus; Saturnus progressief 156.29 [+] het middelpunt Mercurius/Neptunus.
Op die dag waren er veel progressieve aspecten werkzaam, maar naar
voren springt het aspect Saturnus progressief (Maagd 3.14.33 Retrograde)
156.29 [+] het middelpunt Mercurius/Neptunus. Saturnus is de wachter op
de drempel, de beproever, en Mercurius, die bij het 8e huis hoort, beproeving en Neptunus is de planeet van de geestelijke werelden en inwijding.
Rollo Smith: stond tegenover zijn wachter op de drempel die de toegang
tot de geestelijke werelden verspert, op een van de laatste dagen dat hij
Heindel hielp met het eerste gebouw. Dat moet rond 24 november 1911 geweest zijn. Er waren toen de volgende progressies: De primaire ascendant,
Stier 12.04.16 stond toen 40.16 [+] de Maan en 139.51 [+] Saturnus. De progressieve Saturnus, Weegschaal 5.16.00 stond 132.34 [+] op de ascendant, dat als
ruim moet worden opgevat, maar de progressieve Zon in de Steenbok
6.53.21 stond 84.29 [+] Neptunus en 90.06 [-] , dus bijna precies vierkant (disharmonisch) op Mars.
Max Heindel:

1ste Inwijding,
3.17.24.

ca. 20 mei 1908; primaire boog 2.41.40; Sterrentijd primair
Ascendant primair Maagd 3.11.45 halfsextiel (harmonisch) op het

Zie addendum 9 de brief aan mevrouw Bauer, d.d. 14-16 oktober 1911. ‘Sinds hij algemeen secretaris van de Theosofische Vereniging werd heeft dr. Steiner geen relatie
meer met de Rozenkruisers.’
283 Heindel, heropdracht The Rosicrucian Cosmo Conception, 2e druk 1910.
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middelpunt ascendant/Zon is 3.27. Cusp 8, Ram 4.02.35 staat 40.09 [+] Pluto.
De progressieve planeten: de Zon in de Maagd 11.25.18 staat 35.51 [+] de
maan. De maan 18.55.10 staat 167.13 [-] op het middelpunt maan/ascendant;
Mercurius progressief in de Maagd 18.05.27, Retrograde, was 44.38 [-] het middelpunt Zon/ascendant en 12.15 [+] Mars. Venus progressief in de Leeuw
1.05.26 stond 19.53 [+]. Mercurius. Mars progressief 2.56.27 stond precies
sextiel (harmonisch) op het middelpunt Zon/maan.
2e Inwijding op 9 april 1910; primaire boog 2.48.18; Sterrentijd primair 3.24.02.
Het MC primair de Stier 23.23.58 stond 71.57 [+] op de Maan. De ascendant
Maagd 4.16.59, stond 143.43 Neptunus. [+] Cusp. 8, Ram 5.17.25 was 119.43 [+] de
maan en 105.15 [-] Jupiter. De progressieve planeten: de Zon in de Maagd
13.15.05, niets. De maan in Vissen 17.20.36, niets. Mercurius in de Maagd
16.16.15, stond 74.46 [-] Uranus en 155.42 [+] Neptunus. Venus progressief in de
Leeuw 3.15.42 stond conjunct (in samenstand) met het middelpunt Zon/
ascendant (staat 3.27) en 17.42 [-] Mercurius. Mars progressief in de Weegschaal 4.09.50 stond 20.01 [+] Saturnus.
3e Inwijding, omstreeks 22 nov. 1910 (dus maar 7 maanden na de 2e inwijding); primaire boog 2.50.33; Sterrentijd 3.26.17. De primaire ascendant Maagd
4.39.11, stond toen 79.55 [+] Venus en 144.05 [+] Neptunus. De cusp van het 8e
huis, Ram 5.42.52, was driehoek (harmonisch) de maan (5.34.23 5). De progressieve Zon (13.51.17 Maagd) stond 20.40 [+] Saturnus en 96.11 [+] Jupiter. De
progressieve Maan (26.18.56 Vissen) stond 159.31 Mars en 96.17 Jupiter. Venus
progressief (3.58.43 Leeuw) stond toen 80.12 [+] Saturnus en 79.50 [+] Pluto.
Mars progressief tenslotte, stond 4.34.03 Weegschaal, dus 140.26 [+] Pluto.
4e Inwijding, omstreeks 6 juli 1913. Primaire boog 2.59.59; Sterrentijd 3.35.43.
De primaire ascendant, Virgo 6.11.56, stond toen 47.59 [+] op Saturnus. De
cusp van het 6e huis, Steenbok 28.31, was 72.03 [+] Neptunus. De progressieve Zon, 16.24.01 Maagd, stond 39.43 [+] op de ascendant en 75 [-] graden op
Uranus. Uranus Progressief, Kreeft 3.30.46, stond toen S [+] op het middelpunt Zon/asc. (Leeuw 3.28.03) terwijl de transiterende Saturnus 54.26 [+]
op de ascendant stond; 83.34 [+] op Mars en 47.59 [+] op de maan.
Voor wat de beproeving betreft, die aan de eerste inwijding voorafgaat
worden hier alleen de betreffende progressies beschreven die daarop betrekking hebben:
STEINER:

Heer acht, Mercurius, staat disharmonisch op het tiende huis.
Venus, de heerseres van het twaalfde huis staat disharmonisch op de ascendant. Mars, de heerser van de ascendant, staat disharmonisch op Venus die heerseres van het twaalfde huis is. Uranus, die heerser is van het
vierde huis, staat harmonisch op het tiende huis en harmonisch op het
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middelpunt tussen Mercurius en Neptunus. Saturnus, de beproever, staat
harmonisch op het middelpunt tussen Mercurius en Neptunus.
SMITH: De primaire ascendant stond harmonisch op Saturnus, de beproe-

ver. De zon, die in het achtste huis staat, staat harmonisch op Neptunus,
en disharmonisch op Mars, die heer is van het achtste huis.
HEINDEL: Zijn ascendant staat harmonisch op het middelpunt ascendant/zon. De cusp of hoorn van het achtste huis staat harmonisch op
Pluto die heerser is van het tiende huis. De zon staat harmonisch op het
middelpunt tussen de maan en de ascendant. Mercurius staat disharmonisch op de zon en het middelpunt tussen zon en ascendant. Mercurius,
vanuit de ascendant harmonisch op Mars. Venus, die heerseres is van het
vierde huis, staat harmonisch op Mercurius. Mars tenslotte, staat harmonisch op het middelpunt tussen de zon en de maan.
REGEL: Het achtste huis symboliseert de geestelijke wereld, het twaalfde
huis inwijding, evenals Neptunus. De ascendant stelt het stoffelijk lichaam
voor en het tiende huis is ook vaak betrokken bij geestelijke ontwikkeling. Nu kan het zijn dat dit alleen bij Steiner en Heindel zo naar voren
komt, omdat het bij slagen zou leiden tot een openbaar optreden. Er kan
dus gesteld worden dat altijd een rol speelt: De heer van het achtste huis
of planeet die erin staat, of de cusp van het achtste huis. Aspecten met
het tiende huis of Neptunus. Het twaalfde huis, of planeet in het twaalfde huis met de ascendant. De ascendant, de heer van de ascendant of een
planeet in de ascendant met Saturnus.
Er is dus altijd een relatie tussen de ascendant, het achtste en twaalfde
huis, misschien ook met het tiende huis, en met Saturnus, de beproever.
Dit ziet men ook terug bij de 2e en 3e inwijding van Heindel.
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Addendum 1. DE ROZENKRUISERS MANIFESTEN

:

FAMA, CONFESSIO en ASSERTIO
FAMA FRATERNITATIS R. C. 284
Of gerucht van de broederschap van de zeer lofwaardige
Orde van het Rozenkruis.
Aan de leiders, standen 285 en geleerden van Europa.
Wij, Broeders van de Broederschap van het Rozenkruis, bieden allen die
deze, onze Fama in christelijke gezindheid lezen, onze groet, liefde en gebed aan.
Nadat de alleen wijze en genadige God de laatste tijd zijn genade en
goedheid zo rijkelijk over het menselijk geslacht heeft uitgestort dat het
inzicht, zowel aangaande zijn Zoon als met betrekking tot de natuur,
zich hoe langer hoe meer verdiept heeft, mogen wij terecht van een gelukkige tijd spreken waarin Hij ons niet alleen bijna de helft van de onbekende en verborgen wereld heeft doen ontdekken en veel wonderbare
en eerder nooit geziene werken en schepselen van de natuur getoond
heeft, maar bovendien zeer verlichte en met wijsheid begiftigde mensen
heeft doen opstaan die de ontaarde, onvolmaakte wetenschap 286 voor
een deel in ere hersteld hebben, opdat de mens uiteindelijk zijn adeldom
en heerlijkheid zou beseffen, die de eigenschap van de microkosmos is en
hoever zijn wetenschap zich in de natuur uitstrekt.
Hoewel de onnadenkende wereld hiervan maar weinig gediend is en laster, gelach en spot steeds meer toeneemt, is ook bij de geleerden de trots
en eerzucht zo groot dat zij zich niet willen verenigen om uit alles waarin
God ons in onze eeuw zo overvloedig heeft doen toekomen, een Boek
der Natuur of een richtsnoer voor alle wetenschappen te verzamelen, maar
in tegendeel, elkaar tegenwerken. Zo blijft alles bij het oude en moeten
de paus, Aristoteles en Galenus, ja, alles wat er maar als een oud handschrift uitziet, weer voor het heldere, geopenbaarde licht doorgaan, hoeVertaling van de uitgave van Kassel 1615: Hierbij werd gebruik gemaakt van: de Nederlandse vertaling van 1617, beide afgedrukt in Adolf Santing, De manifesten der Rozenkruisers, Amersfoort 1930; de gereviseerde en aangevulde Duitse tekst van Kassel 1614
met de Nederlandse vertaling door Pleun van der Kooij in: Fama Fraternitatis, Haarlem
1998.
285 Men onderscheidde toen 4 ‘standen’: adel, geestelijkheid, burgerij en boeren.
286 Alle toegepaste wetenschap werd toen ‘kunst’ genoemd.
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wel laatstgenoemden, als zij nog zouden leven, zich ongetwijfeld met grote
vreugde zouden willen verbeteren. Hier echter is men voor zo een grote
arbeid te zwak. Hoewel in de theologie, de natuurkunde en de wiskunde de
waarheid hier tegenover gesteld wordt, geeft de oude vijand overvloedig
blijk van zijn listen en lagen, door – gebruikmakend van tweedrachtzaaiende dwepers en landlopers – deze mooie ontwikkeling van de dingen te verhinderen en gehaat te maken.
Ook onze overleden, vrome, christelijke en zeer verlichte Vader, Broeder C.R., een Duitser, hoofd en stichter van onze Broederschap, heeft
zich lange tijd zeer veel moeite gegeven zo’n algemene hervorming tot
stand te brengen.
Nadat hij wegens armoede van zijn ouders – hoewel die van adel waren –
op vijfjarige leeftijd in een klooster werd geplaatst, waar hij zowel Grieks
als Latijn naar behoren leerde, werd hij, nog in de bloei van zijn jeugd, op
zijn aanhoudend bidden en smeken, toevertrouwd aan een Broeder P.a.L.,
die van plan was een reis naar het heilige graf te ondernemen.
Hoewel deze Broeder op Cyprus stierf, en dus Jeruzalem niet gezien
heeft, keerde onze Broeder C.R. desondanks niet terug, maar zette zijn
reis voort en stak over naar Damascus, met de bedoeling om van daaruit
Jeruzalem te bezoeken.
Toen hij daar echter wegens lichamelijke klachten moest blijven en door
zijn medische kennis - waarmee hij enige ervaring had - de gunst van de
Turken verwierf, hoorde hij toevallig over de wonderen spreken die door
de wijzen van Damcar 286 in Arabië verricht werden, aan wie de gehele natuur ontsluierd zou zijn. Hierdoor werd de verheven en edele scherpzinnigheid van Broeder C.R. gewekt, waardoor zijn belangstelling niet meer
zozeer naar Jeruzalem getrokken werd als wel naar Damcar. Hij kon zijn
verlangen niet meer bedwingen en kwam met de Arabieren overeen hem
voor een bepaald bedrag naar Damcar te brengen.
Toen hij daar aankwam was hij pas zestien jaar, maar hij bezat een
sterk Duits gestel. Zoals hij zelf getuigt, ontvingen de wijzen hem daar
286

R. Kienast schrijft in zijn boek: Johann Valentin Andreae und die vier echten RosenkreutzerSchriften, Leipzig 1926, blz. 113, 114, dat Damcar, dat thans als Damar wordt geschreven, in Jemen ligt, iets ten zuiden van Sana en bij Orthelius op kaart 113 en Mercator
kaart 3c [twee kaarten uit het begin van de 17e eeuw] voorkomt. Adolf Santing in De
manifesten der Rozenkruisers, Amersfoort 1930, blz. 58, voegt hieraan toe dat Ortelius een
pseudoniem is van Abraham Wortels en Mercator van Gerard Kremer. Gilly in Cimelia Rhodostaurotica, blz. 80, voegt hieraan toe dat op de beroemde Carta Marina van Martin Waldseemüller, Strassburg 1516, het woord Damar staat geschreven. ‘In later tijden,’ zegt Santing, ‘is de naam veranderd in Dsemar, Dsimar en Damar.’ Thans, 2009,
heet zij Dhamar, gelegen in Jemen, 14.33.03 N.Br. en 44.23.31 O.L.
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niet als een vreemdeling, maar als iemand op wie zij al lang hadden gewacht. Zij noemden hem bij zijn naam en waren ook van andere geheimen
uit zijn klooster op de hoogte, wat hem buitengewoon verwonderde. Daar
leerde hij ook Arabisch, zodat hij al het volgende jaar het boek M. in
goed Latijn vertaalde en het meenam. In deze stad verwierf hij ook zijn
kennis van de natuur- en wiskunde, waarover de wereld zich echt zou kunnen verheugen, als de liefde groter en de afgunst minder zou zijn.
Na drie jaar keerde hij - na verkregen toestemming - terug en stak de Arabische Golf [ook Perzische Golf genoemd], over naar Egypte. Hij bleef
daar niet lang, maar besteedde er wel meer aandacht aan de gewassen en
wezens. Van daar voer hij over de gehele Middellandse Zee, tot hij in Fez
aankwam, waarheen de Arabieren hem verwezen hadden. Het is voor ons
echt beschamend te ervaren dat deze wijze mannen, die zover van elkaar
verwijderd leven, niet alleen eensgezind zijn en afkerig van alle twistgeschrijf, maar ook bereid zijn elkaar in vertrouwen hun geheimen te onthullen.
Elk jaar komen de Arabieren en Afrikanen bijeen om elkaar over de wetenschappen te informeren en zich af te vragen of er wellicht iets beters
ontdekt is, dan wel of hun denkbeelden door de ervaring afgezwakt zouden zijn. Op deze wijze komt er elk jaar wel iets naar voren dat in de wiskunde, de natuurkunde en de magie – want daarin zijn de inwoners van
Fez het meest bedreven – verbetering brengt. Omdat er tegenwoordig ook
in Duitsland geen gebrek is aan geleerde magiërs, kabbalisten, medici en
filosofen, zouden zij elkaar óf welgezind moeten zijn, óf als de meesten dat
niet zouden willen, de weide dan maar alleen moeten afgrazen.
In Fez maakte hij kennis met de bewoners der elementen – zoals hij
gewoon is ze te noemen – die hem veel van hun kennis onthulden, zoals
ook wij mensen, veel van ons bijeen zouden kunnen brengen, als onder
ons dezelfde solidariteit zou bestaan en men er zeer serieus naar zou willen zoeken.
Hij zei vaak van de inwoners van Fez dat, hoewel hun magie niet zuiver was en hun kabbala door hun godsdienst was aangetast, hij zich dit alles desondanks voortreffelijk ten nutte had weten te maken en er voor
zijn geloof een nog betere grondslag in had gevonden, die volledig met
de harmonie van de hele wereld overeenstemde en ook op wonderlijke
wijze zijn stempel op alle tijdsperioden had gedrukt.
Hieruit zou men tot de fraaie vergelijking kunnen komen dat, net als er
in iedere pit een hele boom of vrucht vervat is, de hele, grote wereld als
het ware aanwezig is in één klein mens, van wie godsdienst, politiek, gezondheid, ledematen, natuur, taal, woorden en werken, alle in één klank
en in één melodie harmoniëren met God, hemel en aarde. Alles wat daar236

mee in strijd is, is dwaling, vervalsing, afkomstig van de duivel, die de eerste, middelste en ook de laatste oorzaak van de disharmonie, verblinding
en duisternis van de wereld is. Als dus iemand alle mensen op aarde eens
zou onderzoeken, dan zou hij tot de slotsom komen dat het goede en ware altijd met zichzelf in harmonie is, maar dat al het overige door duizenderlei vergissingen en foute beoordelingen, bezoedeld is.
Na twee jaar verliet Broeder R.C. de stad Fez en reisde met veel kostbare
schatten naar Spanje, in de hoop dat – daar zijn reis voor hemzelf zulke
goede resultaten had opgeleverd – de geleerden in Europa zich, mét hem,
bijzonder zouden verheugen en van nu af aan al hun wetenschappelijk
werk op dezelfde, zekere grondslagen zouden afstemmen. Daarom besprak hij met de geleerden in Spanje wat er aan onze wetenschappen ontbrak en hoe hen te helpen; waaraan men juiste aanwijzingen voor de
komende eeuwen zou kunnen ontlenen en in welk opzicht deze met de
voorbije tijden overeen zouden moeten stemmen. En hoe de tekortkomingen van de Kerk en van de gehele moraalfilosofie verbeterd zouden
kunnen worden. Hij toonde hun nieuwe gewassen, nieuwe vruchten en
dieren die zich niet volgens de oude filosofie gedroegen, en deed hun
nieuwe grondstellingen 287 aan de hand, die alles volledig zouden kunnen
oplossen.
Maar in hun ogen was alles belachelijk. En omdat het iets nieuws was,
waren zij bang dat – als zij opnieuw zouden moeten gaan studeren en hun
jarenlange dwaling zouden moeten erkennen – dit afbreuk zou doen aan
hun grote naam. Want aan hun dwalingen waren zij al helemaal gewend
en die hadden hun ook genoeg opgeleverd. Een ander, die mocht menen
baat te hebben bij onrust, zou zich gerust mogen hervormen.
Ditzelfde liedje werd hem ook bij andere volken voorgezongen, wat
hem des te meer trof daar hij dit allerminst verwacht had en bereid was
alle geleerden op vrijgevige wijze deelgenoot te maken van zijn opgedane
kennis, als zij zich maar moeite zouden willen geven uit alle faculteiten,
de theoretische en toegepaste wetenschappen, en de gehele natuur, bepaalde, grondstellingen vast te stellen. Want hij wist zeker dat deze zich,
net als in een bol, naar het enige middelpunt zouden richten en, zoals bij
de Arabieren gebruikelijk, alleen de wijzen tot richtsnoer zouden dienen.
Aldus zou er ook in Europa een gemeenschap zijn die overvloedig over
goud en edelstenen zou beschikken. Men zou dan de koningen daarin, onder passende voorwaarden, kunnen laten delen en de regeerders bij deze
gemeenschap laten opvoeden, zodat zij alles zouden weten wat God de
mens heeft toegestaan te weten, waardoor in noodgevallen hun raad ge287

Axiomata: vertaald als grondstellingen.
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vraagd zou kunnen worden, zoals dat in vroeger tijden ook bericht werd
van de afgoden der heidenen.
Wij moeten stellig erkennen dat de wereld reeds toen zwanger ging van
grote beroeringen en dat zij, na de bevalling te hebben doorstaan, eveneens onverschrokken, roemrijke helden heeft voortgebracht, die met al
hun kracht de duisternis en de barbaarsheid hebben doorbroken, zodat
wij, zwakkeren, hen slechts zouden behoeven na te volgen. Zij vormden
ongetwijfeld de spits van de vuurdriehoek 288, waarvan de vlammen van
nu af aan steeds helderder zullen oplichten en beslist de laatste wereldbrand zullen ontsteken.
Volgens zijn roeping is Theophrastus 289 ook zo iemand geweest. Hoewel
hij niet tot onze Broederschap is toegetreden, heeft hij echter ijverig in het
boek M. gelezen en zijn scherpzinnig inzicht daaraan ontstoken. Maar de
arrogantie van de geleerden en betweters heeft ook deze man verhinderd
zijn vleugels uit te slaan, waardoor hij zijn inzichten over de natuur nooit
op vreedzame wijze met anderen heeft kunnen bespreken. Daarom heeft
hij in zijn geschriften met deze betweters eerder de spot gedreven dan
dat hij hun zijn opvattingen volledig heeft ontvouwd. Toch is de al genoemde harmonie wel degelijk bij hem te vinden waarin hij de geleerden
ongetwijfeld zou hebben doen delen, als hij hen voor een hogere kennis
had waardig bevonden in plaats van zijn subtiele spot. Zo heeft hij zijn
tijd in een vrij en ongebonden leven verspild, de wereld overlatend aan
haar dwaze vreugden.
Laten wij echter onze geliefde Vader, Broeder R.C., niet vergeten. Na
zijn vele, moeilijke reizen en nieuwe hervormingen, waaraan nauwelijks
aandacht geschonken werd, is hij weer naar Duitsland teruggekeerd, dat
hij wegens de spoedig te verwachten veranderingen en de bijzonder gevaarlijke strijd, van harte liefhad. Hoewel hij daar met zijn kennis, in het
bijzonder met die van de transmutatie 290 der metalen, had kunnen pronken, achtte hij de hemel en diens burgers, de mensen, veel hoger dan alle
praal. Intussen bouwde hij voor zichzelf een geschikte en fraaie behuizing, waarin hij zijn reizen en zijn filosofie overdacht en die in een gedenkboek vastlegde. In dit huis moet hij zich lange tijd hebben beziggehouden
met wiskunde en met het vervaardigen van prachtige instrumenten op alDe tekens van de dierenriem zijn in de astrologie onderverdeeld in 4 x 3 tekens de zogenoemde vuur-, aarde- lucht- en watertekens. Hier is sprake van de conjunctie Jupiter met Saturnus in de vuurdriehoek, de tekens Ram, Leeuw en Boogschutter betreffende.
289 Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541) die zich later Paracelsus noemde.
290 Door alchemie een metaal omzetten in een edeler metaal, b.v. goud.
288
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le gebieden van de wetenschap. Daarvan is voor ons echter maar weinig
bewaard gebleven, zoals wij hierna nog zullen zien.
Na vijf jaar kwam de beoogde hervorming hem weer in gedachte. Aangezien hij van hulp en bijstand van anderen weinig verwachtte, nam hij zich
voor – daar hij zelfwerkzaam, snel en onvermoeibaar was – dit werk met
slechts weinig helpers en medewerkers te ondernemen. Hij nodigde daarom van zijn eerste klooster – waarmee hij zich bijzonder verbonden voelde
– drie medebroeders uit: Broeder G.V., Broeder I.A. en Broeder I.O., die
bovendien in de wetenschap iets meer bedreven waren dan in die tijd
meestal het geval was. Deze drie verplichtte hij ten aanzien van hem tot
de hoogste trouw, ijver en geheimhouding, net als tot het, met de grootste nauwgezetheid, te boek stellen van alle kennis waarin hij hen zou onderrichten, zodat zij die na hen zouden komen, en die door bijzondere
openbaring in de toekomst toegelaten zouden worden, niet door ook maar
één lettergreep of letter zouden kunnen worden misleid.
Zo begon de Broederschap van het Rozenkruis aanvankelijk met maar
vier personen. Door hen werd de magische taal en het magische schrift
voorzien van een uitvoerig woordenboek, zoals wij dat thans nog tot Gods
eer en roem gebruiken en waaruit wij grote wijsheid putten. Ook stelden
zij het eerste deel van het boek Mysterium samen.
Omdat het werk hun echter te veel werd en de ongelooflijke toeloop van
zieken hun erg hinderde, en omdat bovendien zijn nieuwe gebouw, Sancti
Spiritus genaamd, voltooid was, besloten zij nog enige anderen in hun gemeenschap en Broederschap op te nemen. Hiertoe werden gekozen: Broeder R.C., zoon van de broer van zijn overleden vader; F.B., een bekwaam
schilder; G.G. en P.D., hun schrijvers. In totaal waren er nu dus acht, allen Duitsers, op I.A. na, allen ongehuwd en door een gelofte van kuisheid
gebonden. Door hen werd een handboek samengesteld over alles wat de
mens voor zichzelf maar wensen, verlangen en hopen kan.
Hoewel wij onomwonden toegeven dat de wereld zich in de afgelopen
honderd jaar aanzienlijk verbeterd heeft, zijn wij er toch van overtuigd dat
onze grondstellingen tot op de jongste dag onveranderd zullen blijven. En
dat de wereld, ook in haar hoogste ouderdom en tot in haar laatste dagen, niets anders te zien zal krijgen. Want onze Rota 291 begon op de dag
dat God sprak: ‘Ontsta!’ en zij zal eindigen als hij spreken zal: ‘Verga!’.
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Rota Mundi, het rad van de wereld; een harmonische chronologie van de wereld in de
vorm van een kunstzinnige tijdtafel waarop de zich al voorgedaan hebbende historische feiten afleesbaar waren als profetieën over nog komende gebeurtenissen. Dit zou
voor het eerst beschreven zijn door Raimundus Lullius (1235-1315) in zijn Ars Magna.
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Daarom behoeven wij ons van de duivel niets aan te trekken. Gods uurwerk slaat echter alle minuten, dat van ons nauwelijks de hele uren.
Wij geloven ook beslist dat, als onze vaders en broeders tot ons tegenwoordige, heldere licht zouden zijn doorgedrongen, zij tegen de paus,
Mohammed, de schriftgeleerden, filosofen, kunstenaars en drogredenaars,
krachtiger zouden zijn opgetreden en dat zij hun hulpvaardig gemoed niet
alleen door verzuchtingen en verlangens naar de voltooiing zouden hebben bewezen.
Toen nu deze acht Broeders alles zo hadden geregeld en in orde gebracht
zodat er geen speciale arbeid meer behoefde te worden gedaan en ieder
van hen zowel over de geheime als over de geopenbaarde levensbeschouwing een volledige verhandeling bezat, wilden zij ook niet langer bij elkaar blijven. Zoals zij vanaf het begin overeengekomen waren verspreidden zij zich over alle landen, niet alleen omdat hierdoor hun grondstellingen door de geleerden in het geheim nauwgezetter zouden kunnen worden onderzocht, maar ook zodat zij zelf, als zij in een bepaald land door
waarneming een dwaling zouden vaststellen, elkaar hierover zouden kunnen berichten. Zij kwamen het volgende overeen:
1. Niemand van hen zou een ander beroep mogen uitoefenen dan
het genezen van zieken, en wel kosteloos.
2. Niemand zou door de Broederschap verplicht worden bepaalde
kleding te dragen, maar ieder zou zich naar de gewoonten van
het land voegen.
3. Iedere Broeder zou zich elk jaar, op dag C, bij [het gebouw]
Sancti Spiritus vervoegen, óf de oorzaak van zijn wegblijven laten
weten.
4. Iedere Broeder zou naar een geschikt persoon uitzien, die hem
later zou kunnen opvolgen.
5. Het woord R.C. zou hun zegel, wachtwoord en herkenningsteken
zijn.
6. De Broederschap zou honderd jaar geheim blijven.
Tegenover elkaar beloofden zij zich aan deze zes punten te zullen houden,
waarna er vijf Broeders wegtrokken. Alleen Broeder B. en D. bleven nog
een jaar lang bij Vader, Broeder R.C. Toen ook deze Broeders vertrokken,
bleven zijn neef en I.O. bij hem, zodat hij tijdens al zijn levensdagen steeds
twee Broeders bij zich had.
Hoewel de Kerk nog niet gezuiverd was, weten wij toch wat zij van
haar dachten en waarop zij vol verlangen wachtten. Ieder jaar kwamen zij
met vreugde bijeen en brachten uitvoerig verslag uit over hun werkzaam240

heden. Het moet werkelijk heerlijk geweest zijn daar waarheidsgetrouw te
horen vertellen over alle wonderen – zonder ze gezien te hebben – die God
af en toe over de wijde wereld heeft uitgestort. Iedereen zal er dan ook
van overtuigd zijn dat zulke mensen – samengebracht door God en heel
het hemelse apparaat, en uitgekozen door de wijste man die in verscheidene eeuwen geleefd had – tegenover elkaar en tegenover anderen in de
grootst mogelijke eensgezindheid leefden, onder volstrekte geheimhouding en met de grootst mogelijke goedmoedigheid.
Op deze eervolle manier voltrok zich hun levensloop. Maar hoewel hun
lichaam bevrijd was van ziekte en pijn, kon hun ziel toch niet het vastgestelde punt van hun verval overschrijden.
I.O. was de eerste uit deze Broederschap die in Engeland overleed, zoals Broeder C. hem al lang tevoren voorzegd had. Hij werd opgevolgd door
zijn dienaar. Hij was zeer bedreven in de kabbala en buitengewoon geleerd, zoals zijn boekje getiteld H. bewijst. Er werd in Engeland veel over
hem gesproken, voornamelijk omdat hij een jonge graaf van Norfolk van
melaatsheid had genezen.
Zij hadden besloten dat hun begraafplaats zoveel mogelijk geheim zou
worden gehouden en zelfs nu weten wij niet waar sommigen van hen gebleven zijn. Ieders plaats is echter door een waardige opvolger ingenomen.
Ter ere van God willen wij echter hier in het openbaar verklaren dat,
welke geheimen wij ook uit het boek Mysteriorum mogen zijn te weten gekomen – hoewel wij het beeld en het tegenbeeld van de gehele wereld
voor ogen kunnen hebben – wij noch bekend zijn met onze tegenslagen,
noch met ons stervensuur. Deze kennis heeft de almachtige God, die ons
voortdurend bereid wil vinden, voorbehouden aan zichzelf.
Hierover echter meer in onze Confessio, waarin wij ook zevenendertig redenen willen aangeven waarom wij thans onze Broederschap bekendmaken en waarom wij deze verheven mysteriën vrijwillig, zonder dwang en
zonder enige beloning aanbieden, en ook meer goud beloven dan de koning van Spanje uit Oost- en West-Indië zou kunnen aandragen. Want
Europa is zwanger en zal een sterk kind baren, dat een groot peetvaderen peetoomgeschenk hebben moet.
Na de dood van O. zat Broeder C. niet stil, maar riep zo snel mogelijk
de anderen bijeen. Het lijkt ons dat toen pas zijn graf gemaakt werd.
Hoewel wij, jongeren, tot dan toe in het geheel niet wisten wanneer
onze geliefde Vader, Broeder R.C. gestorven was, en wij alleen beschikten over de namen van de stichter en alle opvolgers tot nu toe, konden
wij ons wel een geheim herinneren dat A., de opvolger van D. – die als
laatste uit de andere kring, gelijktijdig met velen van ons geleefd had –
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wij, die tot de derde kring behoren, in gesluierde taal toevertrouwd had
over de honderd en twintig jaar.
Voor het overige moeten wij bekennen dat na de dood van A. niemand
van ons ook maar iets wist van R.C. en diens eerste medebroeders, behalve dat wat in onze filosofische bibliotheek aanwezig was, waaronder
onze grondstellingen die door ons als de belangrijkste worden beschouwd, de
Rota Mundi als de kunstzinnigste en Proteus 292 als de nuttigste. Wij weten
dus ook niet zeker of de Broeders uit de tweede kring dezelfde wijsheid
bezaten als die uit de eerste kring en of alles voor hen toegankelijk was.
De welwillende lezer moge er echter nogmaals aan herinnerd worden dat
wat wij nu over het graf van Broeder C. niet alleen vernomen hebben, maar
hierbij ook openlijk bekendmaken, aldus door God voorzien, mogelijk
gemaakt en bepaald werd. Dit willen wij getrouw nakomen, zodat wij niet
zullen aarzelen – als men in nederige en christelijke gezindheid weer tot ons
komt – onze doop-, onze voor- en achternamen, onze samenkomsten, en
alles wat er nog meer van ons mocht worden verlangd, openlijk in druk
bekend te maken.
Het ware en volledige verslag van de ontdekking van de zeer verlichte
man Gods, Broeder C.R.C., luidt als volgt:
Nadat A. in Gallia Narbonensi 293 in vrede gestorven was, werd zijn plaats
ingenomen door onze geliefde Broeder N.N. Toen deze bij ons aangenomen was en de plechtige eed van trouw en geheimhouding had afgelegd,
deelde hij ons in vertrouwen mee dat A. hem getroost had [met de
woorden] dat deze Broederschap binnenkort niet meer geheim zou blijven, maar dat zij vooral het gemeenschappelijke vaderland van de Duitse
natie tot hulp, noodzaak en roem zou zijn, waarover hij zich, in zijn positie
niet in het minst zou behoeven te schamen.
Het volgende jaar, toen hij zijn leertijd al beëindigd had en de gelegenheid kreeg met een aanzienlijk reisgeld, of beurs van Fortuna, op reis te
gaan, nam hij zich voor – daar hij bovendien een goed bouwmeester was –
iets aan dit gebouw te veranderen en het doelmatiger in te richten. Bij deze
renovatie stuitte hij op de gedenkplaat, die uit messing294 vervaardigd was
en waarop de namen vermeld stonden van allen die tot de Broederschap
behoorden, evenals enkele andere gegevens. Deze gedenkplaat wilde hij
naar een ander, geschikter gewelf overbrengen, want waar en wanneer
Griekse zeegod die de toekomst kende, maar deze slechts bekend maakte als hij hiertoe gedwongen werd.
293 Gallia Narbonensis was een provincie in het Romeinse Rijk in Zuidoost-Frankrijk gelegen. Narbona is de tegenwoordige stad Narbonne.
294 Messing is een legering van koper en zink. Met toevoeging van 30-40% zink noemt
men het geelkoper; met maximaal 15 % spreekt men van roodkoper.
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Broeder C. gestorven was en in welk land hij begraven zou kunnen zijn,
werd door de ouderen geheim gehouden en was ons dus niet bekend.
Een grote spijker in deze plaat zat wat steviger in de muur [dan de andere], waardoor, toen hij er met geweld uitgetrokken werd, er uit de dunne
muur of het pleisterwerk, een tamelijk grote steen meegetrokken werd.
Daarachter was een deur verborgen, die hierdoor onverwachts te voorschijn kwam. Daarop braken wij met vreugde en verlangen de rest van de
muur weg en maakten de deur schoon. Geheel bovenaan stond daarop met
grote letters geschreven: ‘Na honderdtwintig jaar zal ik opengaan.’ Daaronder
stond het oude jaartal.
Wij dankten God hiervoor en lieten die avond – daar wij eerst onze Rota wilden inzien – alles rusten.
Voor de derde 295 maal verwijzen wij naar de Confessio, omdat, wat wij hier
openbaar maken ertoe dient hen te helpen die het op prijs stellen. Die
het niet waard zijn zal het, zo God wil, weinig baten. Want net als onze
deur zich na zoveel jaren op wonderlijke wijze geopend heeft, zal zich,
zodra de muren geheel verdwenen zijn, ook voor Europa een deur openen, die al zichtbaar begint te worden en door niet weinigen met groot
verlangen verwacht wordt.
De volgende morgen openden wij de deur en troffen een gewelf aan met
zeven zijden en hoeken. Elke zijde was vijf voet breed en acht voet hoog.
Hoewel dit gewelf nooit door de zon beschenen werd, werd het toch
helder verlicht door iets anders, die dit [vermogen daartoe] aan de zon ontleend had en die zich helemaal boven in het midden van het plafond bevond. In het midden stond, in plaats van een grafsteen, een klein rond altaar, afgedekt met een messing plaat, waarop geschreven stond: A.C.R.C.
Deze samenvatting van het heelal heb ik mij, bij mijn leven, tot een graf gemaakt.
Rondom deze eerste rand of ring stond: ‘Jezus is mij alles.’ In het midden
waren vier figuren, omsloten door cirkels, waaromheen geschreven stond:
1.
2.
3.
4.

ALLESBEHALVE LEEG
HET JUK VAN DE WET.
VRIJHEID VAN GODSDIENST
DE ONAANGETASTE GLORIE VAN GOD

Dit alles is helder en duidelijk, net als de zeven zijden en de tweemaal zeven driehoeken.
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In de Fama wordt driemaal naar de Confessio verwezen, de eerste maal op blz. 241, de
tweede maal hier op blz. 243 en de derde keer op blz. 248.
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Dus knielden wij allen samen neer en dankten de alleen wijze, alleen
machtige en alleen eeuwige God, die ons meer geleerd had dan alle menselijke verstand zou kunnen bedenken: geloofd zij zijn naam.
Wij deelden dit gewelf in drie delen: het plafond of hemel, de wanden
of zijden en de bodem of vloer. Over de hemel zult u ditmaal niet meer van
ons vernemen dan dat deze in het lichtende midden, in overeenstemming
met de zeven zijden, in zeven driehoeken verdeeld was. Wat zich echter
daarbinnen bevond zult u, die het heil verwacht, zo God wil, liever met eigen ogen aanschouwen, zodra dat, wat door ons nagetekend werd, ontvangen is.
Iedere zijde was onderverdeeld in tien vierkante ruimten, elk met haar
eigen figuren en kernachtige spreuken, die hier in ons boekje Concentratum,
zo zorgvuldig en getrouw mogelijk weergegeven, zijn opgenomen.
De vloer was eveneens in driehoeken verdeeld. Aangezien daarin echter de heerschappij en de macht van de lagere heerser beschreven waren,
kan dit niet aan de betweterige, goddeloze wereld worden prijsgegeven, die
er misbruik van zou kunnen maken. Maar wie zich van het hemels tegengif
voorzien heeft, kan onbevreesd en zonder gevaar zijn voet op de kop van
de oude, boze slang zetten, waartoe onze eeuw zich zeer goed leent.
In elke zijde was een deur naar een kast waarin zich verschillende voorwerpen bevonden, in het bijzonder al onze boeken, die wij al bezaten,
verder het woordenboek van Theophrastus Bombastus von Hohenheim,
en die werken welke wij dagelijks gebruiken en waaruit wij in oprechtheid
mededelingen doen aan anderen. Hierin vonden wij ook het reisboek en
de levensbeschrijving van C.R.C., waaraan de inhoud van dit werk voor
het grootste deel ontleend is.
In een andere kast bevonden zich spiegels met veel goede eigenschappen, en ergens anders ook klokjes, brandende hanglampen, alsook enige
wonderlijke, kunstzinnige gezangen. In het algemeen was alles erop gericht dat, mocht de gehele Orde of Broederschap te gronde gaan, deze ook
na vele honderden jaren, door dit ene gewelf nog zou kunnen worden hersteld.
Nog steeds hadden wij het dode lichaam van onze zorgzame en wijze
Vader niet gevonden. Daarom schoven wij het altaar opzij en konden toen
een zware, messing plaat oplichten. Daaronder bevond zich een mooi en
lofwaardig lichaam, ongeschonden en zonder enig spoor van ontbinding,
zoals het hier zo nauwkeurig mogelijk afgebeeld is, in vol ornaat en met al
zijn attributen. In zijn hand hield hij een boekje, T 296 genaamd, geschreven
op perkament, met gouden letters, dat na de Bijbel, nu onze grootste schat
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is en begrijpelijkerwijs niet lichtvaardig aan het oordeel van de wereld mag
worden onderworpen. Aan het einde van dit boekje stond het volgende
grafschrift:
Een zaadkorrel gezaaid in het hart van Jezus.
Christiaan Rozenkruis stamde uit het adellijke en voorname Duitse geslacht Rozenkruis. In zijn tijd was hij een groot man en een lichtend sieraad voor de toekomst, die
– door goddelijke openbaring, een zeer scherpzinnig vermogen tot diepgaand onderzoek
en een onvermoeibare daadkracht – tot hemelse en menselijke mysteriën en verborgenheden toegelaten was. Nadat hij zijn meer dan koninklijke en keizerlijke schat, die
hij op zijn reizen naar Arabië en Afrika bijeengebracht had, op bijzonder ingenieuze
manier in veiligheid had gebracht – omdat zijn eigen tijd er nog niet rijp voor was – en
die door het nageslacht weer opgespoord zal kunnen worden, en nadat hij bovendien
zijn getrouwste en naaste vrienden tot erfgenamen had gemaakt, zowel van zijn kennis
als van zijn naam, heeft hij een kleine wereld vervaardigd die in al haar bewegingen
overeenstemde met de grote wereld. Nadat hij tenslotte deze samenvatting van alle voorbijgegane, tegenwoordige en toekomstige gebeurtenissen gemaakt had, heeft hij, toen hij
meer dan honderd jaar oud was, niet wegens ziekte – die hijzelf in zijn lichaam nooit
ervaren had, terwijl hij evenmin geduld had dat zij anderen verontrustte – maar veeleer
geroepen door de geest van God, onder de omhelzingen en laatste kussen van zijn Broeders zijn verlichte ziel aan God, zijn Schepper, teruggegeven. Hij, onze zeer geliefde Vader, onze liefdevolle Broeder, onze zeer getrouwe Voorganger en onze oprechte Vriend, is
hier door de zijnen voor honderd en twintig jaar verborgen.
Hieronder hadden getekend:
1. Broeder I.A., door Broeder C.R. gekozen als hoofd van de Broederschap;
2. Broeder S.G.V.M.P.S.;
3. Broeder R.C. junior, erfgenaam van [het gebouw] de Heilige Geest;
4. Broeder B.M.P.A., schilder en bouwmeester;
5. Broeder G.G.M.P.I., kabbalist;
Van de tweede kring:
1. Broeder P.A., opvolger van Broeder I.O., wiskundige;
2. Broeder A., opvolger van Broeder P.D.;
3. Broeder R., opvolger van de met Christus overwinnende Vader C.R.C.
Aan het slot stond:

Uit God zijn wij geboren,
In Jezus sterven wij,
Door de Geest worden wij weer levend.
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Toen waren Broeder O. en Broeder D. dus al gestorven. Maar waar is nu
hun graf te vinden? Wij twijfelen er echter niet aan dat ook de oude Broeders op een bijzondere manier ter aarde waren besteld, of misschien verborgen werden. Wij hopen dan ook dat ons voorbeeld anderen zal aansporen des te ijveriger hun namen – die wij daartoe openbaar hebben gemaakt – op te sporen, en eveneens na te vragen en te zoeken waar zij begraven liggen. Onder zeer oude mensen zijn de meesten, door hun kennis van de geneeskunst, nog bekend en worden geroemd. Zo kan onze
Gaza 297 misschien vergroot, of tenminste, beter verklaard worden.
Wat de kleine wereld betreft, die vonden wij bewaard in een ander, klein
altaar en ongetwijfeld mooier dan zelfs een verstandig mens zich zou kunnen voorstellen. Wij zullen haar echter niet afbeelden voordat men op deze, onze oprechte Fama in vertrouwen gereageerd heeft.
Hierna hebben wij de plaat weer over [het graf] gelegd, het altaar erop
geplaatst, de deur weer gesloten en met ons aller zegel weer verzegeld.
Naar aanleiding en op bevel van onze Rota hebben wij verscheidene boeken openbaar gemaakt, waaronder ook de M. Hoch. 298, die door de zachtmoedige M.P., tussen de vele huiselijke plichten door, gedicht zijn.
Naar gewoonte, zijn wij tenslotte weer uiteengegaan, aan de natuurlijke
erfgenamen het bezit van onze juwelen latend. En nu wachten wij op het
antwoord, de mening of het oordeel dat wij van de geleerden of de nietgeleerden zullen ontvangen.
Hoewel wij thans heel goed weten dat het nog tamelijk lang zal duren
voordat - naar ons verlangen en de hoop van anderen - er zich een algemene hervorming, zowel in het goddelijke als in het menselijke, in voldoende mate zal voltrekken, is het niet onredelijk te verwachten dat de zon,
voordat zij opgaat, eerst een helder of een donker licht aan de hemel zal
doen schijnen. Intussen zullen de weinigen die zich aanmelden, samenkomen, onze Broederschap door hun aantal en hun aanzien vergroten, een
gelukkig begin maken met de gewenste en door Vader C. voorgeschreven
filosofische richtlijnen, of zelfs, mét ons, in deemoed en liefde delen in
onze schatten, die nooit meer verloren kunnen gaan, de moeilijkheden van
de wereld verlichten, en te midden van Gods wondere werken niet blindelings ronddolen.
Opdat echter ook iedere christen wete in wie wij ons geloof en vertrouwen stellen, belijden wij ons geloof in Jezus Christus, zoals het de laatste
tijd, vooral in Duitsland, helder en duidelijk verspreid wordt en ook nu nog
‘Schat’, volgens de Nederlandse vertaling van 1617. Zie Santing, De manifesten der Rozenkruisers, blz. 228, regel 10 van boven.
298 Mystische Hochzeit? Het mystieke huwelijk.
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behalve door fanatici, ketters en valse profeten – in bepaalde, bekende
landen in stand gehouden, verdedigd en verkondigd wordt.
Wij verheugen ons ook in [het bezit van twee sacramenten, zoals deze,
met alle formuleringen en ceremoniën, door de eerste hernieuwde Kerk
ingesteld werden.
In politiek opzicht erkennen wij het Roomse Rijk; en het Vierde Rijk 299
erkennen wij als ons hoofd en dat van de christenen.
Hoewel wij weten welke veranderingen ons te wachten staan en wij in
volle oprechtheid bereid zijn ze aan andere theologen mee te delen, is dit
ons manuscript. Zonder de wil van de enige God zal geen mens ons vogelvrij maken, noch zullen onwaardigen er ons van kunnen beroven. Wij
zullen echter de goede zaak in het verborgene ondersteunen, al naarmate
God het ons zal toestaan of beletten. Want ons goud is niet blind, zoals
de Fortuna der heidenen, maar het is het sieraad van de Kerk en de eer van
de Tempel.
Onze filosofie is niets nieuws. Zij is dezelfde die Adam na zijn val ontvangen heeft en die ook Mozes en Salomo in praktijk hebben gebracht.
Zij hoeft ook niet te twijfelen of de mening van anderen te weerleggen,
omdat de waarheid ondeelbaar en bondig is, en altijd aan zichzelf gelijk
blijft, in het bijzonder echter in alle opzichten overeenstemt met Jezus en
met al zijn leden, evenals hij het evenbeeld van zijn Vader is en zij dus
zijn gelijkenis is. Daarom kan men niet zeggen: ‘Dit is waar voor de filosofie, maar onwaar voor de theologie.’ Want alles waardoor Plato, Aristoteles, Pythagoras en anderen getroffen werden – waarbij Henoch, Abraham, Mozes en Salomo de doorslag hebben gegeven, vooral waar het in
overeenstemming is met het grote wonderboek, de Bijbel – vloeit samen
en vormt een sfeer of bol, waarvan alle delen even ver van het middelpunt
verwijderd zijn, zoals hierover in christelijke gelijkenissen verder en uitvoeriger gesproken wordt.
Wat echter het goddeloze en vervloekte goudmaken betreft, dit heeft in
onze tijd zozeer de overhand gekregen, dat vooral veel aan lagerwal geraakte sujetten, die rijp zijn voor de galg, hiermee grote schurkenstreken bedrijven, en hen aanleiding geeft de nieuwsgierigheid en de lichtgelovigheid
van velen te misbruiken. Zelfs verstandige mensen menen tegenwoordig
dat de omzetting van metalen het hoogtepunt en de bekroning van de filosofie is, waarom alles begonnen is. Dat vooral zij, die grote hoeveelheden
–
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Het Vierde rijk, Quarta Monarchia, bestond toen uit Duitsland, Bourgondië, Lombardije en Sicilië met aan het hoofd de Duitse keizer, aldus Ir. A. A. W. Santing, naar een
persoonlijke notitie op bladzijde 121 in zijn boek: De Manifesten der Rozenkruisers,
Amersfoort 1930.
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goud en goudklompen zouden kunnen maken, Gode lief zou moeten zijn,
waartoe zij met onbezonnen gebeden en erg verdrietig zuur kijken, de alwetende God, die de harten kent, hopen te overreden.
Zo verklaren wij hiermee openlijk dat dit verkeerd is en dat het met de
ware filosofie zo gesteld is, dat zij het maken van goud als een kleinigheid,
een bijzaak, beschouwen, in vergelijking waarmee zij nog wel enige duizenden betere dingen te doen hebben. Wij zeggen, mét onze geliefde Vader C.R.C.: ‘Bah, goud! Als het anders niet is dan wat goud.’ Want hij,
voor wie de gehele natuur zich ontsloten heeft, verheugt zich er niet over
dat hij goud kan maken of, zoals Christus zegt, dat de duivelen hem gehoorzamen, maar is verheugd dat hij de hemel ziet opengaan en de engelen
Gods ziet opklimmen en neerdalen en dat zijn naam geschreven wordt in
het boek des levens.
Ook verklaren wij, dat er onder de naam Alchemie boeken en afbeeldingen verschenen zijn die een belediging vormen voor de glorie van God.
Wij zullen ze, op een geschikt tijdstip, bekendmaken en er aan de reinen
van hart een opsomming van verstrekken. Wij verzoeken alle geleerden
zorgvuldig op dergelijke boeken te letten, want de vijand houdt niet op
met zijn onkruid te zaaien, totdat iemand die sterker is hem verdrijft.
Naar de bedoeling van onze Vader C.R.C. verzoeken wij, zijn Broeders,
opnieuw, alle geleerden van Europa, als zij deze, onze Fama – die in vijf talen uitgebracht wordt – net als de Latijnse Confessio zullen lezen, dit, ons
aanbod, met een bedachtzaam gemoed te overwegen, hun kennis zo
nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk te onderzoeken, de tegenwoordige tijd
met alle ijver te bezien en ons daarna hun overwegingen – hetzij gemeenschappelijk, hetzij ieder afzonderlijk – schriftelijk, in druk, bekend te maken. Want hoewel noch wij zelf, noch onze samenkomsten thans genoemd
worden, zal niettemin ieders oordeel – in welke taal het ook zij – ons met
zekerheid bereiken.
Ook kan iedereen die zijn naam opgeeft er zeker van zijn met een van
ons, hetzij mondeling, hetzij, als hij daartegen bezwaar heeft, schriftelijk in
contact te komen. Wij zeggen echter met nadruk dat wie het ernstig en van
harte mét ons en met de arbeid die voor ons ligt meent, de vruchten daarvan naar goed, lichaam en ziel zal smaken. Wie echter onoprecht is, of alleen gericht is op goud, zal ons niet alleen geen schade kunnen berokkenen, maar bovendien zichzelf in het grootste en diepste verderf storten.
Ook zal ons gebouw, al zouden honderdduizend mensen het van nabij
gezien hebben, voor de goddeloze wereld eeuwig ongerept, onaangetast,
onopgemerkt en volkomen verborgen blijven. Onder de schaduw van uw vleugels, o, Jehova.
DE BROEDERS VAN DE BROEDERSCHAP VAN HET ROZENKRUIS
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CONFESSIO FRATERNITATIS R. C. 300
Bekentenis van de Broederschap van het Rozenkruis
Aan de geleerden van Europa
Geachte lezer,
U vindt hier, lezer, zevenendertig gronden die aan onze overwegingen ten
grondslag liggen. Zoals zij in deze Confessio verweven zijn, mag u ze eruit
lichten en onderling vergelijken en bij uzelf nagaan of zij volstaan om u tot
het aannemen van deze, tot u gerichte uitnodiging te bewegen. Het is vanzelfsprekend onze grootste zorg om overtuiging te schenken over dat wat
nog niet aan de dag is getreden. Maar zodra dit alles in het volle daglicht
verschijnt, zullen wij ons denk ik, voor deze poging tot uitleg schamen.
Zoals wij nu zonder gevaar de paus de antichrist noemen – wat vroeger
overal een halsmisdaad was – zo weten wij, dat wat wij hier nu in bedekte
termen uitspreken, in de toekomst met luide stem zullen verkondigen.
Wens van harte met ons, lezer, dat dit spoedig mag gebeuren.
De Broederschap van het Rozenkruis
hoofdstuk 1
Beschouw stervelingen, wat u door klaroengeschal 301 van de Fama R.C.
over onze Broederschap vernomen hebt, niet overhaast als verdichtsel.
Meen noch wantrouwend dat het een product van onze eigenzinnigheid is.
Want het is Jehova die - nu de wereld is gaan wankelen en, daar deze periode bijna ten einde is - snel de loop der natuur tot haar oorsprong omkeert
wat vroeger met grote moeite en onvermoeibare arbeid gezocht werd,
thans openbaart aan hen die er zelfs niet aan denken, het aanbiedt aan
hen die willen, en het opdringt aan hen die niet willen, opdat daardoor
voor de goeden de last van het menselijk leven worde verzacht en de hevigheid van de op handen zijnde schok, breekt, maar voor de boosdoeners hun zonden, en daarmee hun kwellingen, worden vermenigvuldigd.
Ofschoon wij menen dat ons doel en streven, waarmee wij de wil van
onze verheven Vader zullen uitvoeren, u uit de Fama voldoende duidelijk
Vertaling van de Latijnse uitgave van Kassel 1615. Hierbij werd gebruik gemaakt van: 1
De Nederlandse vertaling uit het Latijn van E. Tinga, 1953/54; 2 De Duitse vertaling
uit het Latijn van dr. F. Sander 1955; 3 De Duitse vertaling uit het Latijn van K. Würffel, 1978; 4 De Duitse vertaling uit het Latijn van Karl Krane, 1978; allen bekenden van
de heer P. van der Kooij. 5 De Nederlandse bewerking van P. van der Kooij, 1984.
301 Klaroengeschal: geluid van een heldere trompet, maar ook: ‘met ophef’.
300
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zal zijn en wij dus niet verdacht kunnen worden van een of andere soort
van ketterij, noch van de kwade bedoeling om op te zetten tegen de Staat
– omdat wij de godslasteringen tegen Jezus, zowel van het oosten als van
het westen, bedoeld worden zowel van Mohammed als van de paus, afwijzen, en aan het hoofd van de Staat onze gebeden, geheime kennis en
bovendien een buitengewone goudschat aanbieden - is het echter onze
bedoeling, uit liefde tot de geleerden om nadere toelichting te geven op
welk deel van de Fama dan ook dat, óf te beknopt mocht zijn samengevat,
óf om een bepaalde reden niet in andere talen kon worden uitgesproken.
Hiermee hopen wij de geleerden welwillender tegenover ons te stemmen
en onze overwegingen voor hen aannemelijker te maken.
hoofdstuk 2
Wat de veranderingen en verbeteringen van de filosofie betreft – voor zover thans nodig is – hebben wij al uiteengezet dat zij ziek is. Ook al beweren de meesten dat ze ik weet niet hoe gezond en sterk is, voor ons is het
zeker dat ze bijna de geest geeft.
Zoals echter meestal op de plaatsen waar een nieuwe, besmettelijke ziekte uitbreekt de natuur ook het geneesmiddel daartegen openbaart, zo ontstaan er temidden van de verergerende ziekteverschijnselen van de filosofie in ons land voldoende geschikte middelen als uitzonderlijk middel tot
gezondmaking, waardoor zij weer kan genezen en als nieuw, of vernieuwd,
in een te vernieuwen wereld kan verschijnen.
Er bestaat echter voor ons geen andere filosofie dan die welke de bekroning is van alle faculteiten, theoretische en toegepaste wetenschappen. Zij
omvat, voor wat onze tijd betreft, vooral theologie en geneeskunde en het
minst rechtswetenschap. Het is een filosofie die hemel en aarde met een
voortreffelijke ontleedkunde bestudeert, of die kortweg, krachtig en overtuigend verklaart dat de enkele mens een microkosmos is waarover de bedachtzamen onder de geleerden, zo zij op onze broederlijke uitnodiging
ingaan, geheel andere en verbazingwekkender dingen bij ons aantreffen
dan zij tot nu toe hebben geloofd, bewonderd en verkondigd.
hoofdstuk 3
Als wij daarom onze overwegingen, kort samengevat, uitspreken, dienen
wij te proberen de verwondering over onze oproep weg te nemen en duidelijk te laten uitkomen dat als wij deze grote geheimen openbaar maken,
zij voor ons volstrekt niet aan waarde inboeten en het ook niet dwaas is het
gerucht van het bestaan ervan aan veel mensen bekend te maken.
Want het is niet ongerijmd dat de meeste mensen door onze zo geheel
onverwachte bereidwilligheid, in verwarring raken, omdat het buitenge250

wone van de zesde periode hen nog niet bekend is en zij uit de teruglopende beweging van de wereld 302 noch de toekomst, noch het heden kunnen aflezen. Vervuld van de zorgen van hun tijd dwalen zij daarom in de
wereld rond als blinden die te midden van het licht, niets kunnen onderscheiden dan wat zij met hun handen kunnen betasten.
hoofdstuk 4.
Over het eerste gedeelte is onze opvatting deze, dat de overpeinzingen van
onze Vader Christiaan over alle dingen die door de menselijke intelligentie
vanaf de schepping van de wereld, hetzij door goddelijke openbaring, hetzij door engelen en geesten, of door de scherpzinnigheid van het verstand,
dan wel door de ervaring van dagelijkse waarnemingen ontdekt, ontwikkeld en vermeerderd zijn, zo voortreffelijk zijn, dat het nageslacht, ook al
zou de almachtige God al het geschrevene doen vergaan, alleen daaruit al
nieuwe fundamenten voor de wetenschappen zou kunnen leggen en een
nieuwe triomfboog van de waarheid zou kunnen opbouwen. Dit zou misschien gemakkelijker zijn nu het achtergelaten bouwwerk zo misvormd is,
dan hier het bouwterrein uit te breiden, daar wat licht in de vertrekken toe
te laten, en deuren, trappen en andere dingen volgens onze bedoeling te
veranderen.
Hoe zouden zulke verheven zaken ons van geringe waarde kunnen schijnen? Zij zijn ons toch niet alleen geschonken om er kennis van te nemen? Zijn zij niet eerder bedoeld als een sieraad voor hun tijd? Zouden
wij niet graag in de ene waarheid, die de stervelingen langs zoveel kronkelpaden, door zoveel labyrinten zoeken, tot rust willen komen, als God
inderdaad had gewild dat de zesde kandelaar alleen voor ons zou schijnen? Zou het ons dan niet genoeg zijn noch honger, noch armoede,
noch ziekte, noch ouderdom te vrezen? Zou het niet heerlijk zijn altijd
zo te leven alsof men van het ontstaan van de wereld af had geleefd en
tot aan het einde der wereld zou blijven leven? Op een zodanige plaats te
leven dat noch zij die aan de andere kant van de Ganges wonen hun
handelingen zouden kunnen verbergen, noch zij die in Peru leven hun
beraadslagingen zouden kunnen geheimhouden? Zó te lezen in één boek
dat men, wat ook de inhoud mag zijn van alle boeken uit verleden, heden
en toekomst, daarmee alles zou lezen, begrijpen en onthouden? Zo te zingen en te psalmzingen dat men in plaats van rotsblokken edelstenen zou
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aantrekken, in plaats van dieren de geest en in plaats van Pluto 303 de machtigste vorsten op aarde gunstig zou stemmen?
O stervelingen, Gods raadsbesluit is anders, en anders is ook uw voordeel. Want ten behoeve van u is besloten het getal van onze Broederschap
in deze tijd te vergroten en te vermenigvuldigen, wat wij met grote innerlijke vreugde hebben ontvangen; wij, die niet door eigen verdienste tot
zulke grote schatten toegelaten zijn, zonder daarop enige hoop of verwachting te hebben. Dit besluit zullen wij zo getrouw mogelijk uitvoeren,
dat zelfs het geweeklaag van onze eigen kinderen – zelfs die wij van sommige Broeders hebben – ons niet beroert, want wij weten dat deze onverwachte goederen niet erfelijk zijn, noch zonder onderscheid kunnen worden overgedragen.
hoofdstuk 5
Indien nu iemand – met betrekking tot het tweede gedeelte, [van de eerste zin van hoofdstuk 3] - voorzichtigheid van ons verlangt omdat wij onze
schatten zo gul en in het wilde weg zouden verspreiden, en aan goeden en
verstandigen, in het algemeen aan leidende figuren, niet meer aandacht
schenken dan aan het gewone volk, dan zijn wij daarover niet boos. De
beschuldiging is niet zonder betekenis. Maar wij benadrukken veel meer
dat onze geheimen niet openlijk bekend gemaakt worden, zelfs al klinken
ze het volk in vijf talen in de oren. Enerzijds omdat zoals wij weten, de
dwazen er niet door bewogen zullen worden, anderzijds omdat wij de
waardigheid van hen die voor ons aanvaardbaar zijn, niet afmeten naar hun
weetgierigheid, maar naar regel en norm van wat ons werd geopenbaard.
Al zouden onwaardigen duizendmaal een beroep op ons doen, al zouden
zij zich duizendmaal aanbieden, God heeft onze oren opgedragen niemand
van hen aan te horen. Met zijn wolken heeft hij ons zo beschermend omhuld, dat zijn dienaren geen geweld kan worden aangedaan. Om die reden
kunnen wij niet meer door mensenogen worden gezien, tenzij zij die van
een adelaar hebben geleend.
De Fama moest trouwens wel in ieders moedertaal worden uitgegeven
om de kennis ervan niet te onthouden aan hen, die ook al zijn zij zeer weinig wetenschappelijk geschoold, God niet heeft willen uitsluiten van het
geluk om tot de in graden verdeelde Broederschap te behoren. Zo leven
zij, die in de stad Damcar wonen, onder een heel andere en duidelijk van
de overige Arabieren te onderscheiden staatsbestel. Want in Damcar regeren alleen wijzen die met toestemming van de koning andere wetten hebben ingesteld. Een voorbeeld hiervan – dat wij, door Vader Christiaan be303
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schreven, in ons bezit hebben – willen wij ook in Europa invoeren, zodra
de dingen die er aan vooraf moeten gaan, voorbij zijn.
Dan zal onze bazuin met luid geschal in niet mis te verstane woorden
weerklinken, zodra dat wat enkelen thans fluisterend prevelen en ook toekomstige zaken, zoveel zij kunnen, in versluierde taal verhullen, openlijk
de aarde zal vervullen. Zoals ook de paus, na veel heimelijke aanvallen en
schuchtere beschimpingen van vrome mensen tegen zijn tirannie, met
groot geweld en onstuimigheid door Duitsland van zijn troon gestoten en
onder de voet gelopen is, terwijl zijn algehele ondergang naar een andere
tijd is verschoven, waarin hij ook de verscheurende kracht van de leeuwenklauwen zal ervaren en een nieuw gebrul een einde zal maken aan het gebalk [van de ezel], wat bij veel Duitse geleerden is beginnen te dagen, zoals
hun gedrag en stilzwijgende bijval getuigen.
hoofdstuk 6.
Het zou de moeite waard zijn om de hele tijd die vanaf het jaar 1378, het geboortejaar van onze Vader Christiaan, tot op heden is verstreken, aan een
onderzoek te onderwerpen en na te gaan hoeveel hij zelf in die honderd
en zes jaren van zijn leven op aarde gezien heeft en hoeveel hij na zijn
gelukzalige dood aan onze vaderen en aan ons heeft nagelaten.
De beknoptheid die wij onszelf hebben opgelegd, gebiedt ons deze dingen naar een ander tijdstip te verschuiven. Voor hen die onze vermanende
woorden niet geringschatten, zal het voldoende zijn dat wij ze hebben aangeroerd, waardoor zij zich kunnen voorbereiden om tot een nauwere verbondenheid met ons te geraken. Zeker is aan hem, die het vergund is de
grote lettertekens van God die hij aan het kunstwerk van de wereld heeft
geschreven - en die hij bij het wisselen van de [konink]rijken steeds weer
herhaalt – te schouwen, te lezen, en zich op basis hiervan te ontwikkelen,
die is ongetwijfeld, hoewel hij zich daarvan niet bewust is, al één van ons.
Evenals wij weten dat zo iemand onze uitnodiging niet zal veronachtzamen, zo zweren wij hem van onze kant dat hij niet misleid zal worden. Wij
beloven [ook] dat de onbevangenheid en verwachtingen van iemand – die
onder het zegel van geheimhouding tot ons komt en verlangt kennis met
ons te maken - door ons niet belachelijk zal worden gemaakt. De huichelaars en bedriegers echter, en zij die naar iets anders dan waarheid snakken,
verklaren wij met klem dat wij door hen niet in het verderf kunnen worden gestort, noch tegen het bevel van God in, gedwongen kunnen worden.
Hen hangt werkelijk de zware dreiging boven het hoofd die wij in onze
Fama hebben uitgesproken, namelijk dat dergelijke goddeloze bedoelingen
op hun eigen hoofd zullen terugvallen.
Aan ons echter zullen onze schatten onaangeroerd moeten worden o253

vergelaten totdat de leeuw zal opstaan, ze naar zijn recht voor zich zal opeisen, tot zich nemen, en tot steun van zijn rijk zal gebruiken.
hoofdstuk 7
Zo moeten wij stervelingen, één ding verzekeren, namelijk dat God besloten heeft om de wereld – die niet lang daarna zal ten ondergaan – de waarheid, het licht en de waardigheid terug te geven die hij met Adam beval uit
het paradijs te vertrekken om de menselijke ellende te verzachten. Daarom
is het billijk dat valsheid, duisternis en gebondenheid wijken, die geleidelijk, bij de omwenteling van de grote globe, in de wetenschappen, de handelingen en de regeringen van de mensen zijn binnengeslopen, waardoor
deze voor het grootste deel verduisterd werden.
Hierdoor is er een oneindige verscheidenheid van meningen, vervalsingen en dwaalleren ontstaan, die zelfs voor de wijste mensen de keuze moeilijk heeft gemaakt, doordat enerzijds de roem van de filosofen, anderzijds
de waarheid van de ondervindingen, hen in verwarring brengt. Indien al
deze dingen, zoals wij vertrouwen, eenmaal uit de weg geruimd zullen zijn,
en wij in plaats daarvan een steeds aan zichzelf gelijkblijvend richtsnoer
zullen zien, zal dit weliswaar aan de betrokken werkers te danken zijn, maar
het grote werk, in zijn volle omvang, zal toch aan ons gezegend tijdsgewricht moeten worden toegeschreven.
Evenals wij erkennen dat veel voortreffelijke, scherpzinnige geesten
door hun overdenkingen veel tot de toekomstige hervorming hebben bijgedragen, zo matigen wij ons allerminst de roem aan dat alleen aan ons
zo’n geweldige taak zou zijn opgelegd. Maar uit de geest van Christus, onze
redder, getuigen wij, dat eerder stenen zich zullen aanbieden dan dat het
zou ontbreken aan uitvoerders van het Goddelijk plan.
hoofdstuk 8
Om zijn wil bekend te maken heeft God al boden vooruit gezonden, namelijk sterren, die verschenen zijn in de Slang en de Zwaan 304, en die als
grote tekenen in zijn werkelijk groots plan, ons kunnen leren hoezeer hij,
indien alles wat door de menselijke scherpzinnigheid ontdekt is samengevoegd zou zijn, dit aan zijn verborgen schriftuur dienstbaar zou maken. Het boek der Natuur is dan ook voor de ogen van iedereen opengeslagen en onthuld, hoewel maar weinigen het geheel kunnen lezen, laat
staan begrijpen.
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Zoals er in het menselijk hoofd twee organen zijn om te horen, twee om
te zien, twee om te ruiken en één om te spreken, en het tevergeefs zou zijn
het spreken van de oren te verlangen, of het horen van de ogen, zo zijn
er tijden geweest waarin men zag, andere waarin men hoorde, en weer
andere waarin men rook. Nu blijft nog over dat binnen korte tijd ook de
tong haar eer zal ontvangen, zodat wat eens gezien werd, gehoord en geroken, nu eindelijk zal worden uitgesproken, nadat de wereld de roes van
haar giftige en bedwelmende beker zal hebben uitgeslapen en vroeg in de
morgen de opgaande zon met geopend hart, ontbloot hoofd en ontschoeide voeten vrolijk en jubelend tegemoet zal treden.
hoofdstuk 9
Op gelijke manier zoals God karakters en zijn alfabet in de Heilige Schrift
heeft verspreid, heeft hij deze, bij het wonderwerk van de schepping,
overduidelijk gegrift in de hemelen, de aarde en de dieren, zodat wij, evenals de astronoom eclipsen voorziet, de verduisteringen van de Kerk en de
duur, van tevoren onderkennen.
Aan dergelijke lettertekens hebben wij onze hele magie ontleend, en op
basis daarvan een nieuwe taal samengesteld, waarin ook het wezen der dingen kan worden uitgedrukt. Daarom zou het niet te verwonderen zijn, als
wij ons in de andere talen en in dit Latijn minder goed zouden uitdrukken.
Immers, van deze talen weten wij dat ze zeker niet klinken als die van
Adam of Henoch, maar door de Babylonische spraakverwarring ontwijd
zijn.
hoofdstuk 10
Wij mogen allerminst onvermeld laten dat zolang enige adelaarsveren onze
zaak nog enigszins tegenwerken 305, wij opwekken tot het uitsluitend, onvermoeibaar en onafgebroken lezen van de heilige Schrift. Wie daarin
groot genoegen heeft, mag weten onze Broederschap al dicht genaderd te
zijn. Daar de kern van onze regels deze is, dat er in dit grote wonderwerk
van de wereld geen letter staat die niet in ons geheugen is gegrift, zijn zij
ons het naast en ons het meest gelijk die alleen de Bijbel tot richtsnoer
van hun leven, tot middelpunt van hun streven naar kennis, en tot een
beknopte samenvatting van de hele wereld maken.
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Van zulke mensen verlangen wij niet dat zij over deze dingen voortdurend hun mond vol hebben, maar dat zij de zin ervan, door alle eeuwen
heen, op verantwoorde manier nader tot de wereld brengen. Immers, ook
wij zijn niet gewend om goddelijke orakeltaal te onteren, zoals – terwijl het
aantal uitleggingen onbegrensd is – sommigen de overtuiging van hun eigen groep aanhangen, anderen, met de oude boosaardigheid, de schriftuitleggingen die kneedbaar zijn als was, bespotten omdat zij tegelijk aan theologen, filosofen, geneeskundigen en astrologen ter beschikking staan.
Veeleer dient het onze plicht te zijn te getuigen, dat er vanaf het begin
van de wereld aan de mens geen groter, bewonderenswaardiger en heilzamer werk is geschonken dan de heilige Schift. Gezegend is wie hem bezit,
gezegender is wie hem leest, het meest gezegend is wie hem grondig leert
kennen, terwijl wie hem zowel begrijpt als gehoorzaamt het meest aan
God gelijk is.
hoofdstuk 11
Dat wat wij, met afschuw voor de bedriegers, hierna over de omzetting van
metalen en over het hoogste geneesmiddel van de wereld zeggen, moet
zó worden opgevat dat wij zo’n buitengewoon geschenk van God zeker
niet kleineren. Maar daar dit geschenk niet steeds de kennis van de natuur
met zich brengt, de filosofie echter zowel deze kennis evenals oneindig
veel andere wonderen van de natuur onderwijst, is het logisch dat wij in
hoge mate met de kennis van de filosofie rekening houden en wij de beste, scherpe geesten eerder aanmoedigen tot het nauwgezet bestuderen van
de natuur, dan tot het kleuren van metalen.
Onverzadigbaar moet wel hij zijn voor wie armoede noch ziekte gevaar
kunnen betekenen, die als het ware boven mensen verheven is, en macht
heeft over wat anderen kwelt, teistert en foltert. Vast en zeker keert zo iemand toch weer tot de dwaasheden van de natuur terug, richt gebouwen
op, voert oorlogen en wordt hoogmoedig, omdat hij over genoeg goud en
een onuitputtelijke stroom zilver beschikt.
De opperste Bestuurder heeft het echter heel anders bedoeld. Hij, die de
deemoedigen verhoogt, de hoogmoedigen met duisternis foltert, tot de
zwijgzame zijn engelen laat spreken, maar de praatzieke snoevers in de
eenzaamheid drijft. Een straf, de roomse bedrieger waardig, die zijn godslasteringen met volle, ja overlopende mond, over Christus heeft uitgestort,
en die zelfs in het volle daglicht, waarin Duitsland holen en onderaardse
gangen ontdekt heeft, niet ophoudt te liegen, waaruit des temeer blijkt dat
hij de maat heeft vol gemaakt en rijp is voor de bijl.
Eens zal echter de dag komen dat deze slang zal ophouden te sissen en
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zijn drievoudige kroon tot niets zal worden teruggebracht. Hierover zullen wij openlijker spreken zodra wij samengekomen zullen zijn.
hoofdstuk 12
Aan het einde van onze bekentenissen gekomen, wijzen wij er met grote
nadruk op dat zo niet alle, dan toch de meeste geschriften van de pseudo-alchemisten verworpen moeten worden. Voor hen is het een spel de
heilige drie-eenheid voor futiliteiten te misbruiken, een grap om mensen
door zonderlinge figuren en raadsels te bedriegen, en uit de nieuwsgierigheid van de lichtgelovigen munt te slaan. Van dergelijke lieden heeft onze
tijd er zeer velen voortgebracht. Eén van de voornaamste is wel de toneelspeler 306 van het amfitheater, een man die vindingrijk genoeg is om de
mensen wat op de mouw te spelden.
Dergelijke mensen mengt de vijand van het menselijk geluk onder het
goede zaad, opdat men moeilijker vertrouwen zou stellen in de waarheid,
omdat die eenvoudig is en onverhuld, terwijl de leugen zich hult in schone schijn en zich opsmukt met brokstukken van goddelijke en menselijke
wijsheid.
Ontvlucht deze dingen, u die wijs bent, en neem uw toevlucht tot ons,
die u niet uw goud aftroggelen, maar u integendeel onmetelijke schatten
aanbieden. Die het niet, onder het verzinsel van de een of andere tinctuur,
op uw goederen gemunt hebben, maar u van ons deelgenoot willen maken. Die u geen raadsels opgeven, maar u uitnodigen tot een eenvoudige
en duidelijke uiteenzetting van onze mysteriën. Die er niet naar streven
door u te worden opgenomen of ontvangen, maar u onderdak aanbieden
in onze meer dan koninklijke woningen en paleizen. Hierdoor worden wij –
zo u dit niet mocht weten – niet door onze pronkzucht gedreven, maar
door de geest van God, zoals ons door het testament van onze uitnemende
vader bevolen is, en de eis van onze tijd het ons verplicht.
hoofdstuk 13
Wat denkt u nu, stervelingen, nadat u gehoord hebt dat wij in oprechtheid Christus verkondigen, de paus verwensen, de zuivere filosofie aanhangen, een menswaardig leven leiden, en dat wij velen – en wel zij aan
wie vanuit God een zelfde licht als aan ons tegemoet straalt – tot eendrachtige samenwerking uitnodigen, roepen, ja smeken?
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Meent u niet dat u – na onderzoek van uw gaven, na het inzicht dat u in
de heilige Schrift bezit, te hebben overdacht, en na te hebben overwogen
hoe onvolmaakt en tegenstrijdig alle wetenschappen zijn – nu eindelijk,
samen met ons, over een reddingsmiddel moet gaan nadenken? Dat u uw
handen gaat aanbieden aan God, die het werk verricht, en dat u zich moet
gaan wijden aan de eis van uw tijd?
Uw loon zal zijn dat alle goede dingen die de natuur over alle delen van
de aarde verspreid heeft, tot een eenheid verenigd, bij u, als in het middelpunt van zon en maan, zullen worden samengebracht. Dan zult u alles
wat het menselijk kenvermogen versluiert en zijn werkzaamheid verhindert, evenals alles wat uitmiddelpuntig en als een cirkel waarvan het middelpunt zelf een cirkelbaan beschrijft 307, uit de wereld te verdrijven.
hoofdstuk 14
U echter, ten aanzien van wie besloten werd althans uw nieuwsgierigheid
te bevredigen, of u door de glans van het goud wordt aangetrokken dan
wel u die - om het duidelijk te zeggen – hoewel u thans rechtschapen bent,
door een zo onverwachte en grote toevloed van goederen nu een genotzuchtig, werkloos, weelderig en overdadig leven zou kunnen gaan leiden,
wil door uw luidruchtigheid onze gewijde stilte niet verstoren.
Maar bedenk dat hoewel er een geneesmiddel is dat zonder onderscheid alle ziekten verdrijft, God hen, die hij door ziekten wil kwellen,
tuchtigen en straffen, deze gunst niet wil verlenen. Evenzo worden wij,
hoewel wij de hele wereld kunnen verrijken, onderrichten en van ontelbare kwalen bevrijden, aan niemand bekend, als God dit niet goedkeurt.
Zo onmogelijk is het dat iemand tegen de wil van God onze goederen
deelachtig wordt, dat hij bij een dergelijke poging eerder zijn leven zal
verliezen dan dat hij door ons te vinden het geluk zal verkrijgen.
DE BROEDERSCHAP VAN HET ROZENKRUIS
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ASSERTIO FRATERNITATIS R C 308
BEVESTIGING VAN DE BROEDERSCHAP R.C., DIE MEN VAN HET ROZENKRUIS NOEMT, DOOR EEN VAN DE LEDEN VAN DEZE BROEDERSCHAP IN VERZEN BESCHREVEN.

Aan de lezer: Wie u ook bent, die twijfelt aan de Orde van de Broeders van
het Rozenkruis; lees dit, en na lezing van het gedicht 309 zult u overtuigd
zijn.
Frankfort, uit de drukkerij van Johannes Bringer, 1614.
Velen betwijfelen of er wel Broeders van het Rozenkruis bestaan. Zij willen
aan de Fama geen geloof hechten, de Fama, die wijduit over de gehele
aarde verbreid wordt en zo het werk van onze leden overal bekend maakt.
Maar hij, die liever geen geloof wil schenken aan de zuivere waarheid,
kan helaas niet zien, hoewel het een stralende middag is. Zie, ik die dit
schrijf, ben één van die Broeders. Ik maak deel uit van hun, hoe klein
ook, vrome Broederschap. Onze Orde bestaat in het verborgene, midden
in Duitsland, maar is ook in het buitenland bekend. Deze Orde is onlangs - zeer weinigen vormden haar aanvankelijk - uitgebreid met tien mannen, groot in verstand en bekwaamheid. Omdat die Orde van nieuwe regels voorzien is zou u haast terecht kunnen zeggen dat zij hernieuwd is.
Velen willen wel deelhebben aan onze gemeenschap, maar weinigen
kunnen, en dan nog met moeite, hierin slagen. Wij kiezen slechts hen uit
die een lange proeftijd hebben doorstaan, namelijk zij, die alle eigengerechtigheid hebben afgelegd. De Orde bindt hen aan zich door harde
bepalingen, opdat zij altijd de afgelegde beloften trouw zullen nakomen.
Een vriend kan, als hij dat wil, onze bondgenoot worden, als hij maar onze
vriendschap waardig is. Wij bewonen een klooster. En toen onze Vader dit
lang geleden stichtte, gaf hij het de naam ‘Heilige Geest’. In de loop van
vele jaren is zij wel veranderd, maar toch bewaren onze gedenktekens
hem gaaf. Hier wonen wij bijeen onder een heilige kledij. Het gezag van
de paus rust niet meer op ons, zoals voorheen. Wij worden omgeven door
bossen en landerijen: ons bezit, en een bekende rivier stroomt zacht kabbelend voorbij. Niet ver van ons ligt een bekende stad die ons alles verschaft wat wij nodig hebben. In volle vrijheid leven wij hier op eigen terrein. Toch zijn onze mensen, zelfs bij de buren, niet voldoende bekend.
Vertaling van de Latijnse uitgave van Frankfort 1614. Hierbij werd gebruik gemaakt
van de Nederlandse vertaling uit het Latijn van A.A.W. Santing uit zijn De historische
Rozenkruisers, Amsterdam [1977]. 2 De Duitse vertaling Assertio oder Bestätigung der Fraternität R.C., Danzig 1616.
309 De Assertio is oorspronkelijk als Latijns gedicht geschreven.
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Hoewel men dagelijks aan onze deur komt kloppen en bedelen, gaat men
altijd van een rijke aalmoes voorzien weg; ja, zelfs zij die aan een ernstige
ziekte lijden worden vaak geholpen door onze geneeskundige bijstand.
Daarom is de hele omgeving ons welgezind en niemand zou onze bezittingen willen schaden. Bijna had ik de plaats genoemd waar wij wonen,
maar om gegronde redenen wil ik die niet verraden. Opdat wij niet onbekend blijven met de wereld, zijn wij gewoon vaak door streken van de
wereld te gaan en weer terug te keren. Ik heb nu mijn derde reis voltooid
en verblijf thans in het niet onaanzienlijke stadje Hagenau 310. Regen en
mist hebben mij hier vastgehouden zodat ik mijn voorgenomen tocht
niet kan voortzetten. Binnen ongeveer een jaar zal ik de mij opgedragen
reis hebben volbracht waarin ik zoveel volken en streken moest bezoeken.
Intussen worden aan de Broeders verscheidene brieven gezonden, in geheime tekens datgene meldend wat men overal te weten is gekomen. Als
wij reizen, zijn wij niemand tot last. Zij, onder wie hun dak wij de nacht
mogen doorbrengen, vergoeden wij steeds vol dankbaarheid, door geschenken en geld, zodat goede gastheren graag enige moeite voor ons
doen. Rijken hebben deze last willen dragen en ook armen, die er aan tegemoet komen met voldoende bijstand, totdat de Broeders tenslotte, om
gegronde redenen, rust verdienen om dan in het vervolg in stille vrede
verder te leven. Wij willen graag leren. Om veel te weten te komen, maken wij heimelijk jacht op al het goede dat er is. Zo gebeurt er bijna niets
in Europa, of onze ogen zien dat heel duidelijk. Alle nieuwe boeken die
er, waar dan ook, verschijnen, komen door toedoen van de boekverkopers in onze handen. Wij beoefenen verschillende wetenschappen die in
ere staan, en ontvluchten tegelijkertijd het nietsdoen door nadenken, spreken en schrijven. Ook hebben wij vaak veel tijd voor het studeren van talen, ja, wij horen zelfs met genoegen een vreemde taal. Met Fransen, Italianen, Spanjaarden, Polen en andere volken onderhouden wij ons in hun
eigen taal. Bovenal laten wij ons leiden door het aandachtig bekijken van
de natuur, die ons veel leert, ook doordat wij proeven nemen. Wat een
knappe kop ook maar uitvindt wordt door onze Broeders nauwgezet onder de loep genomen. Ook hebben wij veel in ons bezit, dat door hard
werkende voorvaderen is gevonden, waarvan men zou denken dat dit het
bevattingsvermogen te boven gaat. Soms inspireert mij de vroeger zo beoefende dichtkunst en voeg ik, om bezig te zijn, woorden tot versmaat. Wij
leven volgens onderling vastgestelde regels, en een zegenrijke vrede verbindt ons verder in broederlijke liefde. Wij zijn allen één van geest en één
van wil, en onze harten kloppen in vrome eensgezindheid. Niemand weet
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Circa 30 km ten noorden van Straatsburg, nu Frans, vroeger Duits gebied.
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iets of spoedig weet de ander het, zozeer beschouwt iedereen niets als
zijn eigendom. Dagelijks roept onze leider ons op bepaalde uren samen en
zegt dat iedereen een bepaalde overdenking in het midden moet brengen.
Hiervan wordt dan spoedig het voor- en nadeel besproken; het goede
wordt door ons allen bekrachtigd, het kwade verworpen. Dan vertelt iedereen wat hij gezien, gelezen, overdacht en gehoord heeft, ieder op zijn
beurt, om het dan later nauwkeurig in een daarvoor bestemd boek te beschrijven opdat het nageslacht er kennis van zal nemen. De vader draagt
hun, van wie hij weet dat zij er een bepaalde bekwaamheid toe bezitten,
een bepaalde arbeid op waaraan soms behoefte is. Daarna gaan zij aan
het werk om wat hun is opgedragen vol ijver en plichtsgetrouw te volbrengen. Maar de andere Broeders kunnen zij om raad vragen; die laten
hen niet in de steek maar helpen hen zoveel zij kunnen met woord en daad.
Ja, zelfs is er voor hen een goedgevulde bibliotheek beschikbaar die vele
duizenden boeken bevat. Geen inspanning, hoe zwaar ook en hoeveel zorg
vereisend, vermoeit ons. Iedereen volbrengt de taak die hem is opgedragen. Het mankeert ons aan niets, alles is in overvloed voorhanden, want
wij, met heel weinig genoegen nemend, verzorgen onze lichamen op een
manier die overeenkomt met de natuur. Daarom zijn wij gezond en leven
wij lang. Als echter de omstandigheden en slijtage tot een gerechtvaardigde
uitgave dwingen, zou u zien hoe alles op bescheiden manier en eervol
plaatsheeft. Ach, dat alle mensen die de genoegens van het gemeenschapsleven nastreven, zich op dezelfde manier gedroegen. Men zou beslist toenemen in welwillendheid en liefde. Er zou niet meer zo gedwaald worden
en er werden minder schandelijke daden begaan. Wij worden ten onrechte
door onrechtvaardige kritiek belasterd, en wat wij zeggen, al is het goed,
wordt verkeerd opgevat. Aan alle kanten wordt over ons lastertaal verspreid. Wij weten dat, maar dragen het gelaten. Hij, die onlangs overal vertelde over onze magische kunsten, vergist zich en weet niets van ons leven af. Ik ontken niet dat wij vaak dingen doen waarover men zich zou
kunnen verbazen, maar dit alles gebeurt volgens de wetten van de natuur.
Bijvoorbeeld wat wij in de chemie presteren; zij, de chemie, wordt dagelijks
bij ons bestudeerd. Als iemand meent dat dit tot stand komt door medewerking van de duivel, ai! hoe zeer vergist hij zich dan. Want deze manier [van werken] immers is ons, reinen van geest en van handen, het liefst,
waarbij het plechtige werk zich kan wijden aan God. Wij leiden een leven
vol respect voor God; wij zijn plichtsgetrouw tegenover alle mensen. Wat
wilt u nog meer? Ons college is een soort academie, met begeerte naar wetenschap, vol heilige vroomheid. Er zal een tijd komen waarin het nut van
onze Orde beseft zal worden, overal op aarde waar Gods volk zich bevindt. Wij brengen grote dingen tot stand die men te zijner tijd zal bewon261

deren, en die alleen al door hun nut hun deugdelijkheid zullen bewijzen.
Wij zijn geen smulpapen of onbeweeglijke aardkluiten, maar in onze rust
versterken wij ons door hard werken. En dat werk heeft tot doel het nut
van het algemeen en dient in de hoogste mate de lof van uw Christus. Maar
ik wil niet verzwijgen dat er met misbruik van de naam van onze Broeders,
sommige dingen bekend gemaakt worden, die aan ons worden toegeschreven; maar wij ontkennen dat. Wie dergelijke dingen met aandacht leest, zal
dat gauw inzien, omdat zij niet met onze Fama overeenstemmen. Misschien heeft iemand zich in naam een Broeder gewaand, hoewel hij in het
geheel niets te maken heeft met onze kring. Zo heeft bijvoorbeeld onlangs een bedrieger in Neurenberg voor het onontwikkelde volk veel valse dingen bekend gemaakt, totdat hij als dief en bedrieger ontmaskerd, opgehangen als een treurige last aan het kruis hing. Een ander voorbeeld: in
Augsburg werd een landloper gevangen, waar hij gegeseld werd en beide
oren verloor. Voeg hier aan toe, dat ook het volk kwaad spreekt van het
Rozenkruis, want zo heten wij, naar onze eerste vader, die een sekte wordt
genoemd. Met welke naam echter hij, onze eerste vader genoemd werd,
dat willen wij – daar hebben wij reden toe – stilhouden en niet verraden.
Wie het ook zijn mogen die fabeltjes verzinnen wat onze naam betreft, zij
maken zich niet verdienstelijk. Houd op om hen die ergens anders wonen
te verontrusten; de valsheid is immers door een kleine aanwijzing aan het
licht te brengen tot grote schade voor de valsaard. Wees voorzichtig te geloven met wat men van ons vertelt, als men niet bedrogen wil uitkomen.
Want immers, wie weet niet, dat alles vol bedrog is en dat een aartsbedrieger overal listen en lagen legt. Ook de jezuïetenorde legt ons hinderlagen en loert dag en nacht op onze woonplaats. Opdat wij de bloeddorstige blikken van deze wolven ontvluchten, moeten wij ons vaak dagenlang
omzichtig verborgen houden. Heilige God, bescherm en bewaar onze
groep als zij u naar behoren vereert en u welgevallig werk verricht. Weer
van ons de woeste, razende vijanden, zodat zij de goeden volstrekt niet
kunnen schaden. Wij willen echt over de hele wereld bekend worden en
hopen dat dit binnenkort zal kunnen gebeuren. Maar veel dingen belemmeren de vervulling van deze wensen. Ondertussen is het raadzaam
onbekend te leven, maar zo, dat wij her en der veel vrienden krijgen bij
wie onze deugd en betrouwbaarheid bekend zijn. Zo komen wij, hoewel
zij ons niet kennen, in aanraking met geleerde mannen. Ook richten onze
brieven zich vaak tot de goede mensen. Filosofen, medici, theologen en
zij die de chemie beoefenen, kennen hen wel. Als ik hun namen bekend
zou maken, ah! van hoeveel waarde zou mijn boek dan worden. Indien u
niet wilt worden aangeklaagd door een zwaarder oordeel, verloochen dan
mij en mijn genoten van het Rozenkruis. Maar wat doe ik? Opdat men
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niet zal zeggen dat ik iets ongeoorloofds deed, leg ik hier mijn pen neer
en licht mijn hand van de tafel. B.M.I. de jongste Broeder van het Rozenkruis schreef dit, terwijl hij te Hagenau was, waar hij gedurende enige
dagen wegens voortdurende regen verbleef, 22 september in het jaar van
Christus 1614.
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Addendum 2. GEBOORTEAKTE VAN MAX HEINDEL

104 Geboorteakte van Heindel.

De Nederlandse vertaling luidt:
1865, geboren, mannelijk

Nr. 61;
jaar en datum: 23e juli;
volledige naam van het kind: Carl Louis Fredrik Grasshoff;
datum van de doop, hetzij in de kerk of thuis: gedoopt in de kerk de 15e
oktober 1865;
de naam van de ouders, staat, beroep en adres: meesterbakker Frantz Ludvig
Grasshoff en echtgenote Anna Sörine Withen, 23 jaar, Kjördtorvet nr. 2;
getuigen, namen, staat en woonplaats: de moeder van het kind; mej. Haurovitz;
wijnhandelaar Fülling; hotelhouder Jensen, (in Skanderb (org.)), badhuisbediende in
het asiel;
waar ingeschreven in het algemeen bijregister: (niets ingevuld);
aantekeningen: (niets ingevuld).

264

Addendum 3. FLORENCE MAY HOLBROOK

105 Florence May Holbrook, 1860-1932.

Max Heindel schrijft in Rozenkruisers christendom, voordracht nr. 17, op blz.
196-197: ‘De volgende versregels verschenen een aantal jaren geleden in
London Light, en werden door mij als een schat bewaard.’ Met behulp van
de British Library in Londen, de universiteitsbibliotheek van Washington
in Seattle en de universiteitsbibliotheek van Chicago, Illionois, was het
mogelijk de auteur van onderstaand gedicht en haar biografische gegevens te achterhalen.
Florence May Holbrook werd in 1860 in Peru, in de staat Illinois als dochter van rechter Edmund S. Holbrook en Anna Case Holbrook geboren.
Hij was een van de pioniers in de gemeenschap van Peru en had aandeel in
de uitbreiding van de oorspronkelijke stad. Hij vergaarde aanzienlijk veel
geld als vastgoedmakelaar, gelijk zijn beide broers die eveneens in Peru pioniers waren. Tussen 1862 en 1865 verhuisde het gezin uit Peru.
Florence genoot haar opleiding in Peru, Joliet en Chicago, met inbegrip
van een cursus aan de universiteit van Chicago waar zij in 1879 afstudeer265

de in de letteren. Aanvankelijk gaf zij van 1879 tot 1889 les op de Oakland
middelbare school in Chicago, waar zij de laatste drie jaar hoofd was.
Eveneens was zij hoofd van de Forestville basisschool in Chicago van
1889 tot 1924, waar zij een staf had van 27 leerkrachten en er waren meer
dan dertienhonderd leerlingen; en enige tijd aan de Philips Junior middelbare school in Chicago. Als overtuigd pacifiste was zij in 1917 een van
degenen die naar Europa voeren op het vredesschip van Henry Ford. Ooit
drong zij er bij de Amerikanen op aan het woord ‘vrede’ te gebruiken als
zij iemand ontmoetten in plaats van het vertrouwde ‘hallo’ of ‘hoi’.
Na de eerste wereldoorlog reisde zij door Europa en ging in 1929 op
studiereis naar Rusland met de John Dewey commissie.
Zij was een bekend medewerkster aan de educatieve literatuur in haar
dagen. Haar bekendste werken zijn: Book of Nature’s Myth; Round the year in
Myth and Song; Northland Heroes; Elementary Geography; The Hiawatha Alphabeth en een dramatisering van Hiawatha. Na een ziekte van vele maanden
stierf zij thuis, in Chicago, op 30 september 1932.
Het gedicht, Een gebed, bestaat uit 6 coupletten. Het is te vinden in Al
Bryants Sourcebook of Poetry, Zondervan Publishing House, Grand Rapids,
1968, bladzijde 547, maar mist de coupletten 4 en 6.
Hetzelfde gedicht, maar getiteld Understanding [Begrip], werd anoniem
afgedrukt in Poems that Touch the Heart, door A. L. Alexander (samensteller),
1956, pagina 372. Maar daar ontbreken de coupletten 5 en 6.
Het volledige gedicht is door Max Heindel in bovengenoemd boek
weergegeven, en luidt als volgt:
A PRAYER

EEN GEBED

Not more of light I ask, O God,
But eyes to see what is:
Not sweeter songs, but ears to hear
The present melodies:

Ik vraag niet om meer licht, o God,
maar ogen om wat is te zien:
Geen zoeter zangen, maar oren om te horen
de aanwezige melodiên.

Not more of strength, but how to use
The power that I possess:
Not more of love, but skill to turn
A frown to a caress:

Geen groter kracht, maar ‘t juist gebruik
van mijn aanwezige vermogen.
Niet meer liefde, maar de kunst
een frons te veranderen in mededogen.

Not more of joy, but how to feel
Its kindling presence near,
To give to others all I have
Of courage and of cheer.

Niet meer vreugd, maar hoe te voelen
haar aanstekelijke aanwezigheid.
Anderen te geven al wat ik heb
aan moed en opgewektheid.
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No other gifts, dear God, I ask,
But only sense to see
How best these precious gifts to use
Thou hast bestowed on me.

Ik vraag u God, geen and’re gift,
maar wijst Gij mij de wegen
voor ‘t juist gebruik van de kostb’re schatten
die ik van U heb gekregen.

Give me all fears to dominate,
All holy joys to know;
To be the friend I wish to be,
To speak the truth I know.

Leer mij beheersen ied’re vrees
de heil’ge vreugde smaken.
De vriend zijn die wij willen zijn
en Uw waarheid spraken.

To love the pure, to seek the good
To lift with all my might
All souls to dwell in harmony,
In freedom’s perfect light.

Het zuiv’re minnen, het goede zoeken,
te verheffen met al mijn kracht.
Alle zielen in harmonie doen leven
in vrijheids volmaakte pracht.

De foto van Florence May Holbrook - verstrekt door de University of
Washington Libraries, Seattle, Washington - is afkomstig uit Educational
History of Illinois, door John Williston Cook, The Henry O. Shepard Company, Illionois 1912.
De gegevens werden ontleend aan:
- Educational History of Illinois, Chicago 1912.
- The American Literary Yearbook 1919.
- The Daily Post-Tribune, La Salle, Peru; Vrijdag, 30 september 1932.
The British Library schreef mij op 8 februari 1983: ‘Het tijdschrift genaamd
London Light, nr. 1 deel 1 van 28 augustus 1880, heeft als ondertitel: Een geïllustreerd politiek, theater, muziekaal, komisch, sport en mondain periodiek.
Het exemplaar in het bezit van de krantenbibliotheek heeft twaalf bladzijden die onderwerpen bevatten van algemeen belang ontleend aan het
publiek in het algemeen. Verslagen over mondaine zaken, militaire zaken
en huwelijken worden weergegeven tezamen met korte verhalen. De uitgevers waren de dames Allingham & Holloway, 108 Shoe Lane, Fleet Street,
London, E.C.’
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Addendum 4. BRIEF VAN MAX HEINDEL AAN C. W. LEADBEATER, 1904
VERTALING:

De heer C. W. Leadbeater
Los Angeles, Californië, 15 januari 1904.
Geachte heer,
Voordat u Californië verlaat, wil ik u graag danken voor
uw voordrachten, die ik alle met vrucht heb gevolgd. Nieuwsgierigheid
dreef mij ertoe uw eerste lezing bij te wonen; uw bewering, dat ieder
mens helderziende vermogens in zich had – die, zo redeneerde ik, voor
mij persoonlijk van nut zouden zijn – bracht mij ertoe erheen te gaan.
Uw tweede voordracht bezocht ik in de hoop enige informatie te krijgen over de vraag hoe deze zeer begeerde en begerenswaardige kracht
kan worden ontwikkeld. Maar toen u in uw tweede lezing zei, dat dit
vermogen niet voor zelfzuchtige doeleinden gebruikt diende te worden,
grijnsde ik inwendig: Welk nut zou het voor een mens hebben als hij het
niet in zijn eigen belang gebruikte?
De volgende dag vroeg ik in de bibliotheek Het Astrale Gebied aan. Dat
was het gebied waar ik erachter wilde komen waar men naartoe zou kunnen gaan om, voor mijzelf, andermans geheimen te weten te komen. Ik
kon het echter niet te pakken krijgen. De bibliothecaris had er niet één
om uit te lenen of om te kopen, ze waren alle weg.
Maar ik kreeg Karma en Reïncarnatie van mevrouw Besant. Toen ik deze
werken gelezen had, begreep ik waarom occulte vermogens met eerbied
gebruikt moeten worden, als hulpmiddel voor de mensheid en niet voor
persoonlijk gewin. Ik zag in dat ik in dit grote kosmische plan een plaats
had, en dit alles kwam mij zo reëel voor dat ik geen bewijs meer nodig
had. Ik geloofde elk woord dat ik las. Toen ik uw voordracht over reïncarnatie bijwoonde, verkeerde ik in een heel andere gemoedsgesteldheid dan
tijdens de eerste twee lezingen.
Sindsdien heb ik theosofie als het ware verslonden. En ik heb haar in
mijn leven in praktijk gebracht door te stoppen met het gebruik van alcohol en tabak hoewel ik, tot voor kort, niet wist dat dit één van de voorschriften van de Boeddha was. Maar erger dan dat; ik was een zinnelijk
mens en een leugenaar. En ik heb er nooit enig besef van gehad dat ik er
iets aan kon doen. En dat mijn gedachten schade veroorzaakten en ik ze
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kon uitbannen. Maar toen ik erachter kwam dat ik mijn gedachten kon beheersen, begon ik met een vast doel voor ogen. En het verheugt mij te
kunnen zeggen dat ik in de uren waarin ik wakker ben zo goed als vrij
ben van obscene gedachten. Wanneer ik hetzelfde zou kunnen zeggen
over de uren waarin ik slaap, zou ik echt gelukkig zijn. Maar ik twijfel er
niet aan dat wanneer ik doorzet, ik dit alles spoedig geheel teniet zal hebben gedaan. In het bijzonder omdat ik een paar dagen geleden begonnen
ben te gaan leven op plantaardige voeding nadat ik in Aspecten van het occultisme uw argumenten had gelezen.
Ik hoop dat mijn lange brief u niet verveeld heeft. Want ondanks de lengte bevat hij niet het tiende deel van wat ik graag zou willen zeggen, als ik
maar woorden kon vinden om mij uit te drukken. Het is reusachtig. En ik
kan mij nauwelijks voorstellen dat ik, die dacht niet meer dan een aardworm te zijn, die vandaag leeft en, zoals ik geloofde, voor altijd dood zou
zijn wanneer ik zou sterven, eeuwig leef. Verbaast het u, dat ik mij dankbaar voel en de behoefte heb mijn dank te uiten aan u, die mijn ogen hebt
geopend voor de hoge en verheven bestemming die voor mij ligt?
Ik wil u nog eens danken en wens u goede reis.
Hoogachtend,
( w.g.) Max Heindel
Uit: The Theosophist, jaargang 70, nr. 7, april 1949, blz. 17 t/m 19.
Navraag en een verzoek om een kopie van de originele brief aan het archief van de Theosofische Vereniging te Adyar, Madras in 1983 en opnieuw in 1991, en de Theosofische Vereniging Australië, te Sydney, in 1996,
leverden, helaas, niets op. De brief bleek onvindbaar.
[Oorspronkelijke, Engelse tekst.]

Los Angeles, Cal., Jan. 15. 1904.

Mr C.W. Leadbeater.
Dear Sir.
Before you leave California I desire to thank you for your lectures, all of
which I have attended with great benefit to myself.
Curiosity drew me to hear your first lecture; your statement that every man
had in him clairvoyant faculties – which I reasoned would benefit me personally
– prompted me to attend. Your 2nd lecture, in the hope of getting some information on how to develop this much desired and desirable power and when in
your 2nd lecture you said that this faculty should not be used for selfish purposes
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– I sneered inwardly – what good would it do a man if he did not use it to his
own interests.
The next day I applied for the Astral Plane at the library, that was the plane I
wanted to find out about where one could go and, with advantage to himself,
learn other people’s secrets. However, I did not get it, the librarian had none to
loan or for sale; they were all out.
But I got Mrs Besant’s Karma and Reincarnation and when I had read them I
understood why occult powers must be used reverently as a help to humanity
and not for personal gain. I saw that I had a place in this great cosmic scheme
and it seemed all so real to me that I needed no argument. I believed every word
I read and it was in a frame of mind very different indeed from what it had been
at the first two lectures that I presented myself at your lecture on Reincarnation.
I have since then been literally devouring Theosophy and I have put in
practice in my life by discontinuing the use of intoxicants and tobacco, though I
did not know until the other day that that was one of the Buddha’s precepts, but
worse than that I was a sensualist and a liar and I never had any idea that I could
help it or that my thoughts did any harm or that I could banish them, but when
I found out that I could control my thoughts I set out with a steady purpose and
rejoice to say that my waking hours are very nearly free from obscene thoughts;
if I could but say the same of my sleeping hours I would be happy indeed but I
have no doubt that by persistent effort I shall soon have it entirely obliterated,
specially as I have started a few days ago to live on a vegetable diet after reading
your argument in Glimpses of Occultism.
I hope my long letter has not tired you, for long as it is it does not cover a
tenth of what I would like to say if I could find words to express myself. It is
wonderful I can scarcely realize it that I who thought myself a mere earthworm
living today and as I believed dead for all eternity when I died, that I am to live
forever. Do you wonder that I feel grateful and feel the need of expressing my
gratitude to you who opened my eyes to the high and noble destiny in front of
me?
Once more I thank you and wish you god speed.

Yours truly
Max Heindel

270

Addendum 5. DE FAMILIE FOSS
[Vanuit het Engels:]

Mevr. Olga B. Crellin
822 Pacific Avenue
Venice, California 90291
9 januari 1970.

De heer Ger Westenberg
Galjoenstraat 51
Zaandam, Nederland
Geachte heer Westenberg,
Ik ben Olga Borsum Crellin, de nicht van mevrouw Heindel,
en ik woon op 822 Pacific Avenue, Venice, Californië.
Augusta Foss Heindel werd geboren in Mansfield, Ohio, op 27 januari
1865 om 20.35 uur. Zij trouwde met Max Heindel op 10 augustus 1910. Zij
overleed op 9 mei 1949 in Oceanside. Zij was de dochter van William en
Anna Richt Foss. Zij had vijf zusters en één broer. Zij waren:
Anna Marie (geboren op 24 mei 1857; overleden op 16
januari 1859).
Henriëtte Foss Knoth (geboren op 8 maart 1859; overleden
op 20 oktober 1914).
Catherine Foss Borsum (geboren op 19 januari 1861;
overleden op 30 januari 1949).
Anna Magdaline Foss (geboren op 21 september 1862;
overleden op 14 juni 1946).
John Henry Foss (geboren op 8 juli 1867; overleden op 2
augustus 1933).
Louisa Foss Brockway (geboren op 28 november 1869;
Overleden op 19 juni 1946).
Zij werden allen geboren in Mansfield, Ohio. In de jaren 1880 verhuisden
zij naar Californië.
De vader van mevrouw Heindel kwam uit Morgendorf, 310 Nassau in
Duitsland. Hij werd geboren op 6 maart 1831 en overleed op 18 januari 1896
in Los Angeles. Hij ging naar Amerika in 1853 toen hij 22 jaar was. Zijn
310

Mogendorf bij Koblenz 50.29 N.B., 7.46.30 O.L. Nassau bij Koblenz 50.18 N.B., 7.36
O.L.

271

naam werd oorspronkelijk als Voß gespeld. Haar moeder werd op 4 juni
1827 geboren als Anna Marie Richt in Neuwid, 311 Duitsland. Zij overleed
op 2 mei 1912 te Los Angeles. Zij trouwde met William Foss op 6 juli 1855.
Anna Foss overleed te Los Angeles; Henriëtte Knoth en Henry Foss in
Santa Monica; Augusta Heindel in Oceanside; Catherine Borsum in Venice en Louisa Brockway in Los Angeles. De eerste, Anna Marie, overleed als kind in Mansfield, Ohio.
Het huis van het gezin was gelegen op 315 South Bunker Hill Avenue in
Los Angeles, Californië. William en Anna woonden daar tot aan hun
overlijden, gelijk hun dochter Anna Magdaline. Een foto en schildering
van het huis zijn weergegeven, samen met een korte omschrijving, in Leo
Politis boek Bunker Hill Los Angeles; … reminiscences of bygone days [herinneringen aan voorbije dagen], uitgegeven door Desert-Southwest, Inc. in 1964.
Een tweede druk van dit boek, in mei 1965, heeft voor de beschrijving
van het huis van William Foss een gecorrigeerde tekst.
Ik hoop dat dit u kan helpen.
Hoogachtend,
(w.g.) Olga Borsum Crellin
Krantenartikel uit Town and Country Review, [datum onbekend], “Biographical Sketches” [bladzijde 30]: “Het leven van Augusta Foss Heindel
(Mrs Max Heindel)”, uit het archief van Harry Gelbfarb. De Oceanside
Public Library deelde op 4 april, 2007 mee dat zij deze krant niet bezitten,
maar dat bij de New York Public Library deze krant op microfilm aanwezig is.
‘Achttien kilometer ten zuiden van de stad Mansfield in Ohio, stond al jaren een verlaten blokhut te koop. Deze blokhut lag in het midden van een
oude appelboomgaard op een afgelegen boerenbedrijf. Niemand wilde het
bedrijf kopen of huren omdat men zei dat het in het huis spookte. In 1860
kocht een moedig echtpaar de boerderij. William Foss en zijn vrouw Anna Marie Right en hun drie kleine kinderen waren niet bang voor spoken.
Zijn slechte gezondheid had deze stadsmens bewogen boer te worden. In
het jaar nadat de burgeroorlog was uitgebroken met als gevolg gestegen
prijzen en de schaduwzijde van de oorlog, was voor deze beide in de landbouw onervaren mensen een hele opgave deze verantwoordelijkheid op
zich te nemen. Om de armoede buiten de deur te houden werkte de echtgenoot vaak in de nabijgelegen smederij en was hij bovendien soms dagen
311
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van huis om zijn beroep van veearts uit te oefenen, terwijl zijn wilskrachtige en energieke vrouw alleen achterbleef om op de boerderij te zwoegen.
Anna Foss klaagde nooit over haar omgeving, want in alles zag zij de
schoonheid. Als haar lange werkdag om was bracht zij haar eenzame
avonden buitenzittend door kijkend naar de sterren of met het lezen bij
het licht van een zelfgemaakte kaars in het enige boek dat zij bezat, de Bijbel. Voor haar scheen er in het boek en de sterren een mysterieuze boodschap verborgen te liggen.
Op 27 januari 1865 werd hun vierde dochter geboren. Als een zonnestraal
deed Augusta Foss haar intrede in het gezin. Ze was altijd gelukkig, gezond
en had een beminnelijk karakter. Ze was een ongewoon kind, deze dochter, die in zulke omstandigheden geboren werd. Zij groeide op met een
ongewone hunkering het mysterie van het leven en bestaan te onderzoeken. Op school blonk zij in alle klassen uit. Haar van oorsprong Duitse
vader, vond dat zijn dochter te pienter en teveel belangstelling voor haar
boeken had om een goede huisvrouw te worden. Daarom werd zij, toen
ze veertien was, van school gehaald om haar moeder bij het bereiden van
het eten en in de huishouding te helpen. Toen zij twintig was ging de gezondheid van haar vader sterk achteruit wat het gezin deed besluiten naar
Californië te verhuizen. Daar opende zich voor Augusta het leven toen
zij de handel inging om zichzelf en haar ouders te onderhouden. Overdag werkte zij als verkoopster en ’s avonds hield zij zich geregeld bezig
met vragen als: waarom zijn wij hier? waar komen wij vandaan? en waar
gaan wij naartoe? Dit leidde ertoe dat zij zich bij de Hermetisten aansloot, waardoor zij in aanraking kwam met astrologie en theosofie.
Augusta Foss was actief in het verenigingsleven in Oceanside, waar zij
sinds 1911 woonde. Zo was zij lid van de commissie planologie, voorzitster
van de schoonheidsclub, erelid voor het leven van de vrouwenclub voor
handel en beroep, de vrouwenclub te Oceanside, de liga van westerse
schrijvers, het Peter Pan bosgebied en schreef zij veel artikelen voor astrologische en occulte tijdschriften.’
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Addendum 6. ALMA VON BRANDIS

106 Dr. Alma von Brandis, 1859-1950.

Uit haar laatste wil en testament weten
wij, dat Alma von Brandis op 24 juli 1859
in Chicago, Illinois, werd geboren. Door
een brand, die in 1871 in Chicago woedde,
kon haar geboortemoment door de Chicago Historical Society niet verstrekt
worden, mogelijk wél via een andere bron
dan de kerkregisters. Behalve haar foto in
februari 2012, voorzag de genealoog, de
heer Chris Aprato uit Los Angeles, mij in
augustus 2003 al van talrijke documenten,
waaruit blijkt dat haar meisjesnaam
Wün sche (Wuensche) was.

Haar vader, de drogist Charles Wünsche,
werd in 1826 in Saksen, Duitsland geboren. Daar trouwde hij 1859-1950 met
Dorette, geboren in 1816 te Hannover. Zij kregen een zoon, August
O. die in Chicago elektricien werd en een dochter, Alma
genaamd. Alma trouwde op 4 mei 1886 te Los Angeles met Gottfried
von Brandis, die in 1852 in Duitsland werd geboren. Het was een
handelsman die een agent-schap voor fietsen had, enige tijd
een
detailhandel
in
wooninrichtings-artikelen
bezat
en
verzekeringsagent was. Hij overleed op 18 februari 1904, 52 jaar oud, in
South Pasadena aan een chronische nierontsteking.
Het staatscollege van garantie van medische bevoegdheid [The California State Board of Medical Quality Assurance] bevestigde dat zij in 1905,
in Californië, als osteopaat erkend werd. Alma von Brandis werd in 1904 lid
van de Theosofische Vereniging te Los Angeles. In de zomer van 1905
ging zij naar Europa en bezocht lezingen van dr. Steiner. Zij was erg
on-der de indruk van Steiners leer, die in die tijd beweerde lid van
de Orde van het Rozenkruis te zijn en zij drong er bij Heindel op aan
naar Wenen te komen. Maar door zijn hartzwakte en gebrek
aan belangstelling rea-geerde Heindel daar niet op. In 1907 keerde zij
naar Amerika terug en slaag-de er toen in om hem over te halen. Zij
betaalde de reis, waarna beiden naar Europa vertrokken. In 1908 werd
hun innige vriendschap verbroken.
Haar laatste wil en testament werden op 12 september 1946 te Los Angeles opgemaakt. Zij verklaart daarin weduwe te zijn zonder kinderen,
broers, zusters of andere naaste verwanten. Faith Verhaar, haar huisbaas
en vriendin, zou zorgdragen voor de rouwdienst en de crematie van haar
lichaam. De Security-First National Bank van Los Angeles was benoemd
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als haar executeur testamentair. Haar geschriften moesten vermaakt en
gegeven worden aan mevrouw Steiner-von Sivers in Dornach.
De heer Norman Macbeth uit Springfield Valley in de staat New-York,
die haar in 1945 voor het eerst ontmoette, deelde mij in een brief gedateerd 15 september 1983, het volgende mee: ‘Omstreeks 1948 nam zij dr.
Arnold Wadler in dienst om gezamenlijk aan de aantekeningen te werken
die zij gemaakt had toen zij met Rudolf Steiner samenwerkte. Hij kwam
tot de ontdekking dat de papieren hopeloos verwarrend en voor het merendeel onleesbaar waren, en zij was zelf niet meer helder genoeg hem
iets betrouwbaars te vertellen. Zij was enigszins bevriend met één of
twee leden [van de Antroposofische Vereniging] te Los Angeles, maar bezocht nooit bijeenkomsten. Omstreeks 1948 liet mevrouw Von Brandis
haar testament opmaken en vermaakte zij alles aan de vereniging. Maar
kort daarop maakte zij nóg een testament waarin zij alles naliet aan haar
huisbazin. Toen zij overleed werd haar bezit, maar een paar duizend dollar, in vriendschappelijk overleg tussen de vereniging en de huisbazin
verdeeld. Haar papieren werden niet bewaard en ik meen dat ze een paar
jaar voor haar dood zijn zoek geraakt of werden vernietigd.’ Zij overleed
op 16 november 1950, op 91 jarige leeftijd aan een longontsteking, te Los
Angeles.
In nr. 264 van de verzamelde werken van Rudolf Steiner: Zur Geschichte und
aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterische Schule 1904-1914 [Over de geschiedenis en uit de inhoud van de eerste afdeling van de esoterische
school 1904-1914], Dornach 1984, lezen wij op blz. 449: ‘Alma von Brandis
(data van geboorte en overlijden onbekend). Lid van de Duitse afdeling
sinds 1906 en esoterisch studente van Rudolf Steiner. Aanvankelijk in Berlijn, later in Amerika en een tijdlang ook in Dornach woonachtig. In het
jaar 1919 schonk zij, tezamen met Amerikaanse vrienden, een groot geldbedrag voor de voortzetting van het werk aan de plastieken houtgroep.’
Hieronder de handgeschreven opdracht uit een in rood leer ingebonden
eerste druk van The Rosicrucian Cosmo-Conception, door Max Heindel, geschonken aan dr. Alma von Brandis. Later kwam dit boek in het bezit van
de heer Ernst Esch, woonachtig in Amorbach, Duitsland. Hij overleed in
1968. Zijn weduwe gaf het boek in 2004 aan de echtgenoot van haar nicht,
Ronald R. Kistner in Kirchhain, Duitsland, die het boek op zijn beurt in
2010 schonk aan Mevr. Elizabeth C. Ray, woonachtig te Sun Prairie, Wisconsin in de USA.
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Aan
mijn beste vriendin
dr. Alma von Brandis
een
dankoffer
op Dankdag 1909.

[nationale dankdag op de
4e donderdag van november]

Max Heindel

107 Aan dr. Alma von Brandis.
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Addendum 7. RUDOLF STEINER
Rudolf Joseph Lorenz Steiner werd op 25 februari 1861 te Donji-Kraljevec
geboren. Toen lag het in Hongarije, thans in Kroatië. Op de 27e werd hij
gedoopt en hij overleed op 30 maart 1925 te Dornach in Zwitserland. Hij
was doctor in de filosofie en had van Goethe en Nietzsche studie gemaakt.
Hij studeerde in Wenen en had tijdens zijn reizen daar naar toe, in de
trein, een man leren kennen genaamd Felix Koguzki (1833-1909) die in de
bergen kruiden verzamelde, deze droogde en ze wekelijks aan de apothekers in Wenen verkocht. Hij was rechtschapen, in het bezit van een ‘kamer vol mystiek-occulte literatuur’ en bezat volgens Steiner een ‘instinctieve kennis uit de oertijd’, die hij op Steiner overdroeg. 312 Van hem leerde
hij veel over de geheimen van de natuur. Hij wordt beschouwd als de voorloper van Steiners occulte ontwikkeling; Steiner is dan ongeveer 19 jaar.
Rond zijn 21ste, ergens in de winter van 1881/82, ontmoette hij de persoon
die hij zijn feitelijke, geestelijk leraar noemt. Over de identiteit van deze
persoon is Steiner zeer terughoudend. Slechts op een vijftal 313 plaatsen
wordt summier mededeling gedaan, die samengevat luidt: ‘Felix was in
zeker zin slechts de voorganger van een andere persoon, die zich van een
middel bediende om in de ziel van de jongen [Steiner] - die immers in de
spirituele wereld vaste voet had - de reguliere, systematische dingen te activeren waarvan men in de spirituele wereld op de hoogte dient te zijn.
Hij bediende zich van de werken van Fichte om er bepaalde beschouwingen aan vast te knopen, waar dingen uit resulteerden waarin de kiem gezocht zou kunnen worden van het boek De Wetenschap van de geheimen der
ziel, 314 dat hij [Steiner] later schreef … ‘en allerlei zaken die zijn uitgegroeid
tot deze Wetenschap van de geheimen der ziel werden in die tijd in aansluiting bij
Fichtes stellingen besproken. Van beroep was die buitengewone man even
onaanzienlijk als Felix …. Het was een van die machtige mensen die, onRudolf Steiner, Beelden uit mijn jeugd, Zeist 1991, blz. 23. Rudolf Steiner, Mein Lebensgang,
[GA 28]Dornach 1982, blz. 61.
313 F. Rittelmeyer, Mein lebensbegegnung mit Rudolf Steiner, 1928, 10e druk, 1983, blz. 103; Rudolf
Steiner/Marie Steiner - von Sivers, Briefwechsel und Dokumente 1901-1925, [GA 262], Dornach
1967, [Aufzeichnungen Rudolf Steiners geschrieben für Edouard Schuré in Barr im
Elsaß, September 1907, blz.7, 8; Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe. Zur Kindheit und
Jugend Rudolf Steiner. Nr. 83/84, Dornach, Ostern 1984; Rudolf Steiner, Beelden uit mijn
jeugd, Zeist 1991, blz. 23, 24; Rudolf Steiner, Briefe Band II 1890-1925, Dornach 1987, blz.50,
brief nr. 269 an Friedrich Eckstein, Weimar, [ende] November 1890; Rudolf Steiner,
Het kristendom als mystiek feit en De mysteriën van de oudheid, met een inleiding van Eduard
Schuré, Amsterdam 1912, de inleiding blz. xv.
314 Die Geheimwissenschaft im Umriß, Leipzig 1910, GA 13.
312
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bekend voor de wereld, onder de schijn van een of ander burgerlijk beroep
leven teneinde een zending te volbrengen.’ Op de vraag van de jonge Steiner hoe de materiële wetenschap te vergeestelijken, antwoordde hij dat als
je de vijand wilt bestrijden je beginnen moet hem te begrijpen.
In Wenen was een loge van de Theosofische Vereniging waarin Steiner
zich in de zomer van 1880 enige tijd heeft opgehouden om zich van hun
leer op de hoogte te stellen; hij was toen 19 jaar.
In de zomer van 1882, 21 jaar oud, kreeg Steiner de opdracht de natuurwetenschappelijke geschriften van Goethe uit te geven; in 1886 verzocht
men hem mee te helpen met de Weimar uitgave van Goethes volledige
werk. Op 30 september 1890 treedt hij in dienst bij het Goethe- en Schillerarchief te Weimar.
In 1891 promoveerde hij te Rostock tot doctor in de filosofie op het
proefschrift: Die Grundfrage der Erkenntnistheorie mit besonderer Rücksicht auf
Fichtes Wissenschaftslehre. [Het kernpunt van de kennistheorie met bijzondere inachtneming van Fichtes wetenschapsleer.]
In de zomer van 1892, 31 jaar oud, verhuisde hij na twee jaar, van zijn
ongezellige twee kamers, naar de parterre van de weduwe Eunike en haar
vijf kinderen om haar met de opvoeding bij te staan. Al snel ontstond er
met de acht jaar oudere Anna Eunike, geboren Schultz (1853-1911), een hechte vriendschap die, op 31 oktober 1899 werd bezegeld met een huwelijk. 315
In het voorjaar van 1894, Steiner is dan 33 jaar oud, nam hij contact op
met de zuster van Friedrich Nietzsche, Elisabeth Förster-Nietzsche, om
haar broers zienswijze te bestuderen, wat het jaar daarop resulteerde in
een boek, Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit.
In 1896 eindigde Steiners medewerking aan het Goethe- en Schillerarchief
en het jaar daarop vertrok hij uit Weimar naar Berlijn.
Het is medio september 1900, Steiner is dan bijna 40 jaar, als hij in opdracht van de Berlijnse theosofen, door een zekere mevrouw Swiebs, verzocht wordt op 22 september een voordracht te houden over de op 25 augustus overleden Nietzsche - bij de Graaf en Gravin von Brockdorff, Kaiser Friedrichstrasse 54a, waar ook de theosofische bibliotheek was gevestigd. Hieruit vloeide in de wintermaanden een serie lezingen voort, die in
de wintermaanden 1901/02 werd voortgezet. Dit leidde ertoe, dat hem eind
1901 gevraagd werd de leiding van de Berlijnse tak van de Theosofische
Vereniging op zich te nemen. Na inwilliging van zijn voorwaarde, dat Ma-
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De intensieve samenwerking tussen Steiner en Marie von Sivers is de reden dat zij in
het voorjaar van 1904 bij Steiner weggaat, maar niet van hem scheidde. Zie Christoph
Lindenberg: Rudolf Steiner, Reinbek [rororo], 3e druk 1994, pocketuitgave blz. 62.
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rie von Sivers 316 hem daarbij terzijde zou staan, werd Steiner op 11 januari
1902 ook lid van de Theosofische Vereniging in Adyar. 317 Op 17 januari 1902
nam hij het voorzitterschap op zich.
In 1902 waren er in Duitsland verscheidene steden waarin zich Adyar loges, Tingley loges en de loges van Franz Hartmann bevonden, met als
zwaartepunt Leipzig. Toen stelde Richard Bresch, een lid van de loge uit
Leipzig, aan Graaf von Brockdorff voor: ‘Nu dr. Steiner al voorzitter van
de loge in Berlijn is, kan hij ook algemeen secretaris van de Duitse afdeling zijn.’ Steiner accepteerde dit aanbod en zo werd op 20 oktober 1902 de
Duitse afdeling met honderd leden, met hem als algemeen secretaris, opgericht. 318 Bij deze gelegenheid, waarvoor Annie Besant naar Berlijn
kwam, lieten Rudolf Steiner en Marie von Sivers zich door haar op 23 oktober 1902 in de Esoterische School opnemen. 319 Al zeer snel 320 na de oprichting, maar nog voor hij begin mei 1904 321 officieel tot aartsopzichter
[arch warden] werd benoemd, werd Steiner om esoterisch onderricht verzocht, voor een deel door mensen die al bij de EST [Esoteric School of
Theosophy] waren aangesloten. Steiner meende322 door symbolischcultisch te werken, dit als een praktisch hulpmiddel te zien om met de astrale wereld of begeertewereld vertrouwd te kunnen worden. Marie von
Sivers bericht in haar opstel Was Rudolf Steiner Vrijmetselaar 323, over een persoon, die bij Steiner de indruk gewekt had, dat hij van geestelijke dingen
meer begreep dan alle vrijmetselaars. Privé liet zij zich hierover nog uit,
dat het een Tsjech betrof. Dat deze persoon met de Memphis-Mizraïmvrijmetselarij verbonden moet zijn geweest valt op te maken uit Mein Lebensgang: ‘Wanneer het aanbod van de zijde van de aangewezen vereniging
niet was doorgegaan, dan had ik de voorziening van een symbolischcultisch gebruik zonder historisch aanknopingspunt getroffen.’ Dit aanbod moet rond 1903/4 gedaan zijn, want vanaf mei 1904 werd al, door een serie daarmee overeenstemmende voordrachten, een symbolisch-cultische
manier van werken voorbereid. 324
Marie von Sivers, ook Sievers geschreven (1867-1948). Steiner trouwt met haar op 24
december 1914. Zij overleed op 27 dec. 1948.
317 Norbert Klatt, Theosophie und Anthroposophie, blz. 75.
318 Hella Wiesberger, Rudolf Steiners esoterische Lehrtätigkeit, Dornach 1997, blz. 10 en 107.
319 Rudolf Steiner, Mein Lebensgang, [GA 28], Dornach 1982. hfst. 32, blz. 103.
320 Wiesberger, blz. 11 en 107.
321 Wiesberger, blz. 108.
322 Wiesberger, blz. 239.
323 Geciteerd uit Wiesberger, blz. 169.
324 Zie: Rudolf Steiner, Die Tempellegende und die Goldene Legende, [GA 93] Dornach 1982, 9
dec. 1904, blz. 91 e.v.
316
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Steiner stelt nadrukkelijk, dat op geen andere manier dan door symbolische voorstellingen, de geestelijke werelden binnengedrongen kunnen
worden. Letterlijk zegt hij: ‘In de verschillende hedendaagse occulte stromingen heerst veelvuldig de mening, alsof er in onze tijd ook op een andere wijze dan door gebruik van denkbeeldige en symbolische voorstellingen,
een opstijgen in de hogere werelden mogelijk is.’ 325
Dat Steiner voor de Egyptische vrijmetselarij van Yarker (1833-1913) kiest,
is niet verwonderlijk. Immers, omdat Yarker, tijdens de oprichting van de
Theosofische Vereniging in 1875, had deelgenomen, benoemde mevrouw
Blavatsky hem tot erelid. Steiner op zijn beurt verleende haar de hoogste
adoptiegraad van de Egyptische vrijmetselarij ter ere van het verschijnen
van haar boek Isis Ontsluierd in 1877. Ook onderhandelden beiden over het
instellen van een rituaal voor de Theosofische Vereniging, maar dit plan
werd toen niet verwezenlijkt. 326
Op 24 november 1905 werden zowel Steiner als Marie von Sivers door betaling van 45 Mark lid van John Yarkers Memphis en Mizraïm orde. 327 Als
vertegenwoordiger voor Duitsland fungeerde Theodor Reuss (1855-1923).
Op 3 januari 1906 sloot Steiner een verdrag met hem af ‘over de modaliteiten van een charter tot het zelfstandig voeren van een werkgemeenschap.’ 328 Het verdrag hield o.a. in dat het Steiner was die zou bepalen wie
in dit Mystica Aeterna Kapittel zou worden toegelaten; dat Steiner voor
ieder op te nemen persoon 40 Mark aan Reuss moest betalen; dat na betaling van het 100e lid, Steiner de jurisdictie over de gehele orde zou verkrijgen. 329 De opname van het 100e lid vond eind mei 1907 plaats en op 24 juni
ging de leiding van de Mizraïm ritus in Duitsland over op Steiner. Dit
duurde tot augustus 1914, het uitbreken van de eerste wereldoorlog.
In een brief aan A.W. Sellin, gedateerd Berlijn 15 augustus 1906, schrijft
Steiner o.a.: ‘Dit rituaal is geen ander, dan het spiegelbeeld van dat wat feitelijk het hogere gebied is. Dit rituaal is geen ander dan dat welke het occultisme sinds 2300 jaar erkent en dat door de meesters van het Rozenkruis
voor de Europese verhoudingen is toebereid. Mijn bronnen zijn slechts
het occultisme en de meester.’

Steiner, Rudolf: Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole, [GA 101], Keulen 29-121907, Dornach 1987, blz. 242.
326 Wiesberger, blz. 170/1 en 280/1.
327 In: Zur Geschichte und aus den Inhalten der Erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule 1904-1914, [GA 265], Dornach 1987, bevindt zich op blz. 79 een afbeelding van de
kwitantie.
328 Wiesberger, blz. 169.
329 Zur Geschichte, etc., blz. 68.
325
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Zo ontstond er in 1906 binnen de Esoterische School een tweede afdeling, waarvan alle leden tot de eerste afdeling behoorden, maar niet omgekeerd. Dan was er binnen de Esoterische School nog een derde afdeling waarvan bij overlevering slechts bekend is dat zij uit niet meer dan
twaalf beproefde leerlingen van Steiner bestond. 330
Wat Steiner onder inwijding verstond zegt hij in Philosophie und Anthroposophie: ‘Inwijding of initiatie betekent dus niets anders dan de vaardigheden
van de mens tot steeds hogere trappen van kennis op te voeren en daardoor tot dieper inzicht in het wezen der wereld te geraken.’ 331
Zoals in hoofdstuk 3 beschreven staat, stonden sommige theosofen zeer
kritisch tegenover wat Steiner verkondigde, omdat dit noch theosofisch
was, noch van de Rozenkruisers, maar een mengelmoes. Ook het verzwijgen van de bronnen waaruit hij putte viel niet in goede aarde. Hier
kwam dan nog bij, dat in 1909 Heindels Rosicrucian Cosmo-Conception, (De
Wereldbeschouwing der Rozenkruisers) verscheen; waar Steiner zeer verbolgen
over was zoals dadelijk uit een vijftal uitvoerige opmerkingen van Steiner
valt op te maken. Het blijkt dat dit voorval, gezien zijn uitlatingen in 1913,
1914, 1917, 1918 en 1921, hem zijn resterende leven - Steiner overleed in 1925 heeft achtervolgd en bitter heeft gestemd. Dat Steiner zich bewust was
dat hij noch voor de theosofen, noch voor de Rozenkruisers een vertegenwoordiger kon zijn, blijkt ten eerste uit het feit dat hij officieel op 2
februari 1913 ‘De Antroposofische Vereniging’ stichtte, ten tweede uit zijn
opmerking: ‘Onze stroming, die een veel wijder gebied dan dat der Rozenkruisers omvat, moet gewoonweg als de geestesgemeenschap van heden, als de antroposofisch georiënteerde geesteswetenschap van de twintigste eeuw gekenmerkt worden.’ 332 Als derde en laatste een opmerking,
die Steiner in een voordracht, gehouden op 11 oktober 1915 te Dornach,
maakte: ‘Het is mij ook overkomen dat occulte broederschappen mij een
of ander voorstel deden, namelijk toen een zekere, zeer geachte occulte
broederschap mij het voorstel deed mij te betrekken bij het verspreiden
van een zich ook Rozenkruiserachtig noemend occultisme, liet ik dit onbeantwoord, hoewel het van een zeer gerespecteerde occulte beweging
kwam. Ik moet dit zeggen om aan te tonen dat bij ons een zelfstandige, bij
de tegenwoordige tijd passende, weg wordt nagestreefd.’ 333
Wiesberger, blz. 23.
Philosophie und Anthroposophie, GA 35, 24-10-1908.
332 Rudolf Steiner,Von Jesus zu Christus, [GA 11], Karlsruhe 6-10-1911, Dornach12blz. 58.
333 Rudolf Steiner, Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhundert, mit ihre Beziehung zur
Weltkultur. [GA 254].Dertien voordrachten gehouden in Dornach van 10 oktober tot
en met 7 november 1915, Dornach 1986, blz. 49.
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De in augustus 1914, wegens de eerste wereldoorlog, verboden Mizraïm
ritus, heeft blijkbaar niet die effecten gehad die Steiner zich daarvan voorstelde, want na afloop van de oorlog in 1918 werd zij niet meer ingevoerd.
Onderstaand volgen de vijf eerder genoemde uitspraken van Steiner.
MITTEILUNGEN für die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft (Theo-

sophischen Gesellschaft). Nr. 1, eerste deel, Keulen, maart 1913, blz. 23 en 24.
“Er is … een aankondiging van een boekhandel verschenen met de volgende woorden: ‘Dr. Steiner heeft in Duitsland al het begin gemaakt,
maar de door hem vertegenwoordigde plutocratische, autocratische richting is wegens haar eenzijdigheid niet geschikt de huidige geestelijk-sociale
vooruitgang veelzijdig te bevorderen. Daarom moest er een moderne,
populaire manier gevonden worden, die het mogelijk maakt, dat eerder
genoemde schatten, ondogmatisch, vrij toegankelijk en zonder klerikale
bevoogding van de openbare mening, toegankelijk gemaakt konden worden. Deze schriftelijke lessen in de Rozenkruisersleer geven een sluitend
totaalbeeld van het Rozenkruiseronderzoek en Rozenkruiserswereldbeschouwing. De oorsprong van haar ontstaan is op Duitse bodem te zoeken. In de voor Rozenkruiseronderzoek veel gunstiger atmosfeer van Californië is ze verder uitgewerkt.’
Het is nu eenmaal nodig dat men opmerkzaam is, dat men zijn ogen
opent en als theosoof niet slaapt. Het is aan te raden er op toe te zien, wat
eigenlijk in Californië gerijpt is. Dat men echter, zo men wil, wel een juiste
gevolgtrekking maken kan, terwijl ik u een brief voorlees van iemand die
zojuist haar ogen opent.
‘Zeer geachte heer. Mag ik het wel wagen mij met één, of zelfs meer dan
één vraag tot u te wenden? Eerst moet ik vermelden dat ik hier korte tijd
op bezoek ben en mijn woonplaats Salina, Kansas, USA is. Daar lieten
twee vriendinnen en ik ons enige tijd geleden een door de esoterische bibliotheek in Washington, DC, aanbevolen boek toesturen, dat heet: Rosicrucian Cosmo-Conception or Christian Occult Science, van Max Heindel. In de
voorrede viel ons de merkwaardige manier op waarop de heer M.H. verwijst naar de naam dr. Rudolf Steiner, wiens leer in hoofdlijnen gelijk is aan
zijn leer, enz., enz. Kortom, het voorwoord gaf mij, en later mijn vriendinnen, aanleiding uw boek Theosophie en Inwijding en haar resultaten te lezen.
Het is ons een raadsel hoe het mogelijk is, dat zomaar hele zinnen in de
Cosmo-Conception bijna woord voor woord te vergelijken zijn met de zinnen die uw boeken bevatten. En zo kwam bij ons de gedachte op: Heeft die
mijnheer Heindel de leer die hij in Amerika, echter hoofdzakelijk in Californië, probeert te verbreiden, van u geleend?’
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Dat is een brief van iemand die de zaken onderzoekt en tot een oordeel
komt. Die moet door mij met het feit beantwoord worden, dat Max Heindel onder een andere naam, als Grashof (sic.) onder ons verkeerd heeft en
veel voordrachten en cycli van mij beluisterd en overgeschreven heeft. En
het geval doet zich inderdaad voor, dat om te beginnen in Duitsland een
zekere richting gevestigd is, en dat dan op zeer merkwaardige manier
door Max Heindel een vorm is gevonden, die modern is …
Toen is de betreffende heer weggegaan en heeft van zijn kant, uit voordrachten van mij, iets in elkaar geflanst en het als iets nieuws naar voren
gebracht.
Wij ervaren nogal zonderlinge dingen. Ons werk wordt hier enerzijds als
plutocratisch, als autocratisch en als eenzijdig voorgesteld en in de etherische atmosfeer van Californië wordt ze als gerijpt, geheel veranderd doorgegeven. Misschien doet zich nog eens het geval voor dat men gewoonweg
Max Heindel in het Duits vertaalt en dan mij bestrijdt met dingen die van
mijzelf zijn. Daarom verzoek ik de dingen iets nader te beschouwen.”
Rudolf Steiner, Aus der Akasha-Forschung. Das fünfte Evangelium. Achtzehn
Vorträge, gehalten 1913-1914 in verschiedenen Städten, Dornach, 1922, blz.
97. GA 148; Tb. 678.
“Maar daarbij treedt ook nog dat aan het licht, dat vanuit een plaats, waar
men echt zeer woest tekeerging tegen het bekrompen, verkeerde, verwerpelijke, onze leer ongehoord vervalst is. Een man, die uit Amerika kwam,
had na vele weken en maanden met onze leer kennisgemaakt, [deze] opgeschreven en toen in verwaterde vorm mee naar Amerika genomen en
daar een Rozenkruiserstheosofie uitgegeven, die hij van ons overgenomen had. Hij zei zelfs, dat hij hier van ons veel geleerd heeft, toen echter
tot de meesters geroepen werd en van hen meer geleerd heeft. Dit diepere echter, dat hij uit de toen niet gepubliceerde [voordrachten]cycli geleerd heeft, verzweeg hij als van ons geleend. Dat zoiets in Amerika gebeurde … men zou inderdaad als de oude Hillel, zachtmoedig kunnen blijven; men hoeft zich dit niet te laten ontnemen, zelfs wanneer dat ook
naar Europa overwaait. Op de plaats waar men het meest tegen ons is te
keer gegaan, is een vertaling gemaakt van dat, wat buiten ons om naar
Amerika geleverd is. En deze vertaling werd zodanig ingeleid, dat men zei:
‘Weliswaar trad er ook in Europa een Rozenkruiseriaanse Wereldbeschouwing aan het licht, maar in bekrompener, jezuïtischer manier. En pas in de
zuivere lucht van Californië kon ze verder gedijen.”
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Rudolf Steiner, Die geistigen Hintergründe des Ersten Weltkrieges. Zehn Vorträge , gehalten in Stuttgart zwischen dem 30. September und dem 26. April 1918 und am 21. März 1921. Dornach, 1974, blz. 200-201. GA 174b.
“Dit doet me toch werkelijk aan een nog genialer geval denken, dit [het
voorgaande] is maar een miniatuur uitgave daarvan. Het genialere geval is
dit, dat een heer, die vroeger in Amerika was maar een goed Europeaan
is, enige jaren geleden door een van ouds beproefd lid geroepen, zich
hier in Duitsland ophield en naar alle mogelijke voordrachten geluisterd
heeft, eveneens met grote ijver overal de voordrachten probeerde te verkrijgen die sinds jaren waren gehouden, door ze bij deze of gene op te
vragen. Nadat hij alles wat hij overgeschreven had getrouw had ingepakt,
vertrok hij weer naar Amerika. Daar zei hij, dat hij hier was geweest, dat
hij met mijn leer kennis had gemaakt, dat hij echter niet tevreden kon
zijn met mijn leer, maar veel dieper moest gaan. Vandaar zou men bij
hem veel vinden wat in mijn boeken nog niet te vinden is. Want toen hij
alles uitgegraven had wat bij mij te vinden was, werd hij tot een meester
geroepen, die daar ergens in de Transsylvaanse Alpen huist. Die zou hem
toen veel hebben meegedeeld, wat hij thans aan zijn boek heeft toegevoegd. Nu was echter alles wat hij aan zijn boek toevoegde, datgene wat
hij hier in de voordrachten beluisterd en overgeschreven had! Toen werd
het boek Wereldbeschouwing der Rozenkruisers genoemd. Het verscheen in
Amerika en baarde veel opzien; het boek dus dat was samengesteld uit
dat wat hij hier van mij gehoord had, en datgene wat de meester in de
Transsylvaanse Alpen gezegd zou hebben. De mensen behoefden niet te
controleren wat van mij was; konden ze ook niet, want het was immers
voor een deel in onze meer besloten voordrachten gezegd. Het was nog
niet genoeg dat dit boek nu als een Engels-Amerikaanse uitgave verscheen,
maar er werd bovendien ook nog een Duitse boekhandel gevonden die
het boek vertaalde en als Weltanschauung der Rosenkreuzer uitgaf. De uitgever
was dr. Vollrath.”
Rudolf Steiner, Charakteristisches zur Kennzeichnung der Gegenwart. Wirklichkeits-Entfremdung, Leipzig, 10 Juni 1917, blz. 33-35.
“Tot ons genootschap trad een zekere heer Grashof toe. Hij volgde een
tijdlang, in alle steden, onze voordrachten, was er overal bij. U kunt natuurlijk de vraag opwerpen, waarom de man werd opgenomen. Ja, ziet u, er is
geen mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden die lieden af te wijzen
wanneer zij bovendien door vertrouwenspersonen worden meegenomen.
Men moet dan immers op de tijd vooruitlopen! Stel u voor, er komt zo’n
Grashof binnen, en ik zou zeggen: ‘Wij kunnen u niet toelaten. Waarom
eigenlijk niet? Nou, omdat u eens, op een later tijdstip, een verrader te284

genover het genootschap zult zijn.’ Dat kan men zo niet zeggen wanneer
iets pas in de toekomst zal geschieden, maar nog niet gebeurd is. Dus men
moet zulke lieden ook in het genootschap laten opnemen, dat spreekt voor
zich.
Deze heer Grashof woonde dus alle lezingen bij die hij maar kon bijwonen. Hij leende ook alle opgeschreven aantekeningen die door de leden
gemaakt waren. Hij schreef alles over. Wat men hem niet wilde uitlenen
dwong hij af door middel van zijn vertrouwenspersoon [Alma von Brandis] die hem had geïntroduceerd. Toen, na enige tijd, ging hij weer naar
Amerika terug, vanwaar hij gekomen was en … schreef een prachtig boek.
In dit boek zette hij alles op een rijtje wat hij in de verscheidene voordrachten gehoord had, wat hij in boeken gevonden had; ook wat hij uit
de niet openbaar gemaakte lezingen gecompileerd had. Dat zei hij echter
niet. Hij schreef een voorwoord voor het boek waarin hij uiteenzette: Ik
heb van dr. Steiner dat en dat gehoord, voelde echter dat ik er nog niet
rijp voor was. Toen kreeg ik de opdracht naar een meester te komen - natuurlijk een meester in de Transsylvaanse Alpen - en deze meester heeft
mij toen het diepere, wat mij nog ontbrak, gezegd. … Dus dit ‘diepe’, dit
‘hoge’ stamt van deze meester. Maar zoals gezegd, alles in dit boek is uit
mijn voordrachten en boeken en uit aantekeningen van andere leden overgeschreven.
Dat boek is dus in Amerika verschenen. Maar wat gebeurde er? Dat boek
- het had de titel Rosicrucian Cosmo-Conception, zelfs de titel was diefstal!- verscheen dus in Amerika. Nu, men zou nog kunnen zeggen: ‘Ach, dat is nu
eenmaal Amerika, men kan daarginds niet veel anders verwachten.’ Nu,
er bleek echter hier in Duitsland een uitgeverij te vinden, geleid door een
zekere dr. Hugo Vollrath. Die was bereid dit boek in het Duits te vertalen en in afzonderlijke schriftelijke lessen te laten verschijnen. En er werd
een voorwoord aan toegevoegd dat vermeldde, dat weliswaar iets van de
inhoud ook in Duitsland aan het licht gekomen is, maar het moest echter
eerst in Amerika, in de zuivere lucht van Californië, rijpen! Zulk een
schandstuk is eigenlijk in het literaire leven hier niet mogelijk. Ik heb deze
zaak zelfs bij openbare voordrachten verteld. Het is een schandstuk, dat
overal bekend had moeten worden indien men het met het nodige beoordelingsvermogen beoordeeld had. Ik zou graag eens de namen van de
mensen verzamelen die dit weten! Weinigen interesseren zich voor zoiets.
Daarom echter kunnen deze dingen zich steeds weer herhalen.”
Rudolf Steiner, Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickluncg, Acht
Vorträge, gehalten in Stuttgart, Dornach und Den Haag, zwischen dem 1.
Januar und 1. April 1921, Dornach, 1989, blz. 305. GA 203.
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“Zo bijvoorbeeld, hing er eens onder ons rond een zekere … nou, hoe
noemde hij zich destijds? In zijn boeken noemde hij zich toen Max
Heindel, maar hier had hij een andere naam, Grashof noemde hij zich.
Deze man had hier aanvankelijk alles opgenomen wat hij in openbare
voordrachten en uit boeken opnemen kon. Daarvan heeft hij, iets mystieks, een boek Rosicrucian Cosmo-Conception gemaakt. Toen heeft hij in een
tweede oplage ook dat opgenomen wat in de [voordrachten]cycli staat en
wat hij zoal vroeger overgeschreven had. Toen heeft hij zijn lieden daar
in Amerika verteld, dat hij inderdaad weliswaar het eerste niveau hier opgenomen heeft, maar om het tweede te bereiken is hij diep in Hongarije
beland, bij een meester. Van hem, beweerde hij toen, datgene ontvangen
te hebben, wat echter alleen maar overgeschreven was uit de cycli die hij
gekregen had, en namelijk uit al die voordrachten die hij door list verkregen had, en die overgeschreven, wat zuiver plagiaat was! Sommigen van
u zullen nog weten dat toen ook nog het aller grappigste zich voordeed,
dat deze zaak weer terugvertaald werd in het Duits, met de opmerking
dat men weliswaar eveneens in Europa ook zoiets hebben kan, maar dat
het echter beter is het in die vorm te ontvangen waarin het kon ontstaan
onder de vrije zon van Amerika.”
Tot slot een citaat uit de brief die Steiner, waarschijnlijk eind februari 1911,
aan Eduard Selander in Helsinki zond.
“Want er is echt reden voor gevaar, wanneer dat [het onmiddellijk in
druk naar buiten brengen van voordrachtencycli] niet gebeuren kan. Ik
vermeld dit gevaar alleen omdat in de laatste tijd, van bedrijvige Amerikaanse zijde, een groot deel van mijn theosofische mededelingen eenvoudig op ongehoord onbevoegde manier gedrukt is. Dat is niet daarom
erg, hoewel het plagiaat is. Dát laat me koud, voor mijn part kunnen de
mensen zoveel plagiëren als ze willen. Op het gebied van de theosofie
komt het niet in het geringste in aanmerking. Wat echter in aanmerking
komt, dat is, dat mijn mededelingen zo op een geheel misvormde manier
gedrukt werden en de verminkte weergave schadelijk is. Wanneer ik nu
niet in de gelegenheid word gesteld de dingen zo te drukken, zoals het
moet, dan zal er uiteindelijk echt grote schade ontstaan. Het toont immers ook het zeer twijfelachtige, dat lang niet al onze theosofen onderscheid kunnen maken en dat er in West-Europa theosofen zijn die de verminkte, onjuiste weergave, voor echt houden.” 334
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Rudolf Steiner/Marie Sivers, Briefwechsel und Dokumente 1901-1925, [GA 262] Dornach
1967, blz. 302.
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Addendum 8. BELANGRIJKE VERSCHILLEN IN DE LEER
VAN HEINDEL EN VAN STEINER
Voor Heindel naar Duitsland ging had hij vanwege zijn geestelijke honger,
én als langjarig lid van de Theosofische Vereniging, én als ijverig onderzoeker van de theosofische geschriften, diepgaande kennis van hun leer
opgedaan. Gelijk de in hoofdstuk drie aangehaalde personen die hun mening over Steiner gaven, was ook Heindel in staat zich een mening te vormen. Die gaf hij dan ook aan Alma von Brandis door haar te zeggen dat hij
zijn tocht naar Duitsland, om daar Steiners visie te bestuderen, als een mislukte onderneming beschouwde.
Heindel was gezegend met een zeer goed verstand en een even goed geheugen. Zijn voornemen om een compendium of een samenvattend handboek van het oosters en het westers occultisme te maken spoorde hem aan
zoveel mogelijk materiaal te verzamelen. Een vergelijking tussen passages
uit Heindels Wereldbeschouwing der Rozenkruisers en de werken en voordrachten van Steiner tot mei 1908 - een onderzoek door de heer Charles Weber 335
verricht - toont aan dat er veel passages in voor komen die ook bij Steiner letterlijk of in vergelijkbare vorm – te vinden zijn. Maar het zijn passages
bíj Steiner, in de meeste gevallen niet ván Steiner. Enige voorbeelden: De
vrijmetselaars legende – het verhaal van Hiram Abiff en de bouw van koning Salomos tempel – beschrijft Heindel in Vrijmetselarij en Katholicisme;
Steiner in Die Tempellegende und die Goldene Legende [GA 93]. Dit verhaal is terug te vinden in de Bijbel [2 Kron. 2 - 9]; bij de vrijmetselarij, en in het werk
van Charles William Heckethorn Secret Societies of All Ages and Countries,
London, 1875. De Duitse vertaling verscheen te Leipzig in 1900. 336 Hierin
wordt tevens geschreven over de Scandinavische mysteriën en de Druiden. Steiner bezat dit boek. In GA 93, op blz. 358 staat geschreven: ‘Het
boek, dat zich in de bibliotheek van Rudolf Steiner bevindt, bevat onderstrepingen van zijn hand en werd blijkbaar door hem, in samenhang met
de in deze band bevattende voordrachten, benut.’
Heindel onderscheidt studenten, proefleerlingen en discipelen. Deze indeling treft men ook bij Steiner aan. Hun oorsprong ligt bij de theosofie,
o.a. in The Inner Groupteachings of H.P. Blavatsky to her personal pupils (18901891), Henk J. Spierenburg, San Diego, 2e druk 1995.
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Charles Weber, The Heindel-Steiner Connection, Oceanside, California, 2e typoscript 2000.
C.W. Heckethorn, Geheime Gesellschaften, Geheimbund und Geheimlehren, Leipzig 1900; in
1997 verscheen er een fotomechanische nadruk van de uitgave uit 1900, te Stuttgart.
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En voor wat de avondoefening betreft – die zowel bij Heindel als Steiner
is terug te vinden – die is afkomstig van Pythagoras. In 1904 was het Florence M. Firth, die later onder haar pseudoniem Dion Fortune schreef, en De
Gulden Verzen van Pythagoras opnieuw uitgaf met een inleiding van Annie
Besant. Vers 40 tot-en-met 46 luiden als volgt: ‘Laat niet toe dat de slaap uw
oogleden sluiten nadat gij u ter ruste hebt begeven, totdat gij met uw rede
al uw daden van de dag hebt onderzocht. Waarin heb ik verkeerd gedaan?
Wat heb ik gedaan? Wat heb ik nagelaten dat ik had moeten doen? Indien
gij bij dit onderzoek bevindt, dat gij verkeerd hebt gedaan, berisp dan uzelf
streng daarover. En indien gij iets goeds hebt gedaan verheug u dan. Breng
al deze dingen nauwkeurig ten uitvoer, overpeins ze goed; u behoort ze
met geheel uw hart lief te hebben. Zij zullen u op de weg der goddelijke
deugd leiden.’ 337 Er is echter één groot verschil. De Rozenkruisers doen de
oefening van achteren naar voren – van de avond naar de ochtend – zodat
men eerst het gevolg ziet en daarna de oorzaak.
Men dient te bedenken dat zowel Steiner als Heindel putten uit de theosofische literatuur; dat Steiner over informatie van de Rozenkruisers beschikte door middel van een lekenbroeder die hij ‘meester’ noemde; en dat
Heindel eveneens uit Rozenkruisersbron door middel van een Oudere
Broeder in de Tempel, aan de voet van het Ertsgebergte gelegen, gegevens kreeg. Deze gegevens, in Amerika in een overzichtelijke vorm gegoten, lijken, oppervlakkig bezien, op het werk van Steiner, zegt Heindel zelf
in de heropdracht van de 2e druk van De wereldbeschouwing der Rozenkruisers.
Bij nadere bestudering blijkt echter dat er zeer grote verschillen zijn. 338
Als het juist is, zoals Heindel zegt, dat Steiner geen vertegenwoordiger van
de Rozenkruisers Orde kon zijn, omdat hij westerse en oosterse opvattingen vermengde en Heindel wél geschikt werd bevonden, moeten hiervoor

De Gulden Verzen van Pythagoras en andere Pythagoreesche fragmenten, uitgezocht en gerangschikt door Florence M. Firth, Amsterdam 1921, blz. 9. Oorspronkelijke titel The Golden Verses of Pythagoras and other Pythagorean Fragments, selected and translated by Florence
M. Firth, London 1905.
338 De hierin geïnteresseerde lezer wordt geattendeerd op het werk van de heer H.J. Spierenburg, een theosoof uit Den Haag, die uitgebreid vergelijkend onderzoek heeft gedaan o.a. betreffende de benamingen van de kosmische gebieden en scheppende hierarchieën zoals die benoemd worden door A.A. Bailey, dr. A. Besant, H.P. Blavatsky,
F.L. Gardner, M. Heindel, C. Jinarājadāsa, dr. G. de Purucker, A.P. Sinnet, dr. R. Steiner, K. Tingley en de kabbalisten. Zie verder drie artikelen van zijn hand genaamd
Dr. Steiner over Helena Petrovna Blavatsky in Theosofia van oktober 1985; Dr. Rudolf Steiner over de Mahatma’s, deel I en II in Theosofia van mei 1986 en aug. 1986. En Dieter
Rüggeberger, Theosophie und Anthroposophie im Licht der Hermetik, Wuppertal 1999.
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aanwijzingen zijn. 339 In dit verband zou het gemakkelijker geweest zijn
als het manuscript door Heindel in het Duits in de Tempel geschreven,
ter beschikking zou zijn.
Als apologie volgen hier enkele voorbeelden:
IK, de eerste persoon enkelvoud, de persoonlijkheid, is afgeleid van het

Griekse woord egó en het Latijnse ego, zoals het Groot Woordenboek der
Nederlandse Taal 340 vermeldt. De Duitse filosoof Johann Gottlieb Fichte
(1762-1814) ging uit van het ‘Ikbewustzijn’, het bewuste ik, het ego. Maar
hiermee is niet synoniem het ‘denkvermogen’, het ‘verstand’. In Die Theosophie des Rosenkreuzers 341 van Steiner staan genoemd de zevenvoudige en
negenvoudige samenstelling van de mens. Hieronder vertaald weergegeven, met daarachter de namen die Heindel daaraan geeft in De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers. 342 Let op dat Heindel uitgaat van een zeven- en
een tienvoudige samenstelling!
Steiner

Heindel

Steiner

Heindel

1 fysieke lichaam
2 ether-/levensl.
3 astraallichaam
4 het IK
5 geesteszelf
6 levensgeest
7 geestmens

Stoffelijk lichaam
levenslichaam
begeertelichaam
verstand
menselijke geest
levensgeest
goddelijke geest

10 ----9 geestmens
8 levensgeest
7 geesteszelf
6 bewustzijnsziel
5 verstandziel
4 aandoeningsz.
3 astraallichaam
2 ether-/levensl.
1 fysieklichaam

verstand
goddelijke geest
levensgeest
menselijke geest
bewustz.ziel
verstandsziel
aandoeningsziel
begeertelichaam
levenslichaam
stoffelijk lichaam

Hieronder schrijft Steiner nog: ‘Het IK licht op in de ziel, dan begint het
werk aan de lichamen.’
Heindel beschouwt het verstand als een schakel, een brandpunt of als
een spiegel van de drievoudige geest, het ego. Onder diagram 5 schrijft
Heindel nog: ‘De mens is een drievoudige geest in het bezit van een verstand waarmee hij een drievoudig lichaam bestuurt, dat hij uit zichzelf
Max Heindel, Leeringen van een Ingewijde, Haarlem 1931, blz. 115. En in de brief aan
mevr. Bauer d.d. 14/16 oktober 1911, zie: addendum 9. Zie eveneens: Rudolf Steiner,
Vor dem Tore der Theosophie, [Tb 659 & GA 95].Dornach 1991. (pocketuitgave) p 49.
340 Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, Utrecht 1999.
341 Rudolf Steiner, Die Theosophie des Rosenkreuzers,Vierzehn Vorträge, gehalten in München vom 22. Mai bis 6. Juni 1907, [GA 90], Dornach 1962, blz. 30-31.
342 Diagram 4a en 5 (in alle drukken) van De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers.
339
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uitstraalde om ervaring op te doen. Dit drievoudige lichaam zet hij in een
drievoudige ziel om, waaruit hij voedsel trekt bij zijn reis van onmacht
naar almacht.’
In het genoemde boek zegt Steiner over de Rozenkruisersweg: ‘Dat is de
weg die gegeven werd door de stichter van de esoterische Rozenkruisersbeweging, naar buiten Christian Rosenkreutz genoemd. Dit is geen onchristelijke weg; het is slechts een voor de moderne verhoudingen ingerichte christelijke weg, die tussen de eigenlijke christelijke en de yogaweg
ligt. … De zuiver christelijke weg is voor de tegenwoordige mens wat moeilijk; daarom werd de Rozenkruiserweg ingesteld voor die mens, die in de
tegenwoordige tijd leven moet.’ 343
In zijn voordracht van 1907 te Berlijn zegt Steiner: ‘Maar de Rozenkruisersleerling kreeg en krijgt zijn bepaalde aanwijzingen, hij moest op een
bepaalde wijze ademhalen, in een bepaald ritme en met heel bepaalde gedachtevormen. Daardoor wordt zijn ademhalingsproces omgevormd.’ 344
Max Heindel echter zegt: ‘De methoden [van the Rosicrucian Fellowship] zijn vastomlijnd, wetenschappelijk en godsdienstig. Zij zijn uitgedacht door de Westerse School van de Orde van het Rozenkruis en zijn
daarom in het bijzonder geschikt voor westerlingen.’ 345
Heindel, in zijn eveneens in 1909 verschenen boek Rozekruiserschristendom,
waarschuwt juist voor het gevaar van het doen van ademhalingsoefeningen ter bevordering van geestelijke vooruitgang. 346
In hoofdstuk 18 van De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers geeft Heindel een
uiteenzetting van de tienvoudige samenstelling van de aarde; dat wil zeggen het hart van de aarde met daaromheen negen lagen. Behalve over de
samenstelling van deze negen lagen om het hart of de kern van de aarde,
brengt Heindel deze negen aardlagen eveneens in verband met de 9 inwijdingen in de kleine mysteriën. Er zijn nog 4 inwijdingen in de grote mysteriën die eveneens in hoofdstuk 18 worden toegelicht.
In Vor dem Tore der Theosophie uit 1906, geeft Steiner een uiteenzetting over
de samenstelling van de aarde. Hij geeft een negenvoudige samenstelling,
waarvan de 9e de aardkern wordt genoemd. Dus één laag minder dan Heindel. Hoewel beiden aan deze lagen soms dezelfde benaming geven en ook
Rudolf Steiner, Die Theosophie des Rosenkreuzers, p. 151.
Rudolf Steiner, Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit und deren Bedeutung für das
heutige Leben. [GA 55], Dornach 1959, blz. 199.
345 Max Heindel, Sprokkelingen van een mysticus, Haarlem 1934, blz. 219; 2018 blz. 107.
346 Max Heindel, Rozekruiserschristendom, Rotterdam z.j., voordracht 11, blz. 4-7; 2018
343
344

blz.125-126.
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dezelfde betekenis, zegt Steiner over 9, die hij de kern noemt: ‘De aardkern:
Dat is wezenlijk datgene, door de invloed daarvan op de wereld zwarte
magie ontstaat. Van hier gaat de geest van het kwaad uit.’ 347
Heindel zegt van 10, de kern: ‘Centrum van leven van de aardgeest: momenteel kan hierover niets anders gezegd worden dan dat het de oorspronkelijke zaadbodem is van alles dat in en op de aarde bestaat, en dat zij
overeenkomt met het Absolute.’ 348
Heindel zegt dat het door het ruggenmerg opstijgende spinale geestesvuur,
de hypofyse en epifyse in trilling brengt en helderziendheid geeft, en bij het
bereiken van de voorhoofdsholte de verbinding met het stoffelijk lichaam
verbrandt en zich daarna uitstrekt naar de centra in handen en voeten. Als
dan, met een laatste ruk, de grote draaikolk van het begeertelichaam in de
lever bevrijd wordt, stuwt de martiale energie die het bevatte, dit sterrenvoertuig door de schedel omhoog, om daarna naar de geestelijke werelden
te gaan.
Het zilveren koord, zegt Heindel, verbindt de geest met zijn stoffelijk lichaam, levenslichaam, begeertelichaam en verstand, door middel van hun
zaadatomen gelegen in het hart, de zonnevlecht, de lever en de voorhoofdsholte. Als dit koord op het breukvlak, in de hartpunt gelegen,
breekt, stopt het hart met kloppen. Zodra het panorama van het afgelopen
leven op het begeertelichaam is gegrift breekt het zilveren koord op het
punt van de twee zessen. Het lagere deel van het levenslichaam keert dan
weer naar het stoffelijk lichaam terug; pas dan is men echt dood. 349
Steiner zegt, in zijn voordracht van 29 dec. 1903 in Berlijn: ‘[W]at verbindt
het astraallichaam met het stoffelijk lichaam en zijn organen, en wat leidt
hen weer terug? Er bestaat een soort band, een verbinding, die een middenstof is tussen fysieke en astrale materie. En dat noemt men het kundalinivuur. Als u een slapend mens hebt, dan kunt u in het astrale steeds het asIn de 14e voordracht, Stuttgart 4 sept. 1906. Pocketuitgave nr. 659, 1991, blz. 147. In een
voordracht, ruim vier maanden daarvoor, gehouden op 21 april 1906 in München, over
‘het inwendige der aarde’, spreekt Steiner eerst over de 7 lagen van de aarde. Als hij
die besproken heeft in verband met de 7 inwijdingen (in de Kleine Mysteriën), zegt hij
dat er nog twee lagen zijn. de 8e ‘de versplinteraar’. ‘Dit gebied is de verblijfplaats van
alles dat disharmonisch is, alles wat immoreel is, alle onvrede. Alles gaat daar uiteen.
Zij is het tegendeel van liefde. Als het een zwartmagiër gelukt hierin door te dringen –
en dat is binnen zijn bereik – dan wordt het kwade in hem nog geweldig versterkt…
De negende en laatste laag is zogezegd de woonplaats van de Planeetgeest.’ R. Steiner,
Das christliche Mysterium, [GA 97], Dornach 1981, blz. 279-282.
348 De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers, blz. 507; 2018, blz. 402.
349 Zie: Oude en Nieuwe inwijding, de laatste twee bladzijden; De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, hfst. 3, de eerste 2 blz. en Vragen en Antwoorden deel 1, vraag 113. Max Heindel,
Het zilveren koord en de zaadatomen, Den Haag 2007/2018, hfst 4.
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traallichaam volgen. U hebt een lichtende band daar naartoe, waar het astraallichaam is. Zo is de plaats steeds terug te vinden. Als het astraallichaam
zich verwijdert, dan wordt het kundalinivuur naar verhouding steeds dunner.’ 350
Uit deze woorden blijkt dat Steiner het zilveren koord als het spinale
geestesvuur betitelt. Volgens de antroposoof de heer A. Dooyes uit Bussum, die mij op deze tekst wees, is het de enige keer waarop Steiner over
het ‘zilveren koord’ spreekt.
In 1911 zegt Steiner: ‘In engere zin had de Rozenkruisersbeweging haar
aanvang in de 13e eeuw. Toen werkten deze krachten buitengewoon sterk
en sinds dat tijdstip bestaat er een Christian Rozenkruisstroming die in het
vervolg in het geestesleven steeds verder werkt. … Dit nu komt tevoorschijn in de theosofische beweging. In zijn laatste exoterische uiteenzetting
heeft Christian Rosenkreuz dit zelf zo aangegeven.’ 351
In dezelfde voordracht: ‘Zo gaat van het etherlichaam van Christian Rosenkreuz een grote kracht uit die op onze ziel en op onze geest kan inwerken. Het is onze taak deze krachten te leren kennen. En aan deze krachten
appelleren [doen wij een beroep] wij als Rozenkruisers.’ 352
Eveneens in 1911 zegt Steiner: ‘Onze stroming, die een veel wijder gebied
als dat van de Rozenkruisers omvat, moet gewoonweg als de geesteswetenschap van heden, als de antroposofisch georiënteerde wetenschap van de
twintigste eeuw, bestempeld worden.’ 353
Omdat in Amerika de vraag naar De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers
zeer groot was verscheen er in november 1911 een derde druk die met een
register en een herziening van hoofdstuk negentien werd uitgebreid. Op
bladzijde 419 staat te lezen: ‘In de dertiende eeuw verscheen er in Europa
een hooggeestelijk Leraar die de symbolische naam Christian Rozenkruis
– christelijk, roos, kruis – droeg …’
Heindel zegt: ‘[J. B.] van Helmont noemde zich geen Rozenkruiser, geen
ware Broeder doet dit in het openbaar.’ 354
Über die astrale Welt und das Devachan, [GA 88], Dornach 1999, blz. 237-238.
Rudolf Steiner, Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit, [GA 130],
Dreiundzwanzig Einzelvorträge aus dem Jahren 1911 und 1912, gehalten in verschiedenen Städten, Dornach 1995; Das rosenkreuzerische Christentum, Neuchâtel, 27 sept.
1911, blz. 58.
352 Ibid, blz. 57.
353 In: Rudolf Steiner, Von Jesus zu Christus, [GA 131], Ein Zyklus von zehn Vorträgen mit
einem vorangehenden öffentlichen Vortrag gehalten in Karlsruhe vom 4. bis.14. Oktober 1911, blz. 58.
354 Max Heindel, De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers, Den Haag 2000, blz. 209; 2018 blz.
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Hij vervolgt op blz. 429/430, respectievelijk 193-194: ‘Om een veel voorkomende dwaling uit te roeien, willen wij de u er vooral op wijzen, dat wij
geen Rozenkruisers zijn omdat wij hun leer bestuderen, noch dat toelating tot de Tempel ons het recht geeft die naam te dragen. … Gegradueerden uit de verscheidene scholen van de kleine mysteriën gaan over in vijf
scholen van de grote mysteriën. … De Broeders van het Rozenkruis behoren tot deze barmhartigen, en het is heiligschennis om de naam van
Rozenkruiser door het slijk te halen door hem op onszelf toe te passen
wanneer wij slechts onderzoekers van hun leer zijn.’
Verder zegt Heindel: ‘De Oudere Broeders leren dat Christian Rosenkreuz een stoffelijk lichaam heeft … hoewel de schrijver [Heindel] met lekenbroeders van hoge graad gesproken heeft, heeft nooit iemand gezegd
dat hij Christian Rosenkreuz heeft gezien. Wij weten allemaal dat hij het
dertiende lid van de Orde is en bij de bijeenkomsten in de Tempel wordt
zijn aanwezigheid gevoeld, maar men ziet of hoort hem niet, dit voor zover bekend bij diegenen die de schrijver ernaar heeft durven vragen.’ 355
Tot slot zegt Heindel in 1915: ‘The Rosicrucian Fellowship is de voorbode van het Aquarius tijdperk. Zij verspreidt de westerse wijsheidsreligie
zoals geformuleerd door de Oudere Broeders van het Rozenkruis en uitgegeven door Max Heindel in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers.’ 356
Steiner onderscheidt twee wachters op de drempel, namelijk een kleine
wachter en een grote wachter. 357 De kleine wachter die zich op de drempel
van de geestelijke wereld bevindt is volgens Steiner, onze dubbelganger,
ook ‘zevende wezen’ genoemd. Men ontmoet hem ook tijdens de fysieke
dood. Verder onthult hij zich ook nog tussen de dood en een nieuwe geboorte, maar kan de mens dan niet kwellen. Zijn functie is te voorkomen
dat men in de geestelijke wereld misleid wordt. Na de ontmoeting met de
kleine wachter, ontmoet men de grote wachter op de drempel. Deze
spoort de leerling aan energiek verder te werken. Hij wordt een voorbeeld
om na te volgen en verandert tenslotte in de Christusgestalte.
Heindel zegt: ‘De echte wachter op de drempel is het samengestelde,
elementale wezen door onze niet omgezette slechte gedachten en daden
tijdens onze geheel doorgemaakte ontwikkeling op de onzichtbare gebie-

Max Heindel, De Wijsbegeerte der Rozenkruisers in Vragen en Antwoorden deel 2, Den Haag
1990, blz. 201; 2018 blz. 123-124.
356 Ibid, blz. 410; 2018 blz. 260.
357 Rudolf Steiner, Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten. [GA 10] 1903/04. De laatste twee hoofdstukken. En: Rudolf Steiner, De wetenschap van de geheimen der ziel, [Tb
601] hoofdstuk 5.
355
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den geschapen.’ 358 En op een andere plaats: ‘Deze openbaart zich altijd als
een wezen van het andere geslacht, omdat al onze verzoekingen en het
kwaad dat wij bedrijven, alles wat laakbaar is, van de verborgen zijde in ons
komt.’ 359
In Aus der Akasha Forschung. Das Fünfte Evangelium, geeft Steiner zijn zienswijze over Jezus weer. Hij onderscheidt een Jezus uit het Lukas evangelie,
de zogenoemde Nathanische Jezus, een oerziel die maar éénmaal op aarde
geboren werd en als ouders Jozef en Maria had. 360 Een andere Jezus is die
uit het Matteüs evangelie, de zogenoemde Salomonische Jezus die meermalen op aarde geleefd heeft en eveneens als ouders een Jozef en Maria
had. In deze laatste Jezus was het ‘ik’ van Zarathustra belichaamd, waardoor hij als ongeveer twaalfjarige snel alles in zich kon opnemen wat anderen, rond hem, wisten. De moeder van deze Salomonische Jezus stierf
echter, zomede de vader van de Nathanische Jezus, toen deze 24 jaar was.
De overgebleven Jozef en Maria trouwden met elkaar en de twee Jezussen
versmolten tot één Jezus die ongeveer op zijn dertigste jaar de geest van
Christus ontving.
In hoofdstuk 15 en 19 van De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers schrijft
Heindel dat Jezus tot onze menselijke levensgolf behoort, omstreeks de
tijd als in de evangeliën aangegeven, bij Jozef en Maria als enig kind, na
vele levens op aarde, wedergeboren werd en de edelste van onze mensheid is. Dat vlak na hem Lazarus komt, die tegen het einde van de dertiende eeuw als Christian Rosenkreuz herboren werd. Tijdens de doop in
de Jordaan daalde de Christus in het lichaam van Jezus en werkte ongeveer drie jaar in dit lichaam als Jezus Christus. Hierdoor werd Jezus de
hoogste ingewijde uit de menselijke levensgolf en het was daarna Lazarus
die door Christus werd ingewijd en ‘opstond uit de dood’.
Tot slot van deze opsomming. Steiner onderscheidt twee plaatsen waar
zich ‘het geheugen der natuur’ bevindt, door hem ‘akasha-kroniek’ genoemd. Hij zegt: ‘Hoewel de akasha-kroniek te vinden is in het devachan
[goddelijk gebied] strekt zij zich naar beneden toe uit tot in de astrale [begeerte] wereld, zodat hierin vaak beelden van de akasha-kroniek als een
soort fata morgana worden weerspiegeld. Maar die beelden zijn vaak onsamenhangend en onbetrouwbaar ...’ 361

M. Heindel, Het web van het lot, Amsterdam 1928, hoofdstuk 3, blz. 21; 2018 blz. 14.
M. Heindel, Vragen en Antwoorden, deel 2, blz. 404; 2018, blz. 256.
360 Voordrachten gehouden in 1913 te Kristiana, [GA 148].
361 Die Theosophie des Rosenkreuzers, blz. 43.
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Heindel zegt dat er drie plaatsen zijn waar zich een ‘geheugen der natuur’ bevindt. 362 De eerste bevindt zich in de 7e sfeer van de stoffelijke wereld, de weerspiegelende ether, waarin mediums en beginnelingen ‘zien’.
De 2e bevindt zich in de 4e sfeer van de sfeer van de concrete gedachte.
Hierin ‘zien’ ingewijden. De 3e bevindt zich in de 7e sfeer van de wereld
van de levensgeest. Hierin kunnen alleen adepten en Oudere Broeders
‘zien’. Zie voor een overzicht van deze gebieden diagram 2. 363
In addendum 7 werden de vijf citaten waar Steiner aan Heindel refereert
weergegeven. Hoewel die voor zichzelf spreken, nog een paar opmerkingen: De Tempel van het Rozenkruis bevindt zich in Duitsland, aan de
voet van het Ertsgebergte. Heindel is Duitsland dus niet uitgeweest. Hoe
Steiner komt aan de Transsylvaanse Alpen, die in Midden-Roemenië liggen, is daarom onduidelijk.
De wereldbeschouwing der Rozenkruisers is nooit wezenlijk veranderd. In de
tweede druk slechts op een enkele plaats na, waar na hoofdstuk 19, zes pagina’s - handelend over inwijding - werden toegevoegd. Op drie plaatsen
in de derde druk waar op de titelpagina de ondertitel werd veranderd van
‘christelijke, occulte wetenschap’ in ‘mystiek christendom’ en ‘onderzoek
alle dingen – Paulus’ dat werd veranderd in ‘Haar boodschap en zending:
een helder verstand, een liefdevol hart, een gezond lichaam’; het laatste
hoofdstuk werd nogmaals uitgebreid met 4 bladzijden; en er werd een register toegevoegd. Heindel heeft nooit, zoals Steiner beweert, later dingen
toegevoegd die in zijn Esoterische School werden gegeven. Wat daar tot
aan Heindels periode in Duitsland geleerd werd kan men thans in 2 boeken lezen. 364
Steiner zegt dat Heindel zelfs de titel van hem heeft overgenomen. Hiermee wordt bedoeld zijn boek genaamd Kosmogonie, in het Engels ‘cosmogony’, wat iets anders is dan ‘Cosmo-Conception’.
Er zijn drie plaatsen waar Heindel zegt dat Steiner niet als boodschapper
van de Orde van het Rozenkruis werd gekozen.
Als eerste: ‘Eén boodschapper had in 1905 bewezen ontrouw te zijn.’ 365
Als tweede: ‘Om een leer openbaar te maken, zo samengesteld dat zij
zowel het hoofd als het hart bevredigt, moest er een boodschapper geM. Heindel, Vragen en Antwoorden, deel 2, vraag 66.
Van De werelbdbeschouwing der Rozenkruisers.
364 Rudolf Steiner, Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterische Schule,
1904-1914. [GA 264] Dornach 1984. En: Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterische Schule, 1904-1914. [GA 265], Dornach 1987.
365 Leeringen van een ingewijde, blz. 115; 2018 blz. 81.
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vonden en voorbereid worden. Er waren bepaalde uitzonderlijke kwaliteiten nodig. De eerstgekozene faalde bij het doorstaan van een bepaalde
proef nadat er verscheidene jaren waren besteed om hem op het bedoelde
werk voor te bereiden. … Hun tweede keus voor een gezant viel op de
schrijver [Heindel] hoewel hij dat toen niet wist. … Drie jaar later, toen hij
naar Duitsland ging … beproefden de Broeders van de Orde van het Rozenkruis hem om te zien of hij een getrouw boodschapper zou zijn om de
leer, die zij hem wilden toevertrouwen, te verspreiden.’ 366
En in zijn brief aan mevrouw Bauer d.d. 14/16 oktober 1911: ‘Sinds dr.
Steiner algemeen secretaris van de Theosofische Vereniging werd, 367 heeft
hij geen relatie met de Rozenkruisers. Voor die tijd ontving hij enig onderricht van een lekenbroeder zoals ik sindsdien geworden ben, en hij is
nooit in echt contact geweest met de Oudere Broeders en hij zal dat in dit
leven ook nooit bereiken...’ 368
Dat Steiner dit in zijn huidige leven niet bereiken zou, ligt in het feit
dat men per leven maar eenmaal beproefd wordt, respectievelijk de wachter op de drempel te zien krijgt. Zie hiervoor het laatste hoofdstuk in dit
boek genaamd De westerse methode van inwijding.
Uit een van de eerste lessen die Heindel aan zijn studenten zond blijkt dat
hij aanvankelijk niet op de hoogte was van zowel de positie van Steiner als
die van zichzelf. Hij zegt namelijk - dit vond plaats toen hij in de zomer van
1908 de Tempel in Duitsland verliet: ‘In dit opzicht [geen geestelijke gaven
voor geld te verkwanselen] ontving ik van de Oudere Broeders in de Rozenkruisers Tempel een bijzondere opdracht om als hun boodschapper
tot de Engels sprekende wereld te gaan.’ 369 Toen moet hij Steiner nog als de
boodschapper voor de Duits sprekende wereld hebben beschouwd. 370 Pas
enige tijd later kreeg hij hierover uitsluitsel. Aanvankelijk werd hem gezegd dat de Broeders hem, Heindel, enige jaren observeerden als mogelijke
vertegenwoordiger indien de eerste mocht falen. Heindel neemt ‘een paar
jaar’ letterlijk en trekt deze af van 1907, het jaar van zijn komst naar Duitsland. Maar enige tijd later hoort Heindel dan hoe het precies in elkaar zit.
Dat Steiner niet ongeschikt werd bevonden in 1905, maar al toen hij verkoos
algemeen secretaris van de Theosofische Vereniging te worden, en dat was
op 20 oktober 1902.
Max Heindel, De mysteriën van het Rozenkruis, Amsterdam 1926, blz. 6; 2018, blz. 4.
Dat was op 20 oktober 1902.
368 Zie voor deze brief: addendum 9 Briefwisseling tussen Max Heindel, Laura Bauer en
Hugo Vollrath.
369 Max Heindel, Sprokkelingen van een mysticus, Haarlem 1934, blz. 13; 2018, blz. 3.
370 Zie addendum 9, de brief aan mevr. Bauer, d.d. 14/16 oktober 1911.
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Addendum 9. BRIEFWISSELING TUSSEN MAX HEINDEL,
LAURA BAUER EN HUGO VOLLRATH 371
Wenen, 30 november 1910.

[Het origineel is in het Engels]

The Rosicrucian Fellowship
Postbus 105
Seattle,

WASHINGTON, U.S.A.

Geachte Heren,
Sinds jaren ben ik zeer geïnteresseerd in het thema van
de Rozenkruisers. Ongeveer een week geleden kreeg ik een mededeling
die de aankondiging van het werk De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers
van Max Heindel bevatte. Ik vloog meteen af op de titel en gaf mijn
boekhandelaar opdracht het boek voor mij te bestellen. Binnen een paar
dagen zal ik het hebben. Maar ik wil meer, namelijk dit boek in het Duits
vertalen, zodat mijn landgenoten hiervan kunnen profiteren. Om die reden vraag ik u naar de voorwaarden voor het vertalen, steeds met de
hoop dat, met het oog op het goede doel, uw voorwaarden voor de
Duitse uitgevers aanvaardbaar zijn.
In afwachting van uw zo spoedig mogelijk gunstig antwoord.
Hoogachtend,
(w.g.) Laura Bauer

Wenen, XIX/1., Iglaseegasse 13, Oostenrijk
Laura Bauer
Iglasseegasse 13
Wenen
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Een kopie van de 2 brieven d.d. 23-12-1910 en 14/16-10-1911 waren al in mijn bezit,
maar op 24-12-2002 ontving ik van de heer Charles Weber uit Oceanside kopieën van
de complete briefwisseling.
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[Het origineel is in het Engels]

23 december 1910.

Mijn beste Mevrouw,
Uw brief van de 30ste, met het verzoek om toestemming De
Wereldbeschouwing der Rozenkruisers in het Duits te vertalen, is aangekomen.
Deze toestemming geef ik u graag, echter op voorwaarde dat u mij een
kopie van uw vertaalde manuscript doet toekomen, zodat ik passende
bewoordingen kan voorstellen. Bijvoorbeeld: het levenslichaam moet
vertaald worden als ‘Lebensleib’ en levensether als ‘Lebensether’.
Wat de publicatierechten betreft; ik ben niet op geld belust, zoals u
kunt zien door het boek met de prijs te vergelijken. Ik neem genoegen
met een zeer gering aandeel in de opbrengst, maar de uitgever moet er
ook mee instemmen een verzorgd boek uit te geven tegen een redelijke
prijs zodat het binnen het bereik van een smalle beurs valt. Als het boek
te duur wordt zal menige, hongerende ziel het zonder moeten stellen en
dan zal uw werk en dat van mij veel minder goed kunnen doen.
Zojuist heb ik een register van 64 bladzijden voltooid, dat omstreeks
volgende maand gedrukt zal worden en afzonderlijk verkocht kan worden aan hen die een eerste of tweede druk van de R.C.C. gekocht hebben.
En ik sta op het punt een derde druk te bestellen waaraan het register zal
worden toegevoegd. Het is voor u dus mogelijk de eerste druk in het
Duits, gelijk te laten zijn aan de derde Amerikaanse druk, door de vertaling van elke bladzijde op een apart vel te schrijven. Bladzijde 20 zal dan
in twee talen in beide boeken dezelfde woorden bevatten en de paginering zal in het Amerikaanse register precies samenvallen met de Duitse
druk, zodat, wanneer ik in toekomstige werken naar een bepaalde bladzijde verwijs, en een Duits student zal dit in zijn Duitse R.C.C. willen opzoeken, hij dit vinden kan door op dezelfde bladzijde te kijken als waarnaar in mijn artikel verwezen wordt.
Ik vertrouw erop dat, als u het werk dat u overweegt ter hand neemt,
de voorgaande voorstellen nuttig zullen blijken.
De uwe in vriendschap,
(w.g) Max Heindel
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[Het origineel is in het Engels]

Wenen, de 26e januari 1911.

Geachte mijnheer,
Voordat mijn tweede brief u had kunnen bereiken was
uw vriendelijk antwoord reeds in mijn handen. Ik was geheel verrukt
door zijn inhoud. Dit is de taal van een ware Rozenkruiser en uw brief is
uw werk waardig dat, des te meer ik erin lees, voor mij steeds waardevoller wordt. Ik wil het in elk geval vertalen. Ik had al met een Duitse uitgever 372 gesproken voordat ik u de eerste keer schreef. Ik vertelde hem
toen over de brief aan u en noemde mijn eigen, gematigde, voorwaarden.
Gisteren kreeg ik als zijn antwoord dat hij het werk niet wil uitgeven
omdat hij de kosten duchtte. Diezelfde avond schreef ik mijn eigen uitgever 373, met wie ik altijd samenwerk, en bood hem mijn vertaling aan.
Onze overeengekomen prijs voor 16 bladzijden is 25 Mark. Het werk, dat
542 pagina’s bevat, zonder het register (waaraan u nu werkt) maakt, zonder de diagrammen, 850 Mark. Omdat ik uw voorbeeld wilde volgen bood
ik hem de vertaling aan voor 650 Mark, inclusief de diagrammen, die ikzelf kan tekenen, omdat ik tamelijk bedreven ben in tekenen. Ik weet niet
hoe de Amerikaanse markt is en of deze prijs voor een Amerikaanse uitgever redelijk is.
Omdat ik eerst gister heb geschreven kan ik pas over enige dagen antwoord hebben. Maar ik wilde u niet zolang op dat van mij laten wachten.
Ik wil u vragen, geachte heer, in geval mijn Duitse uitgever ook voor de
kosten beducht mocht zijn, of het voor u dan niet mogelijk is de Duitse
vertaling in Amerika te laten drukken, omdat ik er zeker van ben dat daar
ook Duitse uitgevers moeten zijn. Misschien kunt u zich over deze uitgave ontfermen, omdat ik de Amerikaanse omstandigheden niet ken.
Dan wil ik u nog een voorstel doen. Is het voor u niet gemakkelijker
mij het recht te verlenen al uw werken te vertalen? Omdat ik zo in al uw
werken geïnteresseerd ben denk ik dat wij uitstekend en met profijt kunnen samenwerken omdat het voor u niet gelijk blijft op welke wijze en
met welke gevoelens uw werk in Duitsland wordt [uit-]gebracht.
Ik hoop, geachte heer, dat u niet veel problemen met de kopij van mijn
vertaling zult hebben, die ik u zonder mankeren zal zenden. Zo mijn eigen kennis tekort mocht schieten; ik ben zeer nauw bekend met iemand
die, met al deze termen, geheel ter zake [kundig] is.
Max Altmann te Leipzig, de uitgever van Steiner die, nadat hij Steiner hierover informeerde, zich moest terugtrekken. Zie hoofdstuk 4 voor verdere informatie.
373 Hugo Vollrath, in Leipzig.
372
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Ik kan haast niet vertellen hoe gelukkig ik ben dat ik door uw werk in
staat ben iets in de lijn der Rozenkruisers te werken. Met een paar dagen
zal ik u het antwoord van mijn uitgever meedelen.
Ik hoop dat ik erin geslaagd ben wat ik bedoel in het Engels uit
te drukken, uw meest toegewijde
(w.g.) Laura Bauer.
[PS] Mijn eerste uitgever vroeg naar de precieze som die u vraagt. Waarschijnlijk
zal mijn tweede dat ook doen. Wilt u zo vriendelijk zijn die te noemen?

Laura Bauer, Wenen, XIX/1, Iglaseegasse 13.
In augustus 1911 zond mevrouw Bauer de eerste honderd bladzijden van
haar vertaling naar Max Heindel die hij in de eerste week van oktober
ontving. Enige weken later, op 19 september 1911, zond zij een tweede pakket, vergezeld van een brief, waarin o.a. het volgende staat geschreven:
‘Van een leerling van dr. Steiner hoorde ik een bedenking, gemaakt tegen
het Rozenkruis boven uw werk. Hetzelfde dat ook is afgedrukt op de brieven die u mij zond; namelijk dat de krans van rozen ondersteboven staat,
daar men zegt dat de benedenwaarts gerichte punt een teken is van zwarte magie. Om meningsverschil over dit thema te vermijden, wanneer een
dergelijk teken boven de Duitse uitgave geplaatst zou worden, hoop ik dat
u er geen bezwaar tegen zult hebben om de krans om te draaien en de enkele roos opwaarts te plaatsen.’
Het antwoord van Heindel aan haar luidde als volgt:
14 oktober 1911.

16 oktober 1911.

Mijn beste mevrouw Bauer,
De eerste 100 pagina’s manuscript heb ik een week geleden ontvangen en ze werden hedenochtend door mij afgewerkt. Ik zend ze hierbij terug. Vandaag kwam het tweede pak aan en ik zal het zo snel mogelijk doorwerken, maar ik heb het erg druk met het begin van de bouw van
ons nieuwe hoofdkwartier enzovoort, dus is het moeilijk om tijd te vinden
voor alles wat ik doen moet.
Sta mij toe u te feliciteren met de vertaling. Ik vind dat u het schitterend
hebt gedaan, in het bijzonder wat het gedicht van Sir Launfal betreft. Ik
verzoek u de laatste regel op bladzijde 9 en alle regels op pagina 10 onver300

taald te laten. Dan zal ik die bladzijde gebruiken om een passend bewijs van
erkentelijkheid voor uw werk te geven, want ik ben van mening dat de
Duitsers behoren te weten dat ze u in hoge mate dank verschuldigd zijn
voor uw arbeid.
Toen ik het boek 374 schreef, was het mijn streven om alleen de eenvoudigste, Engelse woorden te gebruiken en overal hetzelfde woord voor hetzelfde begrip te hanteren. Hetzelfde idee zou ik graag zien uitgevoerd bij
de Duitse vertaling en heb dienovereenkomstig verbeteringen aangebracht, waarbij ik erop vertrouw dat u zo vriendelijk wilt zijn om ze over te
nemen. U weet dat niet zozeer de ‘letter’ er toe doet als wel de geest of
betekenis van de zin. Verder heb ik bemerkt dat Christenen gemakkelijker
‘Wiedergeburt’ aanvaarden dan ‘Reincarnation’. Shakespeare zegt: ‘Een
roos geurt even lekker ook wanneer ze bij een andere naam wordt genoemd.’ Ik ben er voorstander van mij aan te passen bij de gebruikelijke
opvattingen voor zover er althans geen principes in het geding zijn. U gelieve daarom ‘Wiedergeburt’ te gebruiken waar dit maar mogelijk is.
‘Samenatom’ is goed, maar het lijkt mij dat ‘Keimatom’ het begrip
‘Sprissungsfähigkeit’ beter uitdrukt, en dat is het grondbeginsel.
‘Leibe’, ‘Träger’ en ‘Körper’ zijn te verkiezen boven ‘Vehikel’ daar die
[benamingen] voor de meeste mensen begrijpelijker zijn.
‘Bildende Urkräfte’, zoals u het de tweede keer gebruikte, is een uitstekende vertaling van ‘Achetypal forces’; u gelieve die uitdrukking gelijkluidend te gebruiken waar ze zich voordoet.
Wij spreken van het ‘Virgin-forest’ als het ‘Ur-wald’ en op dezelfde manier van ‘Virgin-spirits’ als ‘Ur-geister’.
Uw uitdrukking ‘Äther-zone’ is inderdaad een betere uitdrukking dan
‘Äther-region’; maar tenzij wij het overal overnemen en de uitdrukking
‘Region’ geheel laten vervallen, geloof ik dat het het beste is het niet aldus te gebruiken, om de lezer niet in verwarring te brengen door twee
uitdrukkingen te gebruiken.
Uw uitdrukking ‘verstand’ is waarschijnlijk de best beschikbare uitdrukking voor ‘mind’ maar dan moeten we de ‘Intellectual soul’ ‘Verstandesseele’ noemen om begripsverwarring te vermijden.
Op pagina 63 van het boek is een correctie aangebracht die een smet
wierp op het medische beroep en in feite afbrekend was. U zult bemerken
dat in de 3e druk dezelfde gedachte is weergegeven, maar in bewoordingen die de goedkeuring en instemming van de artsen zullen veroorzaken.
Wat dr. Steiners leerling zei betreft: het kan me geen barst schelen! Sinds
hij algemeen secretaris van de Theosofische Vereniging werd heeft dr.
374
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Steiner geen relatie meer met de Rozenkruisers. 375 Voor die tijd ontving hij
wat inlichtingen van een lekenbroeder, zoals ik sindsdien zelf geworden
ben, en hij is nooit echt in contact met de Oudere Broeders geweest en zal
dat ook nooit in dit leven bereiken, omdat zijn bovenmatig verlangen naar
positie en macht hem ertoe bracht de westerse Leer te verlaten en zich te
onttrekken aan het pionierswerk dat ik nu doe; mevrouw Besant de voet
te lichten - die slechts in naam hoofd is van de uiterlijke afdeling en absoluut geen controle heeft over zijn zogenoemde ‘innerlijke school’. Toen
ik de eerste druk van de Cosmo [aan hem] opdroeg, was ik niet op de hoogte
van zijn ware positie, en zijn jaloezie deed hem zelfs de normale hoffelijkheid vergeten. Want hij heeft mij nooit bedankt voor het gesigneerde boek
dat ik hem zond.
Daarom zal ik in het symbool geen verandering toestaan, vooral niet
als tegemoetkoming aan de ideeën van een man die absoluut onkundig is
van de orde waarvan hij valselijk beweert lid te zijn. ‘Niemand kan twee
heren dienen’, zei Christus, en toen hij [dr. Steiner] de theosofische hindoeleer aannam en haar probeerde te vermengen met de oppervlakkige
kennis van de westerse wijsheid die hij van de eerder genoemde lekenbroeder had ontvangen, begaf hij zich op de zee van speculatie. Bij de drie
gelegenheden waar ik de mogelijkheid had hem rekenschap te vragen betreffende: 1ste de tegenstrijdigheden in zijn boek Theosofie, ten 2e met betrekking tot tegenstrijdigheden in zijn Akasha kroniek en als 3e betreffende zijn
onkunde over de gewone fysiologie, wat telkens tot uitdrukking kwam in
een voordracht waar hij naar zijn achterhoofd wees als hij het had over de
hypofyse die zich daar zou bevinden, terwijl zijn helderziendheid hem deze
dwaling had moeten openbaren. Bij al deze voorbeelden kwam hij terug op
zijn geschreven woord en verontschuldigde zich tegenover mij in het bijzijn van getuigen, daardoor zijn absolute onbetrouwbaarheid bevestigend.
Bovendien heeft hij mij en anderen gewaarschuwd dat hij niet verantwoordelijk is voor alles wat zijn leerlingen zeggen. Indien het symbool volgens het idee van de leerling zou worden veranderd, zou dr. Steiner het
wellicht onjuist verklaren; en daarom herhaal ik, dat ik geen verandering zal
toestaan.
Ik denk niet dat het een probleem is om toestemming te krijgen om Lowells gedicht te vertalen. Ik ben blij dat u dit alles wilt vertalen. Ik zal de
zaak zo spoedig mogelijk uitzoeken. Mocht ik het vergeten, helpt u mij dan
herinneren.

375

Op 20 oktober 1902.
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Met betrekking tot het vertalen van andere werken denk ik, dat ik dit
waarschijnlijk aan u zal overlaten, maar laten wij eerst dit boek afmaken,
zodat ik kan zien hoe de uitgever te werk gaat.
Met vriendelijke groet,
(w.g.) Max Heindel
De eerste druk van Die Weltanschauung der Rosenkreuzer werd bij het ‘Theosophisches Verlagshaus’ in Leipzig, Duitsland, uitgegeven. Zonder jaartal, maar het was in oktober 1912. Aan het einde van het voorwoord ‘Aan
de goed verstaander’, verkeerd vertaald als ‘Ein Wort an den Weisen’
schrijft Max Heindel op blz. 10: ‘Ter afsluiting van dit voorwoord neem ik
de gelegenheid te baat het vertaalwerk te waarderen, dat ik heb nagekeken,
en met betrekking tot vaktermen verbeterd heb, zodat dezelfde vaktermen gebruikt worden die mij door de Oudere Broeders in Duitsland - aan
wie ik deze kennis te danken heb - oorspronkelijk werden doorgegeven. Ik
voel tevens de behoefte de vertaalster voor haar prachtige weergave van de
gedichten te bedanken; zij heeft zowel de geest alsook de woorden en het
ritme aangehouden, een moeilijk te volbrengen kunststuk.’
Max Heindel
Onder het ‘Credo of Christus’ een gedicht van Max Heindel aan het begin van Die Weltanschauung der Rosenkreuzers, lezen wij het pseudoniem van
mevrouw Bauer, namelijk S. von der Wiesen; in het Nederlands S. van der
Weiden. Niet vergezocht als de eigennaam ‘Boer’ betekent.
Laura Bauer-Ficker, werd geboren op 27 januari 1874 in Wenen, Oostenrijk.
Zij was rooms-katholiek, gescheiden, had ‘enige’ zonen en was werkzaam
als onderwijzeres op een mulo- thans mavo-school. Ze overleed op 6 februari 1934, 60 jaar oud, aan longoedeem en hersenverweking. Op 9 februari 1934 werd zij op de begraafplaats Döbling te Wenen in een eigen graf begraven. 376
Hugo Vollrath was eigenaar van het ‘Theosophisches Verlagshaus’ [Theosofische Uitgeverij] in Leipzig, Duitsland. Hij had zich ten onrechte een
doctorsgraad aangemeten en noemde zich eveneens Walter Heilmann en
376
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dr. Johannes Walther. Hij had zich een zeer slechte naam verworven wegens vervalsing en oplichting.
Vanaf het eerste moment dat hij als uitgever van De Wereldbeschouwing der
Rozenkruisers in het Duits in aanmerking komt, begint hij op de prijs te beknibbelen. Allereerst op de prijs van 25 Mark die mevrouw Bauer voor het
vertalen van 16 bladzijden vraagt, dat voor 542 bladzijden neerkomt op 850
Mark, met uitzondering van de diagrammen. Uiteindelijk stemt zij in met
een prijs die 200 Mark lager ligt, inclusief de diagrammen. Maar van deze 650
Mark probeert Vollrath via Heindel nog eens 50 Mark af te halen, wat hem
niet gelukt.
Van de Engelse uitgeverij Fowler & Co, evenals de Franse en Nederlandse uitgeverijen, kreeg Heindel per 1000 boeken als royalty 50 exemplaren, franco huis geleverd en een korting van 45 %.
Nadat zij van Heindel in de brief d.d. 23 dec. 1910 toestemming heeft
gekregen om de Cosmo in het Duits te vertalen, vraagt mevrouw Bauer in
haar volgende brief, gedateerd 26 januari 1911, om het alleenrecht om de
overige boeken ook te mogen vertalen, maar daar wil Heindel nog mee
wachten.
Op 30 jan. 1912 schrijft mevrouw Heindel aan mevrouw Bauer dat Heindel op 2 juni 1911 van Vollrath een brief heeft ontvangen waarin deze vraagt
de Cosmo te mogen uitgeven. Vervolgens dat Vollrath toestemming kreeg
voor het uitgeven van 2000 exemplaren, waarvan de uitvoering, prijs en datum van uitgifte met mevrouw Bauer geregeld moesten worden. Verder
dat er nog steeds geen exemplaar als bewijs van uitgifte is ontvangen.
Heindel had recht op een royalty van 100 exemplaren, maar Vollrath wilde
er maar 10 geven. En ook het plan om het boek op te delen in 10 deeltjes
waarvoor hij 1 Mark wilde vragen, of voor het hele boek 10 Mark, waarover
Heindel furieus was. Verder dat Vollrath tot 25 maart 1912 de tijd heeft gekregen het boek op de markt te brengen en Heindel de 10 boeken te zenden.
Als mevrouw Heindel in haar brief van 19 juli 1912 Vollrath dreigt om naar
een andere uitgever te gaan - die zich al aandiende - als Vollrath niet ‘spoedig’ de boeken uitgeeft, antwoordt hij per kerende post op 5 aug. 1912 dat
mevrouw Bauer al de drukproeven corrigeert en dat verwacht wordt dat de
Cosmo in de loop van november zal verschijnen, wat eind oktober 1912 het
geval bleek te zijn. Maar Heindel ontvangt geen enkel exemplaar als bewijs.
In zijn brieven aan Heindel jammerde Vollrath onophoudelijk dat niet alleen de Antroposofische Vereniging, maar ook de beide theosofische organisaties in Duitsland, tegen het boek fulmineerden en dat hij nauwelijks
een exemplaar kon verkopen.
In de brief van 9 oktober 1912 aan Heindel verschijnt Vollrath zijn alter
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ego op het toneel. In een apart ingesloten brief laat Vollrath Heilmann
zeggen dat deze een ‘Rozenkreuzer Gesellschaft’, een Rozenkruisers Genootschap, heeft opgericht naar het voorbeeld van de Rosicrucian Fellowship. Ook vraagt hij onder welke voorwaarden leden, die dat wensen,
tot de Fellowship kunnen toetreden. Hij vraagt eveneens om toezending
van de andere boeken van Heindel zodat hij die kan laten vertalen. Tevens schrijft hij, dat hij met Vollrath overeen is gekomen dat mensen, die
dat niet kunnen betalen, de Cosmo tegen gereduceerde prijs kunnen verkrijgen.
Op 29 jan. 1913 schrijft mevrouw Heindel aan Vollrath dat als hij niet voor
25 maart 1913 een exemplaar als tastbaar bewijs van uitgifte heeft gestuurd,
er stappen ondernomen zullen worden om de uitgifte van de Cosmo door
hem te stoppen.
Als bewijs dat ze inderdaad gedrukt zijn, ontvangt Heindel op 1 maart
1913 dan eindelijk de tien beloofde exemplaren. Maar dit waren geen gebonden boeken, zoals afgesproken. Vollrath had Die Weltanschauung der
Rosenkreuzer in 10 ingenaaide deeltjes, voorzien van een papierenomslag,
opgedeeld, die hij per stuk voor 1.50 Mark verkocht, of alle tien voor 15
Mark. Ter vergelijking: 15 Mark kwam toen overeen met $ 4 terwijl de ingebonden Amerikaans uitgave (3e druk 1911) $ 1.50 kostte.
In de brief van 8 april 1913 bevestigt Heindel de ontvangst en vertelt hij
dat een student gratis al enige hoofdstukken van Vragen en Antwoorden
heeft vertaald en binnen een paar maanden met de gehele vertaling klaar
hoopt te zijn. Vollrath krijgt als eerste het aanbod om het boek eenmalig
uit te geven, te weten 2000 stuks, gebonden volgens de Amerikaanse uitgave, dat het binnen een jaar klaar moet zijn en niet meer mag kosten dan
$2 en honderd gratis exemplaren, franco verstuurd.
In zijn brief van 29 april 1915 aan Heindel klaagt Vollrath voor de zoveelste maal over de slechte verkoop van de Cosmo in Duitsland en vraagt toestemming een goedkope ‘volksuitgave’ te maken tegen de prijs van M. 6.
Hij belooft Heindel 40% korting te geven. Achteraf bleken deze boeken
allang gedrukt te zijn en in één band te zijn uitgegeven.
Nog tweemaal horen wij van mevrouw Bauer. In een brief gedateerd 7
mei 1920 vraagt zij mevrouw Heindel om geld voor haar zonen en zichzelf. Mevrouw Heindel sluit in de brief van 21 juni 1920 een cheque in van
$ 50 voor voeding.
Voor de laatste maal horen wij van haar in een brief van mevrouw
Heindel gedateerd 2 februari 1921 waarin zij mevrouw Bauer antwoordt dat
gelijk in Europa ook in Amerika de economische situatie verslechtert.
Dat het haar spijt haar financieel niet meer te kunnen helpen omdat de
vorige gift uit een persoonlijk bezit in Los Angeles stamde, waarover zij
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nu niet meer beschikt. En dat zij geen giften kan verstrekken uit de vrijwillige bijdragen van de leden. Tot slot schrijft Augusta Foss dat zij hoopte
dat Vollrath de rest van de boeken van Heindel wil drukken, ondanks het
feit dat hij hen niet correct behandeld heeft. Echter met uitzondering van
een tweede druk van De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers, en De Boodschap
der Sterren, dat al door een lid gratis werd vertaald, en al uit handen gegeven en bij een uitgever zijn.
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addendum. 10. SYMBOLIEK
a: Het Collegium Fraternitatis
b: De Smeltkroes
c: Het Rozenkruisersembleem
d: De boekomslagen

108 Het Collegium Fraternitatis, uit Speculum, Th. Schweighardt, 1618.
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Het Collegium Fraternitatis
Als aanvulling op zijn Pandora schreef Mögling ‘binnen een halve dag’, begin maart 1617, voor Caspar Tradel, dr. in de rechten, zijn Speculum Sophicum
Rhodostauroticum, onder de schuilnaam Theophilus Schweighardt. 377 In dit
werk zijn een drietal gravures afgebeeld, waarvan de tweede de Tempel
van het Rozenkruis voorstelt. De betekenis van de symboliek in deze afbeelding is voor een groot deel ontleend aan Wilhelm Begemann 378 en gedeeltelijk aan Peter Huijs. 379
Aan de bovenkant staat in het midden geschreven ‘oriens’ het oosten,
de plaats waar de zon opkomt. Daaronder, in een wolk met vleugels, de
Hebreeuwse letters HVHJ voor Jehova, onder wiens vleugels de Broederschap in de schaduw staat. Uit deze wolk steekt een hand met daaraan een
koord, bevestigd aan een vierkant gebouw op vier wielen, de Tempel, in
de Fama het gebouw ‘Sancti Spiritus’ genaamd. 380 Tussen twee wielen
staat het woord ‘moveamur’, laten wij voortgaan. Links van de deur staat
een roos afgebeeld en rechts een kruis. Boven de ronde vensters bevinden
zich twee, naast elkaar geplaatste, vierkante ramen. Voor het linker raam
bevindt zich een man die met zijn rechter wijsvinger op een globe wijst.
Uit dit raam is een vogel met een brief gevlogen met het opschrift ‘ad
I.D.C.’ wat betekent ‘naar Julianus de Campis’. Door het rechter raam zijn
een aantal alchemistische gebruiksvoorwerpen te zien. Uit dat raam is
eveneens een vogel met een brief gevlogen met het opschrift ‘Nostro
T.S.’, ‘Onze Theophilus Schweighardt’, die dus blijkbaar tot de Orde was
toegelaten. Boven beide ramen staat de spreuk: ‘Jesus nobis omnia’, Jezus
is ons alles.
Links van de beide vierkante ramen is een rond raam waaruit een rechterarm steekt met in de hand een zwaard. Boven het zwaard staat het
woord ‘cavete’, past op. Onder de arm staat geschreven: ‘Jul. de Campi’.
Julianus de Campis had in 1615 een Sendbrieff oder Bericht An alle welche von
der Newen Brüderschafft des Ordens vom Rosen Creutz genannt, etwas gelesen, oder
von andern per modum discursus der sachen beschaffenheit, vernommen geschreven,
dus een: ‘Zendbrief aan allen die iets van de nieuwe Broederschap, van de

U. Neumann, Daniel Mögling, blz. 104.
W. Begemann, ‘Bemerkungen zu einigen Rosenkreuzerschriften’ in Felix Seckt (Herausgeber), Zirkelcorrespondenz unter den Johannis-Logenmeistern der Grossen Landesloge der
Freimaurer von Deutschland, Berlin 1896, Heft 4, blz. 249-299.
379 P. F. W. Huijs, ‘Compendium van de Rozekruisgeschriften in beeld’, een voordracht,
weergegeven in John van Schaik, red., De Rozenkruisers ontsluierd, Zeist 1994, blz. 88-91.
380 Fama Fraternitatis R.C. etc., Kassel 1615, blz. 102.
377
378
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Orde van het Rozenkruis genaamd, iets gelezen of van anderen door middel van een gesprek vernomen hebben over de aard der zaken.’
Aan de rechterkant van het gebouw bevindt zich een ophaalbrug die half
is opgehaald. Hieronder staat geschreven ‘SI DIIS PLACET’, zo het de goden behaagt. De deur is op een kier geopend en daarboven staat geschreven ‘VENITE DIGNI’ ‘treedt binnen die waardig zijn’. Uit een rond raam aan
de rechterzijde steekt een trompet waarop geblazen wordt, met daaronder
de letters C.R.F., Christian Rosencreutz Frater, Broeder Christian Rosencreutz.
In de torentjes op de hoeken staan mannen met in de rechterhand een
palmtak, in de klassieke oudheid een teken van overwinning, en in de linkerhand een schild met daarop de Hebreeuwse letters: voor Jehova.
Op het dak bevindt zich een achtkantige koepel voorzien van vleugels.
Daar bovenop is een klokkentorentje met daarin een hangende klok.
Boven de Tempel staat het opschrift ‘Collegium Fraternitatis’ en het
jaartal 1618. Collegium betekent een groep van personen met gelijke bedoelingen of belangen die daartoe als zodanig een lichaam vormen, dat hier
‘Broederschap’ heet.
In de beide bovenhoeken stralen de sterren in Serpentarius, de Slang,
en Cygna, de Zwaan, met daaronder geschreven: ‘VIDEAMINI’, toon uzelf
nu. Bij het sterrenbeeld de Slang staat het jaartal 1604. In dat jaar ontdekte
Kepler een nieuwe ster in de voet van de Slangendrager, onderdeel van
dit sterrenbeeld; in 1602 was in het sterrenbeeld de Zwaan al een onbekende
ster waargenomen. Volgens de voorspelling in de Fama is 1604 eveneens
het jaar waarin het graf van Christiaan Rozenkruis door de Broeders werd
teruggevonden, zoals op blz. 114 van de eerste druk beschreven staat.
Onderaan, in het midden, staat het woord ‘occidens’, het westen of
avondland waar zich degenen bevinden tot wie de Fama zich richt. Dat zijn
de hoofden, standen en geleerden van Europa, waarvan het merendeel niet
ziet waarom het gaat. Zo loopt de wereldlijke macht, in de vorm van een
soldaat, het gebouw voorbij. De adellijke ruiter heeft zijn hoofd helemaal
afgewend. De wandelende geleerde of marskramer links, met zijn kennis
als ballast op zijn rug, heeft zijn hoed zo op zijn hoofd, dat hij het gebouw
niet kan zien.
Slechts drie personen merken het gebouw op. De persoon rechtsonder
die geknield zit en zijn hoop, het anker, gevestigd heeft op God. Hij ziet
het gebouw als vervulling van zijn reis voor zich. Alle eigenwaan is ver van
hem, want hij zegt: ‘ignorantiam meam agnosco’, ik erken mijn onwetendheid. En hij smeekt: ‘Juva Pater’, help mij Vader.
De tweede persoon die het gebouw opmerkt is de man linksonder, die
aan een koord uit de put van de meningen ‘puteus opinionum’ omhoog309

getrokken wordt, waarin hij door verschillende oorzaken ‘per multa discrimina rerum’, terecht is gekomen.
De derde persoon die het gebouw opmerkt is de man aan de rechterzijde
waar staat ‘Festina lente’, haast u langzaam, doe kalm aan, maar deze waarschuwing in de wind sloeg en naar beneden stort.
Links in het midden is de ark van Noach op de berg Ararat geland, zoals
in Genesis 8 beschreven staat, van waaruit twee duiven vliegen. Uit de tekst
van het boek blijkt dat het hier een gelijkenis betreft. Zoals Noach duiven
liet uitvliegen om een boodschap te ontvangen, zo dient de kandidaat voor
inwijding zijn zendbrieven uit te sturen en te wachten tot hij of zij antwoord ontvangt.
Vanuit ‘septentrio’, het noorden, links, vliegt een vogel naar de Broeders
en eveneens vanuit ‘meridies’, het zuiden, rechts, met brieven met het opschrift ‘Ad Fratres’, naar de Broeders en ‘Fratri’, Broeders.
Links van de Tempel staat een woonhuis, met in hoofdletters erbij geschreven ‘NOTA’. Dit woord heeft veel betekenissen. Zoals ‘ergens de aandacht op vestigen’, of als ‘aanwijzing’. Maar het betekent ook ‘geheimschrift’. Misschien wordt hier bedoeld wat Heindel zegt, namelijk dat ‘de
Broeders in een huis wonen, maar dat buiten dat huis en in dat huis en
door dat huis is, wat men de Tempel zou kunnen noemen.’ 381
De Tempel ligt vlak buiten een stadje omgeven door bossen, en links van
de Tempel stroomt een rivier, waarvan in de Assertio sprake is.
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Zie: Heindel, Vragen en Antwoorden II, vraag 134.
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De Smeltkroes

109 De smeltkroes.

Bovenstaande afbeelding is een oud Rozenkruiserssymbool dat de Oudere Broeders ‘de smeltkroes’ noemen. In de nummers van mei tot en met
oktober 1916 van het maandblad Rays from the Rose Cross stond dit symbool
op de binnenzijde van de omslag afgebeeld. Het was onderwerp van een
wedstrijd in uitleg van haar symboliek. In het oktober nummer werd deze, door een van de studenten gegeven interpretatie, afgedrukt.
De wezenlijke verklaring van ‘de smeltkroes’, een echte pot om iets in te
smelten, blijkt uit de tekst van de oude spreuk: ‘Per ignem ad lucem’,
door vuur tot licht. De betekenis van dit oude Rozenkruiserssymbool is
zowel micro- als macrokosmisch, zoals de samensmelting van de vijf- en
zespuntige ster aantoont. De verbinding van vijf en zes sluit het elfde teken van de dierenriem in, het Aquariustijdperk voorstellend, en een samensmelting in de Verenigde Staten van Amerika die een overgang naar
een nieuw tijdperk aankondigt.
De zeven uiteinden van ‘de smeltkroes’ zouden een symbool van de we311

reldperioden kunnen zijn; de zevenvoudige samenstelling van de mens; het
zichtbare kleurenspectrum; de toonladder; of de zeven scheppende hierarchieën die aan het begin van de Aardeperiode werkzaam waren, waarover wij in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers kunnen lezen (diagram 9).
Wanneer wij bij deze zeven piramidevormige uiteinden de overblijvende twee driehoekige tussenruimten optellen, herinnering aan de naamloze hiërarchieën, krijgen wij het getal negen of ‘de mensenmaat (144 el ), die
engelenmaat is’ uit de Openbaringen, in het Hebreeuws ADM of Adam
betekenend; en in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, van de twaalf maal zes bijbelvertalers en de tweeënzeventig dagen die nodig waren om de vertaling tot stand te brengen. Het getal van
de mensheid is eveneens vervat in het totaal van de gescheiden lijnen gemaakt door de verdeling.
Uit numerologische overweging zou: ‘Gods akker’ een goede naam voor
‘de smeltkroes’ kunnen zijn. Een vluchtige blik op de figuren waarvan de
oppervlakte bestaat uit vierkante wedden (160 rods) en vierkante voeten
(43560 feet), ontsluit de uitkomst van zeven en negen. En haar naam wordt
niet in de aarde begraven om haar geestelijke wedergeboorte te volbrengen.
Gelijk het pentagram is ‘de smeltkroes’ eveneens menselijk van omtrek;
de gekruiste armen en benen brengen de androgyne [tweeslachtigheid]
voor de geest, een verzoening van twee tegenovergestelde wetten, of vrede in eenheid. Let op haar plaats in de hemelse cirkel met het hoofd in
Ariës, de linker en rechter schouder in Taurus-Pisces, de handen in Cancer-Capricornus en de voeten in Virgo-Scorpio. In zijn geheel duidt het
op Aquarius, zoals uit de getande opbouw blijkt.
De geurige, wilde roos, met haar magisch vermogen, treedt in de plaats
van het vlammende zwaard van de Hof van Eden [het paradijs]. Men zou
zich deze bloem als de kerstroos kunnen voorstellen, soms Christuskruid
genaamd, die later haar plaats aan de Anemoon afstaat of de lelieachtige
ster van Betlehem, plantvormen die niet alleen een betekenisvolle naam
hebben, maar waarvan de samenstelling van de bloemdelen de vijf-zes orde volgen. Of, zo u wilt, laat dan de open bloem met haar hart zonwaarts
gekeerd, een symbool zijn van de mystieke huwelijksbloesem aan de Levensboom – bode van gouden vruchten – niet verschillend van het symbool van reinheid, de oranjebloesem, familie van de roos.
Met betrekking tot datgene wat door de zeshoek wordt ingesloten, waar
in het midden het kruisgestreepte kelkhart is geplaatst, roept haar vorm
dan niet een van de groepscellen van de honingraat op, gevormd door het
vliesvleugelige luchtschepsel ‘apis mellifica? Deze klassieke benamingen
van de nuttige honingbij zullen van belang blijken in verband met de
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plaatsbepaling van de heerser van Taurus [Venus] en de maan of achtste
sfeer in Scorpio, die fasen van vroegere en tegenwoordige omstandigheden aanwijzen, die verdrongen zullen worden door Mercurius-Jupiter,
hulpvaardigheid en idealen die velen intuïtief opmerkten. Binnen de omgeving van het volmaakte nummer zes, ondergaan de verkoolde elementen, de blauwgetinte kristaldiamant of roosdiamant, en de onedele metalen een soortgelijke veredeling. De onenigheid brengende gevoelens van
de begeerte-aard worden omgezet in de eenmakende Christusliefde. De
rechtopstaande toorts is de standaard, 382 het naar de hemel reiken van de
vlam aangevend.
Als men dit symbool bestudeert denkt men aan de caduceus (Mercuriusstaf) in haar elektromagnetische polariteit. Wij kunnen de toorts of staf
verder identificeren als de uitbottende staf van Aäron.
Als u nu de figuur voor een ogenblik ondersteboven draait, zult u de
bokachtige kop van de Satyr onderscheiden en zijn attribuut, de thyrsus
of Bacchusstaf. In deze positie is de plant omgekeerd, de toorts op zijn
kop de mens in zijn geregenereerde staat als een gevallen God openbarend.
Weer overeind. Vanuit verschillende hoeken vertegenwoordigt ‘de
smeltkroes’ diverse reflecterende aanzichten of spiegelingen, als geïllustreerd toen de vogel van Jupiter zijn verschijning in de spiegel wilde zien.
Mars als een achterwaartse reflex en lagere fase van Venus, met het Saturnusideaal in Jupiter, weerspiegelt een planeet in omwenteling, die de
ruwe energie van Mars in de geestelijke wilskracht als Venus verheft en
de schaduwen van Saturnus verlicht. Het onontwikkelde denken, Saturnus, en het licht van de rede, Mercurius, hebben verwantschap, evenals
de symbolen van voortbrenging, Mars en de maan. Mars-Mercurius duidt
op die verdeling in de Aardeperiode, nader uitgewerkt in de caduceus
weergegeven; een proces van vrijmaking van de dierlijke- in de verstandsziel; van slaafsheid in zelfheerschappij zoals in De leer Wereldbeschouwing der
Rozenkruis wordt uitgelegd. Mercurius en de maan, aanwijzers van de rede, zijn in elkaars nabijheid. En de maan - het lagere, instinctieve verstand –
staat voor een soortgelijke omwenteling, waarin het laatste deel de mensheid uit de Saturnusperiode het hogere deel van het begeertelichaam van
de mens in wording uithuwelijkt met de kern van een afgescheiden persoonlijkheid. De maan weerkaatst de stralen van de zon, haar octaaf; en
Mercurius verricht een dergelijke dienst, aangeduid als lichtdrager van de
stoffelijke zon.
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Labarum: de rijksvaan van Constantijn de Grote, met kroon, kruis en de naam Iesus
versierd.
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Behalve de zichtbare planeten, worden Uranus en Neptunus, respectievelijk gesymboliseerd door het gekruisigde aardehart – altruïstische aantrekking – en de lichtende toorts – kosmisch bewustzijn – of goddelijkheid.
De oorlogsgod, de zaaier van disharmonie in de ruimte, en de grimmige
dood Chronos of tijd, zijn aanleiding van de oorlog aan beide zijden van
de stalen kamer van dit alchemistische vat. Anderzijds, het zeshoekige
vlak van antipathie en sympathie, wat betrekking heeft op het zesde- of
vuurstratum van de aarde. Zie De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers bladzijde 400-401.
De boodschapper der Goden, Mercurius en onze zwervende satelliet
Luna, zijn aangewezen instrumenten van beweging, de voeten. De gevallen lichten in de figuur zijn klaarblijkelijk Lucifers planeet Mars en de
achtste sfeer, de maan, terwijl de meest verhoogde reflector Mercurius is,
in weerwil van haar dienende positie.
Vermengen wij de aura’s in deze over volbloedige atmo- of ademsfeer,
dan zien wij de martiale, Luciferische geesten, versterkt door de machten
van de duisternis, opgesteld tegen de Lunaire legioenen onder de Jehovistsche rasgod en binnen de invloedsfeer van de bewoners van Mercurius, inwijders, belangrijke hulp verlenend om het ego in staat te stellen
zich te verbinden met de geestelijke natuur, en zodoende de balans van
krachten handhavend.
De planeten die de meeste zonneschijn in ons wezen verspreiden, liefde, Venus – en edelmoedigheid, Jupiter – zijn dicht bij de troon van de
dagster, de stralende Venus en de flink geproportioneerde Jupiter, waarvan hun namen gegeven worden aan de ontwikkelingsperioden die na die
van de Aarde volgen. Als centra planten zij de draadloze wijsheidsgolven
voort om de mensheid ontvankelijk te maken, en worden bevrijd bij het
aanschouwen van een vijfhoek – de koperslager van ‘de smeltkroes’ – wat
in Rozenkruisers termen overeenkomt met het vijfde- of zaadstratum
van de aarde, het Gebied van de abstracte gedachte, waarin de vlam van
de scheppende, menselijke geest brandt, een vlam die gevoed en bezield
wordt door de welriekende of vluchtige olie van de plant.
Ver boven alles uitstekend, de zon, een stoffelijke uitdrukking van de
drie-enige God van ons zonnestelsel, die in haar spiraalvormige gang
voortsnelt, zichzelf vervolmakend, en een uitstraling van VULCANUS – zoals
mystici ons meedelen – en de onzichtbare bron van leven en LICHT.
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[Oorspronkelijke, Engelse tekst..]

The picture above 383 is an ancient Rosicrucian symbol, which the Elder
Brothers call The Crucible. If you use it in your meditation it will reveal itself to you, and you will never be able to tell anyone what you learn, for
no human tongue can ever tell the deepest and most beautiful experience
of the soul, and it would be sacrilege to even try to tell. But there is a
cosmic significance that is as a key to unlock the door to the spiritual
treasures hidden behind the symbol. We will give a year’s subscription to
each of the three yearly subscribers who send in the best explanation before October 1st [1916]. When the prizewinning essays have been published the editor will write on the subject.
The interpretative essence of The Crucible – a veritable melting pot –
seems to dwell in the words of the old maxim ‘Per ignem ad lucem’
(through fire to light) and the significance of this ancient Rosicrucian
symbol is both microcosmic and macrocosmic as shown in the fusion of
the five and six pointed stars. The association of the five and six connotes the eleventh zodiacal sign representing the Aquarian Age, and in
the United States a merging that prefigures an epochal transition.
The seven terminals of The Crucible may be emblematic of the world periods; the septenary constitution of man; the visible color spectrum; the
musical scale; or the Seven Creative Hierarchies, which we learn in the
Rosicrucian Cosmo-Conception (diagram 9) were active at the beginning
of our Earth Period. If to these seven (7) pyramidal terminals we add the
remaining two (2) triangular spaces (commemorative of the Nameless
Hierarchies) we have a numeral Nine, or the Apocalyptic ‘measure of a
man (144 cubits) which is of an angel – typifying the Hebrew language
ADM Adam, and the Greek rendering of the Old Testament, SEPTUAGINT,
from the 12x6 tribal translators and the 72 days required to complete this
version. The number of humanity is also contained in the total of separate lines produced by segmentation.
A good name of The Crucible numerically considered, would be ‘God’s
Acre.’ A glance at the figures comprising this surface measure in square
rods (160) and square feet (43560) discloses the extracts 7 and 9. And the title is not buries in the earth to achieve its paligenesis.
Like the pentagram The Crucible is human in outline – crossed arms and
legs here manifesting the Androgyne – a reconciliation of opposing laws,
383

The symbol of The Crucible is depicted on the inside of the covers of May to October
of Rays of the Rose Cross 1916. In the October issue on pp. 169 and 162 is this description. Also the editor’s note on top of page 169, which runs as follows: The following
interpretation of the ancient Rosicrucian Symbol on our inside cover by one of the
students is the most worthy attempt at explanation received to date. We trust it may
stimulate others to dig into this mine of mystery and extract some of the gems of spiritual wisdom there hidden.
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or peace in at-one-ment. Note its place in the celestial circle with the
head in Aries, the left and right shoulder in Taurus-Pisces, the hands in
Cancer-Capricorn, and the feet in Virgo-Scorpio. As a whole, it is keyed
to Aquarius as indicated by its serrated structure.
The fragrant wild rose with its magical potencies replaces the Flaming
Sword of the Garden of Eden. The bloom might betoken the Christmas
Rose (Helleborus Niger) sometimes called Christ’s herb, which later gives
way to the Pasque Flower, or the liliaceous Star of Bethlehem, plantforms that are not only significantly named, but whose disposition of floral parts follow the five-six order. Or, if you prefer, let the open flower
with its face sunward, symbol the mystic marriage blossom on the Tree
of Life (harbinger of golden fruit) not unlike that emblem of purity the
orange blossom, a cousin of the rose.
Referring to the enclosure bounded by the hexagon, in the center of
which is placed the cross-striped calyx heart; does not its faveolate form
recall one of the group cells of the honeycomb fashioned by that Hymen-opterous air creature, Apis-mellifica? These classical appellations of
the domestic bee will be found interesting in connection with the orientation of the Ruler of Taurus and the Moon in the ‘Eight Sphere’ in
Scorpio, marking phases of past en present conditions to be superseded
by the Mercury-Jupiter service ideals intuitively perceived by many. Within the area of the Perfect Number Six the carbonized elements become
the blue tinged crystal – or rose diamond, and the baser metals undergo a
similar sublimation. The desire nature’s conflicting emotions are transmuted into the unifying Christ Love, and the upright torch is the Labarum signifying the empyrean trend of the flame.
When studying this symbol, one is reminded of the Caduceus in its electro-magnetic polarity, and we may further identify the torch or staff with
Aaron’s rod that budded.
Now for a moment turn the figure upside-down and you will discern the
goat-like head of the Satyr and his attribute the Thyrsus. In this position
the plant is inverted, the torch overturned, revealing man in his unregenerate state – a fallen god.
Upright again – from sundry angles, The Crucible present several reflecting surfaces or specula as exemplified when the Bird of Jove wills to see
his image in the looking glass; Mars as a backward reflection and lower
phase of Venus, with the Saturn ideal mirrored in Jupiter, a planet in turn
that raises the crude dynamic energy of Mars into the higher volition as
Venus elevates and illumines the adumbrations of Saturn. The inchoate
mind (Saturn) and the light of reason (Mercury) bear a relationship as do
the generative symbols Mars and the Moon. Mars-Mercury point to that
division of the Earth Period more definitely denoted in the Caduceus –
an emancipatory process from the animal to the intellectual soul – from
servitude to self mastery as explained in the Rosicrucian philosophy.
Mercury and the Moon (significators of the mind) are in proximity, and
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the Moon (the lower instinctual mind) stands for a Revolution of the same
Name, in the latter part of which, the humanity of the Saturn Period endowed the higher part of the desire body of man-in-the-making with the
nucleus of a separate personality. The Moon reflects the rays of the Sun
(its octave) and Mercury performs a similar service being designated as
the physical Sun’s light bearer.
Besides the planets in view, Uranus and Neptune are respectively symbolized by the crucified earth heart (altruistic affection) and the lighted
torch (cosmic consciousness) or Divinity. The war god, discordant sower
in SPACE, and the grim reaper Cronos or TIME, are the casus belli on either side of the steel chamber of this alchemical vessel, otherwise the
hexagonal field of sympathy and antipathy correlated to the Sixth or
Fiery Stratum of the Earth (See Cosmo page 504). The messenger of the
gods, Mercury, and our wandering satellite Luna, are appropriately posited in the instruments of motion, the feet. The fallen lights in the figure
are obviously Lucifer’s planet (Mars) and the Eight Sphere (Moon), while
the most exalted reflector is Mercury despite its servient position.
Mixing auras in this ensanguined atmo (or breath) sphere, we see the
martial Lucifer Spirits (reinforced by the Powers of Darkness) arrayed
against the Lunar Legions under the Jehovistic Race God, and within the
orb of influence, the Mercurians (Initiators) lending most important aid
to enable the Ego to ally itself to its higher nature and thus maintain the
balance of power.
The planets diffusing the most sunshine into our being – Love (Venus)
and benevolence (Jupiter), are close to the throne of the Day Star – radiant Venus and generously proportioned Jupiter, whose names are given
to succeeding evolutionary Periods – Jupiter following that of the Earth.
As foci they transmit to receptive humanity, the radioactive wisdom
waves, and are librated facing a pentagon (the brasier of The Crucible) corresponding in Rosicrucian terminology to the Fifth or Seed Stratum of
the Earth (the region of abstract thought) within which burns the flame
of the creative human spirit – a flame that is fed and vitalized by the attar
– or essential oil of the plant.
Pre-eminent over all The Sun, a physical expression of The Triune God
in our solar system, speeding in its spiral course, itself evolving and an
emanation (the Mystics tell us) of V-U-L-C-A-N, the invisible source of Life
– and LIGHT.
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Het Rozenkruisersembleem 384

110 Het Rozenkruisersembleem.

‘Als wij de betekenis van de een of andere mythe, legende of occult symbool proberen te doorgronden, is het absoluut noodzakelijk dat wij begrijpen dat alle symbolen verschillende kanten hebben, zoals elk voorwerp in de driedimensionale wereld van alle kanten kan, ja dient, bekeken te worden om er een volledig en juist beeld van te kunnen krijgen.
In zijn geheel bevat het Rozenkruiserssymbool de sleutel van de ontwikkeling van de mens in het verleden, zijn tegenwoordige samenstelling,
en ontwikkeling in de toekomst, en eveneens de methode waardoor dat
einddoel bereikt kan worden. Afgebeeld met een enkele roos in het mid384

Op een hemelsblauwe achtergrond, aan een westelijke muur, bevindt zich een gouden,
vijfpuntige ster, waarvan elke punt bestaat uit dertien stralen. Hierop bevestigd is een
wit kruis, met een guirlande van twaalf rode rozen. Op de kruising bevindt zich, alleen
tijdens de genezingsdiensten, extra, een witte roos. Alleen tijdens de diensten is het
Rozenkruisersembleem geopend. Op andere tijden wordt het door middel van een
gordijn aan het oog onttrokken.
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den, symboliseert het de geest die uit zichzelf de vier voertuigen: het
stoffelijk lichaam, het levenslichaam, het begeertelichaam plus het verstand uitstraalt; het punt waarop de geest zich in zijn lichamen teruggetrokken heeft en de inwonende geest geworden is. Er was echter een tijd
dat dit niet zo was, maar dat de drievoudige geest boven zijn lichamen
zweefde en niet de macht had er binnen te treden. Toen was het kruis er
alleen, zonder de roos, het symbool van de heersende toestand in het
eerste derde gedeelte van Atlantis. Er was een tijd dat de top van het
kruis ontbrak en de menselijke samenstelling door de Tau, T, werd voorgesteld. Dat was in het Lemurische tijdvak, toen de mens alleen een stoffelijk lichaam, een levenslichaam en een begeertelichaam bezat, maar het
verstand miste. Toen overheerste de dierlijke aard. De mens volgde onvoorwaardelijk zijn begeerten. Op een nóg vroeger tijdstip, in het Hyperborese tijdvak, miste de mens ook het begeertelichaam en bezat hij alleen
een stoffelijk lichaam en een levenslichaam. Toen was de mens in wording
gelijk aan de plant; kuis en zonder begeerte. In die tijd werd de mens niet
voorgesteld door een kruis maar door een rechte staak, een pilaar, l.
Men hield dit symbool voor een fallussymbool, zinnebeeld van de zedeloosheid van het volk dat het aanbad. Zeker, het is het symbool van de
voortplanting, maar voortplanting is volstrekt niet synoniem met ontaarding, verre van dat. De pilaar is de benedenarm van het kruis, het symbool van de mens in wording, toen hij plantachtig was. De plant kent
geen hartstocht, begeerte of kwaad. Ze brengt voort en houdt haar soort
in stand op een kuise manier zodat, als het goed begrepen wordt, als een
ideaal voor een gevallen, zinnelijke mensheid gesteld kan worden en de
vroegere rassen kregen het dan ook met die bedoeling. De fallus en Yona,
die in de Griekse mysterietempels werd gebruikt, werd door de hiërofanten met die bedoeling gegeven, en boven de tempel stonden de raadselachtige woorden: ‘Ken uzelf’, wat eigenlijk gelijk is aan het Rozenkruis,
want het geeft de oorzaak van de val van de mens in begeerte, hartstocht
en zonde aan en is eveneens de sleutel tot zijn bevrijding, zoals de rozen
op het kruis het pad van bevrijding aangeven.
De plant is onschuldig, maar niet deugdzaam; zij bezit geen begeerte, en
kan geen keuzes maken. De mens heeft beide. Hij kan zijn begeerten volgen of er weerstand aan bieden, zodat hij zich zal leren beheersen.
Toen de mens nog plantachtig was, een hermafrodiet, kon hij uit zichzelf voortplanten, zonder hulp van anderen. Maar hoewel hij even kuis en
onschuldig was als de plant, was hij ook even onbewust en bewegingloos.
Om vooruit te komen moest hij begeerten hebben om aangespoord te
worden en een verstand om hem te leiden en daarom werd de helft van
zijn scheppende kracht voor de bouw van hersenen en een strottenhoofd
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gebruikt. In die tijd had de mens een ronde vorm, die op het embryo leek.
Het tegenwoordige strottenhoofd, dat deel uitmaakte van het voortplantingsorgaan, bleef bij het hoofd achter toen het lichaam langzaam de rechte
stand aannam. Het verband tussen die twee blijkt zelfs nu nog uit het feit,
dat de jongen, die de positieve pool van de voortbrengende kracht uitdrukt, tijdens de pubertijd een andere stem krijgt. Dat dezelfde kracht die
een ander lichaam opbouwt als zij naar buiten gezonden wordt, de hersenen opbouwt als zij vastgehouden wordt, is eveneens duidelijk wanneer wij
zien dat seksuele manie tot krankzinnigheid leidt, terwijl de diepzinnige
denker weinig neiging tot amoureuze praktijken voelt. Hij gebruikt zijn hele scheppingskracht om zijn gedachten uit te dragen, in plaats van die
kracht voor de bevrediging van zijn lusten te verspillen.
Toen de mens de helft van zijn scheppingskracht voor bovengenoemd
doel begon terug te houden, werd zijn bewustzijn naar binnen gericht om
organen op te bouwen. Hij kon die organen zien en gebruikte toen, onder
leiding van de scheppende hiërarchieën, dezelfde scheppende kracht voor
het ontwerpen en uitvoeren van organen, die hij nu in de buitenwereld gebruikt om vliegtuigen, huizen, auto’s en telefoons te bouwen. Toen was
hij er zich niet van bewust hoe die ene helft van zijn scheppingskracht, die
naar buiten gezonden werd, gebruikt werd voor de voortbrenging van een
ander lichaam.
De voortplanting vond plaats onder leiding van de engelen. Op bepaalde
tijden van het jaar brachten zij de zich ontwikkelende mensheid in grote
tempels samen en daar vond de voortplanting plaats. De mens was zich
hiervan niet bewust. Zijn ogen waren toen nog niet geopend en hoewel hij
een partner nodig had die de andere helft of de andere pool van de
scheppingskracht bezat die hij voor het opbouwen van inwendige organen terughield, kende hij aanvankelijk zijn vrouw niet. In het gewone leven was hij, wat de stoffelijke wereld betrof, in zichzelf opgesloten, maar
dit veranderde toen hij in zo’n intieme en nauw contact met iemand anders werd gebracht, zoals bij de scheppingsdaad het geval was. Toen
doorboorde de geest voor een ogenblik de vleselijke sluier en kende Adam
zijn vrouw. Hij had opgehouden zichzelf te kennen en daardoor werd zijn
bewustzijn hoe langer hoe meer buiten hem in de uiterlijke wereld geconcentreerd en verloor hij zijn geestelijk waarnemingsvermogen. Dat kan hij alleen
helemaal terugkrijgen als hij tot het stadium opgeklommen is waarop bij
de voortplanting een partner niet langer nodig is en hij een ontwikkelingsniveau bereikt heeft, waarop hij weer zijn gehele scheppingskracht kan
gebruiken, als hij dat wil. Dan zal hij zichzelf weer kennen zoals tijdens het
stadium van plantachtig bestaan het geval was, met dit belangrijke verschil
echter, dat hij nu zijn scheppend vermogen bewust kan gebruiken en niet
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alleen beperkt zal zijn tot de voortbrenging van zijn eigen soort, maar
scheppen kan wat hij maar wil. Ook zal hij zijn tegenwoordige voortplantingsorganen niet gebruiken, maar het strottenhoofd zal het scheppende
woord uitspreken, geleid door de geest via het coördinerende mechanisme
van de hersenen. Zo zullen de twee organen, die door de helft van de
scheppingskracht opgebouwd werden, eens het middel zijn waardoor de
mens uiteindelijk een onafhankelijke, zelfbewuste schepper wordt.
Zelfs nu vormt de mens de materie, zowel door gedachte als door geluid, zoals blijkt uit wetenschappelijke experimenten, waarbij gedachten
een beeld op een gevoelige plaat deden ontstaan of de menselijke stem
geometrische figuren in zand [op een glasplaat] vormde. Naarmate de
mens onzelfzuchtiger wordt, zal hij de aan banden gelegde scheppingskracht vrijmaken. Dat zal zijn denkkracht verhogen en hem in staat stellen zijn denkkracht te gebruiken om anderen te verheffen, in plaats van te
bedenken hoe hij anderen zal vernederen en voor zijn wil zal doen buigen. Hij zal zichzelf leren beheersen en ophouden te proberen over anderen te heersen, tenzij tijdelijk voor hun bestwil, maar nooit uit egoïstisch
oogpunt. Alleen hij, die zichzelf overwonnen heeft, is bevoegd over anderen te heersen en te beoordelen wanneer dit nodig is en wanneer dat
het beste voor hen is.
Zo zien wij dus dat de tegenwoordige, op hartstocht gebaseerde manier
van voortplanting weer door een reinere, volmaaktere methode dan die
van nu vervangen zal worden en ook dát wordt in het Rozenkruis met de
roos in het midden, tussen de vier armen, gesymboliseerd. De lange arm
stelt het lichaam voor, de twee horizontale balken de beide armen en het
bovenste korte stuk het hoofd. De roos bevindt zich op de plaats van het strottenhoofd.
De roos, net als elke andere bloem, is het voortplantingsorgaan van de
plant. In haar groene stengel stroomt het kleurloze, hartstochtloze plantenbloed. De bloedrode roos geeft het passievolle bloed van het menselijke ras weer, maar in de roos is het levensfluïdum niet zinnelijk, maar
kuis en zuiver. De roos is dus een uitstekend symbool van het voortplantingsorgaan in de zuivere, heilige toestand waarnaar de mens zal opstijgen, wanneer hij zijn bloed van begeerte gereinigd en gezuiverd heeft,
wanneer hij kuis, zuiver en aan Christus gelijk is geworden.
Daarom kijken de Rozenkruisers met vurig verlangen uit naar de dag
waarop de bloemen op het kruis van de mensheid zullen bloeien; daarom
begroeten de Oudere Broeders van het Rozenkruis de strevende geest met
de woorden van de Rozenkruisersgroet: ‘Moge de rozen bloeien op uw
kruis’ en daarom spreekt op een samenkomst van een centrum de leider
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deze woorden tot de verzamelde studenten, proefleerlingen en discipelen,
die deze groet beantwoorden door te zeggen: ‘en ook op het uwe’.
Johannes spreekt over zijn reiniging (De eerste brief van Johannes, 3:9)
en zegt dat iedereen die uit God geboren is niet zondigen kan, want zijn
zaad blijft in hem. Om vooruit te komen is het absoluut noodzakelijk dat
de aspirant kuis is. Men moet echter niet vergeten dat een absoluut celibaat niet van een mens geëist wordt voordat hij het punt bereikt heeft
waarop hij klaar is voor de grote inwijdingen en dat wij verplicht zijn ons
ras in stand te houden. Als wij verstandelijk, moreel, lichamelijk en financieel hiertoe in staat zijn, kunnen wij de scheppingsdaad als een heilig offer
op het altaar van de mensheid volbrengen en niet uit seksueel genot.
Evenmin moeten wij de scheppingsdaad in een norse, onvriendelijke
stemming bedrijven, maar in blijde overgave van onszelf, omdat wij het
voorrecht hebben aan een vriend of vriendin die geboren wenst te worden, het lichaam en de omgeving te verschaffen die hij of zij voor zijn of
haar ontwikkeling nodig heeft. Dan zullen wij hem of haar ook helpen
om de rozen op zijn of haar kruis te laten groeien.’ 385
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Overgenomen uit: Max Heindel, De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers, Laag-Soeren,

2018, blz. 431-435.
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De boekomslagen

111 Een boekomslag, (Cosmo 2e druk, 1910).

Over de symbolen op de boeken schreef Lizzie Graham in Rays from the
Rose Cross van januari 1919 op blz. 358 het volgende: ‘Hoe vaak hebben wij
niet gekeken naar de band van De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers en
onze andere publicaties, en opgemerkt dat het een goed ontwerp was en
heel apart. En hebben wij ons afgevraagd wie het ontworpen heeft en óf
het al iets voorstelde. Het volgende zijn de gedachten van iemand die
vaak geprobeerd heeft het te verklaren.
Aan de onderkant van het omslag staan twee fleurs-de-lis [of witte lisbloemen, foutief Franse lelie genoemd] afgebeeld, symbool van drieeenheid, Vader, Zoon en de heilige Geest. Maar omdat in de tijd hier voorgesteld, alleen de Vader en de heilige Geest actief waren, vinden wij maar
twee bloemblaadjes die rood gekleurd zijn en dus energie laten zien.
De geschapen wezens zien wij als twee opwaarts gaande stromen, voor
een tijdje met twee lichamen, het grofstoffelijk lichaam en het levens-
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lichaam. Maar na enige tijd wordt het begeertelichaam toegevoegd, weergegeven in het rood van de opgaande stromen 386.
Hoewel elke stroom uiterlijk hetzelfde lijkt, zijn zij totaal verschillend.
Die aan de linkerkant, in onze literatuur bekend als de zonen van Kaïn,
zijn vol positieve energie en zijn de handwerkslieden in de wereld, de
freemessen, die hun weg door het leven banen. Die hindernissen verwelkomen daar zij weten dat die het karakter sterken. Zij werken met hun
verstand, getoond door de lamp waar uit de vlam negen stralen uitgaan,
die het positieve pad, door de esoterische onderzoeker gekozen, aantoont.
De andere stroom ontwikkelt de hartkant van het leven. De goddelijke
vlam die zij uitstraalt toont maar acht stralen, een negatief (passief) pad.
Zij, die dit volgen, willen een leider, iemand om te volgen, iemand om te
vereren. Zij zijn de kerkmensen in de wereld die de leer van hun leiders gehoorzamen.
Iedere levensstroom gaat opwaarts, zij aan zij, totdat er een tijd komt
waarop de wijzen en liefdevollen die onze ontwikkeling leiden besluiten
dat het voor onze vooruitgang nodig is beide stromen te verenigen, en
het plan hebben dat dit bereikt zal worden door de bouw van een tempel
voor de gelovigen door de handwerkslieden en dat beide stromen zich
zullen verenigen in een mystieke, gegoten zee. Deze prachtige impuls kunnen wij zien in de kelk die aan beide kanten opreist en gevuld is met de
rode levenswijn. U kunt deze geschiedenis nalezen in de bouw van de tempel van koning Salomo. Dit plan werd verijdeld door het verraad van de
zonen van Seth, die aan de rechter zijde. Hierna keerden zij zich verder
van elkaar af dan ooit tevoren.
Een ernstige toestand wordt thans aangetoond doordat sommigen door
materialisme geheel blijken af te vallen. Maar het ras leeft steeds voort,
de kerkganger en de wetenschapsmens, de mysticus en de occultist, elke
zijn eigen pad volgend, onafhankelijk van de ander, totdat er een stadium
van dusdanig materialisme wordt bereikt dat de geestelijke leiders ernstig
gevaar voor de toekomst zien. Om te voorkomen dat dit ontwikkelingsplan verijdeld wordt, is vernietiging op grote schaal van menselijke lichamen toegestaan, wat er soms op lijkt alsof de mens op aarde vernietigd
wordt. Zie de breuk in beide stromen. Maar deze ramp heeft het beoogde effect; wij zien nu weer grote kracht en beide stromen keren zich meteen naar elkaar, waar zij zich kort daarna tot één stroom verenigen.

386

Sommige woorden in deze paragrafen, oorspronkelijk in enkelvoud geschreven, zijn in
meervoud veranderd.
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Onderaan zien wij nog een symbool, zo klein dat je het gemakkelijk over
het hoofd ziet. Hier staat een klein, zwart kruis, dat het stoffelijk lichaam
voorstelt. In het vergrootte hoofd van het kruis ziet men het hart. Hart
en hoofd hebben zich verenigd, en het gevolg is te zien in de gespreide
straal, het resulterende zielenlichaam.
Nog een ander symbool beslaat het midden van de band, het Rozenkruis.
De onderste stijl vertegenwoordigt het plantenleven dat zijn voedsel door
zijn wortels tot zich neemt. Ooit waren wij plantachtig. De gekruiste armen zijn het symbool van onze doorgang door het dierachtige stadium,
met zijn horizontale wervelkolom. De bovenste arm symboliseert het verstand, dat een menselijk kenmerk is, en de schitterende ster symboliseert
het gouden bruiloftskleed dat ons goddelijk zal maken.”
Daar het hoofdkwartier een aantal vragen had ontvangen over waarom
de witte roos niet staat afgebeeld in de versie van het Fellowship embleem
die de boeken, briefhoofden, enveloppen, enzovoort, versiert, wordt dit
verklaard in het juli nummer van Echoes 1985: “De witte roos, stelt voor
kuisheid van hart en ook het strottenhoofd waarmee de mens, als hij
eens kuis zal zijn, het scheppende woord zal spreken; het is het heiligste
deel van het embleem. Het trekt aan, en drukt een kracht uit die met grote terughoudendheid beschouwd moet worden. Om deze reden achtten
wij het ongepast de witte roos in de versie van ons embleem zoals het op
materiële, commerciële producten en op bijvoegsels van het Fellowship
werk, af te beelden. Het embleem in de kapel en in de tempel te Mount
Ecclesia, dat de witte roos bevat, is door een gordijn aan het oog onttrokken, behalve bij bepaalde gelegenheden zoals tijdens de tempeldienst
en de genezingsdienst. Het embleem in de kapel van de genezingsafdeling,
eveneens voorzien van een witte roos, is altijd onbedekt. Maar deze kapel
wordt uitsluitend bezocht door personen die oprecht en bewust willen
bidden voor hun genezing, of zij die dringend verzoeken om geestelijke
hulp.’
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Addendum 11. TWEE BALLADES
Where are you going, my pretty Maid?
Celebrated
English Ditty
Of the olden time
With
New symphony & accompaniment
By
R. Gaythorne
London
W. Marshall & Co
7 Prince St.
Oxford Circus. W.
`Where are you going, my pretty maid?
Where are you going, my pretty maid?’
‘I’m going a milking, ‘sir,’ she said,
‘sir,’ she said, ‘sir,’ she said.
I’m going a milking, ‘sir’ she said.
‘Shall I come with you, my pretty maid?
Shall I come with you, my pretty maid?’
‘Oh, yes, if you please, kind ‘sir,’ she said.
‘sir,’ she said, ‘sir,’ she said.
Oh, yes, if you please, kind ‘sir,’ she said.
‘What is your father, my pretty maid?
What is your father, my pretty maid?’
‘My father ‘s a farmer, ‘sir,’ she said,
‘sir,’ she said, ‘sir,’ she said,
‘My father ‘s a farmer, ‘sir,’ she said.
‘Shall I marry you, my pretty maid?
Shall I marry you, my pretty maid?’
‘Oh, yes, if you please, kind ‘sir,’ she said,
‘sir,’ she said, ‘sir,’ she said,
Oh, yes, if you please, kind sir,’ she said.

326

composed by I. Nathan.

‘And what is your fortune, my pretty maid?
And what is you fortune, my pretty maid?’
‘My face is my fortune, ‘sir,’ she said,
‘sir,’ she said, ‘sir,’ she said.
My face is my fortune, ‘sir,’ she said.
‘Then I can’t marry you, my pretty maid,
Then I can’t marry you, my pretty maid.’
‘Nobody axed you, ‘sir,’ she said,
‘sir,’ she said, ‘sir,’ she said.
Nobody axed you, sir,’ she said.
------------

Waar ga je naartoe, mijn lieve meid?
Een bekend Engels wijsje van vroeger
‘Waar ga je naartoe, mijn lieve meid?’
‘Ik ga melken, mijnhéér,’ zei zij.
‘Mag ik met je meegaan, mijn lieve meid?’
‘Jazeker, als u dat wilt, mijnhéér,’ zei zij.
‘Wat doet je vader, mijn lieve meid?’
‘Mijn vader is boer, mijnhéér,’ zei zij.
‘Mag ik met je trouwen, mijn lieve meid?’
‘Welzeker, als u dat wilt, aardige mijnhéér, zei zij.
‘En wat is je rijkdom, mijn lieve meid?
‘Mijn gezicht is mijn rijkdom, mijnhéér,’ zei zij.
‘Dan kan ik niet met je trouwen, mijn lieve meid.’
‘Niemand vroeg u dat, mijnhéér, zei zij.
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Ben Bolt,
or
Oh! don’t you remember.
a
ballad
Ent. Sta. Hall
London
Published by R. Mills,
140 New Bond St.
Oh! Don’t you remember sweet Alice, Ben Bolt,
Sweet Alice with hair so brown;
She wept with delight when you gave her a smile,
And trembled with fear at your frown:
In the old churchyard, in the valley, Ben Bolt,
In a corner obscure and alone,
They have fitted a slab of granite so grey,
And sweet Alice lies under the stone.
Oh! Don’t you remember the wood, Ben Bolt,
Near the green sunny slope of the hill;
Where oft we have sung ‘neath its wide spreading shade,
And kept time to the click of the mill:
The mill has gone to decay, Ben Bolt,
And a quiet now reigns all around,
See the old rustic porch with it roses so sweet,
Lies scatter’d and fallen to the ground.
Oh! Don’t you remember the school, Ben Bolt,
And the master so kind and true;
And the little nook by the clear running brook,
Where we gather’d the flow’rs as they grew:
On the master’s grave grows the grass, Ben Bolt,
And the running little brook is now dry,
And of all the friends, who were school mates then,
There remain Ben, but you and I.
-----
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BEN BOLT
of
Zeg, herinner jij je
Een ballade
Zeg, herinner jij je nog lieve Alice, Ben Bolt,
lieve Alice met dat bruine haar?
Ze weende van geluk als je haar een glimlach schonk
en beefde van angst als je fronste.
Op het oude kerkhof in het dal, Ben Bolt,
in een eenzame en verlaten hoek
hebben ze een grijze, granieten steen gelegd
en Alice ligt onder die steen.
Zeg, herinner jij je het bos, Ben Bolt,
bij de groene, zonnige glooiing van de heuvel
waar wij vaak hebben gezongen in haar uitgestrekte schaduw
en de maat hielden op het geklepper van de molen?
De molen is in verval, Ben Bolt,
en er heerst nu stilte alom.
Zie de oude rustieke poort met haar geurende rozen
ligt ineengestort op de grond.
Zeg, herinner jij je nog de school, Ben Bolt,
en de meester zo vriendelijk en oprecht
en het plekje bij de helder stromende beek
waar wij de bloemen plukten, die er groeiden?
Op het graf van de meester groeit gras, Ben Bolt,
en het stromende beekje staat nu droog
en van alle vrienden die toen schoolmakkers waren
zijn wij Ben, de enigen die nog zijn overgebleven.
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Addendum 12 HOROSCOPEN
Hieronder volgen een aantal horoscopen van personen en gebeurtenissen met betrekking tot deze biografie, waarbij ik mij in de eerste plaats
richt tot de lezer die thuis is in astrologie. 387
Er zij opgemerkt dat het huizensysteem van Campanus wordt gebruikt,
dat Pluto wordt toegekend als behorende bij Aries, en gebruik wordt gemaakt van 35 verschillende aspecten, waarvan de werking is weergegeven
voor zover bekend. Deze aspecten zijn ontleend aan het werk van Johannes Kepler De Harmonie der Wereld, boek 4, hoofdstuk 5. 388 Verder dat de
Maan berekend is voor zijn juiste stand (parallaxopheffing) en dat de horoscopen van Studion, Hess, Haslmayr, Andreae en Fludd zijn berekend
met tijdvereffening, wat noodzakelijk is voor die periode, en de datums
zijn omgezet volgens de Gregoriaanse of tegenwoordige tijdrekening.

114 Astrologische symbolen en aspecten.

In bovenstaande tabel worden weergegeven: het aantal graden, symbool, werking + of -, en de orb. De aspectsymbolen, voor zover die niet
bestonden, zijn door mij bedacht. De progressies en eventuele correcties
387
388

De astrologische berekeningen werden uitgevoerd met het computerprogramma Astrolab 3.008 van Ole Eshuis, Amsterdam.
Dit boek verscheen oorspronkelijk in het Latijn met als titel Harmonice Mundi te Linz
in 1619. Een Duitse vertaling door Max Caspar verscheen te München in 1940 als band
6 van Gesammelte Werke von Johannes Kepler. Een heruitgave hiervan verscheen onder de
titel: Was die Welt im Innersten Zusammenhalt. Antworten aus Keplers Schriften. Mit einer Einleitung, Erlauterungen und Glossar. Herausgegeben von Fritz Krafft, Wiesbaden 2005
[ISBN 3-86539-015-3]. Een Engelse vertaling verscheen als The Harmony of the World, by
Johannes Kepler, vertaald door E.J.Aiton; A.M. Duncan; J.V. Field; te Philadelphia in
1997 (ISBN 0-87169-209-0) Het betreft het 4e boek, hoofdstuk 5 genaamd: ‘Over de effecten van de invloedrijke aspecten en van hun graden in getal en rangorde.’
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van het geboortemoment werden berekend volgens de sleutel: 1 tropisch
jaar of zonnejaar is gelijk aan 1 ware zonnedag.
Simon Studion
Simon Studion werd volgens de kalender O. S. (oude stijl) geboren op 6
maart 1543 tussen 6 en 7 uur te Urach, 48.30.00 N.Br. en 9.24.12 O.L. Volgens
onze huidige tijdrekening was dat 10 dagen later, dus op 16 maart 1543. Officieel eindigde de kalender Oude Stijl of Juliaanse kalender op 15 oktober
1582. Toen trad de Gregoriaanse kalender, of de kalender N.S. (nieuwe
stijl) in werking omdat de O.S. inmiddels 10 dagen achterliep met de werkelijkheid. Hoewel niet ieder land meteen tot de Gregoriaanse kalender
overging, rekenen computerprogramma’s een geboortedatum voor 15 oktober 1582 automatisch om naar de huidige kalender. Dit betekent dat
voor Simon Studion de geboortedatum volgens de oude stijl moet worden
ingegeven, en eveneens voor de progressieve data.
Simon Studion
geb. 16 maart 1543 NS 6.14.21 LMT
Urach 48.30.00 N.Br. 9.24.12 O.L.
GMT 5.36.44 St. 17.45.41
Huizen Campanus
1: = 22.20.34 10: 9 26.42.56
2: 2 27.29.17 11: 0 6.43.18
3: 3 16.26.16 12: 0 23.58.57
!= 24.44.02
@ 1 1.24.09 P
# = 29.11.25
$ = 23.33.25
%1 27.25.07
^7 29.10.38 R
&8 20.19.45 R
*5 26.51.12 R
(1 19.21.53 R
_- 17.26.10

115 Horoscoop van Simon Studion

Om de geboortetijd precies te bepalen werd gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
1e Zijn afstuderen als magister in de theologie op 14 febr. 1565. Primaire
boog 1.19.40. Zijn pr. ^, heer van het 9e huis, hogere studie, en van het MC,
de maatschappelijke positie, stond toen 26.48.46 R, exact H op het MC.
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2e Zijn eerste baan als medewerker aan een pedagogisch instituut te

Stuttgart op 14 april 1565. Primaire boog 1.20.32. De primaire MC stond toen,
op 2 minuten na, dus zo goed als precies, 75° op het midpoint #/@, een
disharmonisch aspect. Zowel # als de @ behoren bij het 6e huis, dat van
arbeid. Bij zijn afstuderen in de theologie had Studion te horen gekregen
dat hij geen predikant kon worden omdat hij stotterde. Zijn eerste baan
was dus een grote teleurstelling.
3e Zijn huwelijk op 7 januari 1566. Primaire boog 1.23.13. Mercurius, de heerser van het 7e huis, de echtgenote symboliserend, stond toen 44.05 (disharmonisch) op zijn asc. en harmonisch (F, 60.17) op de cusp 5, dat van
zijn verloofde. Venus, de planeet van de liefde, stond disharmonisch (74.49)
op de hoorn van 5. een huwelijkssituatie met gemengde gevoelens aangevend.

4e Op 8 febr. 1572, 6 jaar later, werd hij echter leraar aan de Latijnse school
te Marbach. Primaire boog 1.42.25. Toen stond de pr. & (medeheer van het
MC), de maatschappelijke positie, harmonisch (19.50) op ^, de heer van 10.
De primaire MC stond toen precies F &. Hier bleef hij tot aan zijn pensi-

oen.

5e Op 9 nov. 1604 was hij klaar met het schrijven van zijn hoofdwerk Naome-

tria. Primaire boog 5.38.18. De primaire asc. stond toen harmonisch (108.05)

op #, de heer van het 3e huis, dat van schrijven.
6e Op 19 febr. 1605 kreeg hij een jaargeld. Primaire boog 5.39.14. De primaire
MC was toen harmonisch (H, 120.06) op &, de heerser van zijn MC of het 10e
huis. Dit geeft een LMT van 6.14.21 uur, 5.36.44 GMT en 17.45.40 St., waarbij
de horoscoop er als boven uitziet.
Tobias Hess.
In zijn lijkrede Tobias Hess’ - een man zonder gelijke – onsterfelijkheid, 389 schrijft
Johann Valentin Andreae over zijn vriend Tobias Hess: ‘Men moet zich
een man voorstellen van recht postuur, met een rimpelloos voorhoofd,
levendige ogen, een scherpe neus, een vriendelijk gezicht, verfijnde handen, krachtige ledematen en altijd vol beweging.’ Hij werd geboren op 10
februari 1568 390 te Neurenberg. Zijn vader was Frederik Hess, senator te
Neurenberg. Hij studeerde rechten en oefende dat vak ook enige tijd uit.
389

390

Johann Valentin Andreae, Memorialia, benevolentium honori, amori et condolentiae data. Argentorati, sumptibus haeredum Lazari Zetneri, Anno M.DC.XIX. Tobiae Hessi, viri incomparabilis, immortalitas, MDCXIX. De Nederlandse vertaling werd ter beschikking gesteld door de Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam.
Dit is volgens de Gregoriaanse kalender of huidige tijdrekening, volgens de Juliaanse
kalender is dat 10 dagen vroeger. Dit geldt eveneens voor de 17e eeuw.
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Hij leerde eveneens Hebreeuws, Grieks en Latijn en hield zich bezig met
de dichtkunst, geschiedenis, mechanica en wiskunde. Ook probeerde hij
een perpetuum mobile te construeren. Zijn moeder had bij hem, door
haar huisapotheek, de belangstelling voor geneeskunde gewekt. Verder
ontwikkelde hij zich tot een uitmuntend theoloog. Hij had een buitengewoon geheugen, citeerde hele bladzijden uit de Bijbel zowel in het Duits
als Latijn. ‘Intussen raakte zijn huis, dankzij de vruchtbaarheid van zijn
vrouw, aardig vol,’ aldus Andreae, want hij had 12 kinderen. Hij had vaak
last met de autoriteiten, zowel om zijn opvattingen als om het onbevoegd uitoefenen van de Paracelsische geneeskunst. Hoewel tot het einde toe goed bij zijn verstand, wordt hij bedlegerig. Hij heeft een lang
ziekbed, mergelt helemaal uit en sterft tenslotte op 4 december 1614.
Tobias Hess
geb. 10 febr. 1568 NS 7.12.04 LMT
Nürnberg, 49.27.10 N.Br 11.04.40 O.L
GMT 6.27.45 St. 16.29.16
Huizen: Campanus
1: - 14.35.29 10: 9 9.01.33
2: 2 1.59.40 11: 918.49.06
3: 2 27.27.27 12: 0 3.08.18
!@ =
# 0
$ 0
%4
^9
&6
*9
(3
_=

20.39.42
13.07.58 P
25.19.05
7.19.08
23.40.16 R
6.57.40
26.04.17 R
24.21.02
14.06.52 R
18.04.28

116 Horoscoop van Tobias Hess.

De heer Gilly heeft voor mij al het mogelijke gedaan om te zien of er
ergens een geboortetijd vermeld stond, helaas bleek dit niet het geval.
Wél stuurde hij mij de gegevens over Hess en zijn gezin die zich in het
archief van de universiteitsbibliotheek te Tübingen bevinden.
Van Tobias Hess is geen afbeelding bekend, de beschrijving hierboven
van Andreae doet denken aan een van de luchttekens rijzend. Van zijn
huwelijk wordt gezegd dat het niet gelukkig was. Met Aquarius rijzend is
heer 7 in 1, wat wijst op een dominante vrouw. Geprobeerd is aan de
hand van gebeurtenissen, zijn horoscoop te corrigeren. Dit blijft voor
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sceptici speculatief, maar de planeetstanden en aspecten onthullen toch
veel over deze bijzondere man. De Boogschutter op het MC met i erin,
geeft zijn interesse in de rechtsgeleerdheid aan, terwijl de toenmalige heer
(thans medeheer) van -, in 6, interesse in de geneeskunst aantoont; en
met Mars in 6, het beoefenen hiervan. De Zon in het eerste huis laat zien
dat hij niet bang was. Het 9e huis is dat van procesvoering, rechtszaken.
De heer hiervan, %, in het 6e huis, (160 graden) harmonisch op de asc. laat
zien dat hij bij het voeren van processen als advocaat strijdvaardig was.
Het geeft echter ook aan dat hij door zijn werk, het onbevoegd uitoefenen
van de geneeskunst, zelf met het gerecht te maken zou krijgen.
Andreae beschrijft Hess als een zeer vredelievend mens, altijd bereid
anderen te helpen en als iemand die zijn tegenstanders vergaf. Voeg hierbij Neptunus harmonisch op de ascendant dan dringt de gedachte zich
op dat hij een lekenbroeder in de Orde van het Rozenkruis was en gelijk
Max Heindel een boodschap had te brengen door middel van de Fama
Fraternitatis RC en de Confessio Fraternitatis RC. Of Hess dat helemaal alleen
heeft geschreven of met behulp van Andreae en anderen, daarover zijn
de historici het onderling niet eens. Maar waar men het wel over eens is,
is dat Hess de spil in dit geheel was.
Tobias Hess werd geboren op 10 febr. 1568 te Neurenberg, gelegen 49.47.10
NB en 11.04.40 OL. Het tijdstip van geboorte is onbekend. Volgens de persoonsbeschrijving van Andreae, zou Aquarius op de ascendant kunnen
passen. Dan staat de Boogschutter op het MC wat zeer goed past bij zowel een advocaat als een arts. Of dit juist is zal moeten blijken uit de
progressies. Omdat de tijd toen werd bepaald met behulp van de zonnewijzer, dient er tijdvereffening te worden toegepast, die wordt uitgedrukt
in LAT. Bij een geboorte op 7.12.04 LMT werden de volgende progressies
gevonden voor een viertal gebeurtenissen waarvan de data bekend zijn.
1e Promotie tot dr. in de beide rechten op 20 mei 1592. Primaire boog 1.32.52.
Mars heer 9, het huis van hoger onderwijs, staat in het 6e huis, de gezondheid voorstellend en was disharmonisch (126.16) op de cusp van het 9e
huis. Verder staat ^, die in het 9e huis is geplaatst, pr. in conjunctie met
het MC, de maatschappelijke status en het beroep, en eveneens pr. harmonisch ( 71.21) op de !, die in zijn asc. is geplaatst. De prim. asc. staat
eveneens harmonisch (24.50) op #, wat wijst op de met goed gevolg gepresteerde mentale arbeid, en staat eveneens harmonisch (72.39) op de @ die
deel van ons instinct of primitief denken uitmaakt. De primaire cusp van
het 9e huis stond eveneens harmonisch (99.26) op de @.
2e Het kerkelijk huwelijk met Agnes Kienlin d.d. 23 oktober 1588, nadat zij
twee dagen daarvoor, bij de rechter, de huwelijksakte hadden laten opma343

ken en vervolgens hadden getekend. Primaire boog 1.19.34. De @ symboliseert de vrouw in de horoscoop van een man en deze stond toen pr.
A(vanuit 24.34 9) op *, die heerser is van het 7e huis, de echtgenote. Venus, de planeet van de liefde, stond precies 48° (harmonisch) op *. De
prim. MC stond 20.28 (harmonisch) op ^ en wijst op Hess’ gegoede sociale
status, terwijl de primaire cusp van het 7e huis, de echtgenote voorstellend,
F (harmonisch) op % stond, de fysieke aantrekkingskracht.
3e De geboorte van hun eerste kind, Johann Conrad op 9 juni 1591. Primaire boog 1.29.21. Het vaderschap wordt duidelijk aangewezen door de bijna
exacte A (zij stond 25.21 0) van de pr. @ op #, die heer is van het 5e huis,
het eerste kind aanwijzend.
4e Zijn overlijden op 4 dec. 1614, na een bedlegerige ziekte te Tübingen.
Primaire boog 2.55.20. Mars, de heerser van het 8e huis, de dood, stond
harmonisch (131.49) op de @, de heerseres van het 6e huis, dat van gezondheid en ziekte. En eveneens pr. harmonisch (132.01) op ^, de arts. Al het
mogelijke was gedaan. De asc., het stoffelijklichaam voorstellend, stond
primair (107.30) op #, heer van het 4e huis, het einde van het leven. De primaire ascendant stond eveneens harmonisch (F, 59.42) op de @, zodat zijn
overlijden als een bevrijding van een gekweld lichaam moet zijn geweest.
Bij Max Heindel ging zijn inwijding vaak gepaard met ernstige hartklachten en een ziekbed. In dit verband is het opmerkelijk, dat vlak voor het
overlijden van Tobias Hess de pr. %, heer van het 8e huis, harmonisch
(40.30) op ( stond die met inwijding te maken heeft. De hoeveelste inwijding
dit was, vermeldt de geschiedenis niet.
Naar aanleiding van deze gevonden progressies moet zijn geboortetijdstip 7.12.04 LMT zijn geweest, waarvoor bovenstaande horoscoop werd berekend. Dit komt overeen met 6.27.46 GMT en een Sterrentijd van 16.29.16.
Adam Haslmayr.
Adam Haslmayr werd volgens de kalender O.S. (oude stijl) geboren op 31
oktober 1562 te Bozen in Tirol, dat thans Bolzano heet, 46.29.13 N Br. en
11.23.09 O.L. Volgens onze huidige tijdrekening was de geboorte 10 dagen
later, dus op 10 november 1562. Oostenrijk, waar Zuid-Tirol toen onder
viel, ging rond 1584 over op de huidige tijdrekening.
Het vinden van de geboortetijd wordt bij Haslmayr bemoeilijkt doordat
er geen afbeelding van hem bekend is, noch een persoonsbeschrijving
van hem bestaat. Wij weten alleen dat hij van beroep organist was,
schoolmeester, notaris, en de alchemie en de Paracelsische geneeskunst
beoefende.
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Om de geboortetijd te bepalen werden de volgende gegevens gebruikt:
1e Geboorte van het eerste kind op 10 oktober 1591 (NS). Primaire boog
2.02.09. De pr. cusp van het 1e huis, het eerste kind symboliserend, was 35.30
op ^ die in het vierde huis staat, dat van het gezinsleven. De pr. cusp
van 5 staat disharmonisch, 104.27 op # die heer is van het 5e huis en bijna
precies, op 7 min. na, G op het middelpunt #/%. De pr. @ stond 29.31,
dus S op $, die medeheer is van het 7e huis, zijn vrouw symboliserend.
Bekend is dat er van de zeven kinderen die er in Bozen geboren werden,
vier in hun jeugd zijn overleden, o.a. de oudste.
Adam Haslmayr
geb. 10 nov. 1562 NS 14.35.24 LMT
Bozen/Bolzano 46.29.13 NBr 11.23.09 OL
GMT 13.49.51 St. 17.51.56
Huizen: Campanus
1: = 25.56.33 10: 9 28.08.55
2: 2 26.53.05
11: 0 9.13.09
3: 3 16.52.44
12: 0 28.16.47
!8
@ 0
# 8
$ 9
%7
^4
& 4
*8
( 3
_ =

17.42.44
6.18.14 P
25.06.10
29.31.25
25.55.35
5.09.26 R
19.19.41R
28.34.58
4.41.39 R
11.15.09R

117 Horoscoop van Adam Haslmayr.

Primaire boog 1.45.40. De pr. MC stond toen 132.07, dus bijna exact, en harmonisch op (, de heer van de Asc. De pr. $, die in het 10e huis staat, was
2e Zijn betrekking als schoolmeester te Bozen, op 23 maart 1588 (NS).

28.50 MC/$.

3e Verheffing in de adelstand op 15 aug. 1593.

Primaire boog 2.10.05. De pr.

! stond toen 155.45, dus bijna 156 graden op ^, de heer van het 10e huis,

dat van de maatschappelijke positie.

Primaire boog
De pr. MC stond toen 160.05, dus disharmonisch op &, die altijd op
een ‘val’ wijst. De pr. ! was A, 29.10, op $, de heer van het 2e huis, financiën, een aanwijzing voor de kleine uitkering die hij kreeg. De pr. $ op
haar beurt stond 39.48 op de @ en 47.56 op het MC.

4e Ontslagen als schoolmeester te Bozen op 10 sept. 1603.
2.54.49.
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5e Gevangenneming op 21 aug. 1612. Primaire

boog 3.34.32. De pr. &, de heer
van het 12e huis, van gevangenissen en geheime vijanden, stond disharmonisch op cusp 12, 168.17, F ^/* en H (/ MC; terwijl de pr. Asc. op 8 min
na, S & stond. Hij had geen enkel besef van het onheil dat hem wachtte.
Dat onheil wordt aangewezen door het MC disharmonisch op: 105.31 (,
135.54 op ^, L, op 9 min na, op &, en 84.05 op #.
6e Vervroegd vrijgelaten op 1 juni 1617. Primaire boog 3.55.39. De aspecten
zijn als volgt: asc. 19.48 op (, de heer van de asc. De pr. Asc. 19.48 op (,
de pr. ! 15.06 op cusp 12 en 40.04 op #, terwijl de pr. #, op 26 min na, A op
$ stond. Alleen de pr. asc. was L #.
Deze duidelijke aanwijzingen, en de daarbij gevonden geboortetijd, zijn
sterke aanwijzingen dat de horoscoop de juiste moet zijn.
Johann Valentin Andreae.
Johann Valentin Andreae werd volgens onze tegenwoordige tijdrekening
of Gregoriaanse kalender, geboren op 27 aug. 1586 te Herrenberg 48.35.25
NB, 8.52.15 OL. Volgens zijn autobiografie Vita, was dat tussen 6 en 7 uur.
Deze zelfde tijd vinden wij terug in de familiebijbel en in het doopregister. Schick zegt, dat Andreae met Johannes Kepler schriftelijk in verbinding stond. 391 De horoscooptekening in Andreaes Collectaneorum mathematicum is misschien zelfs door Kepler berekend, en wel voor 6.30 uur. 392
Voor het bepalen van het juiste geboortetijdstip is gebruik gemaakt van
de volgende gebeurtenissen, alle berekend volgens de Gregoriaanse tijdrekening, wat tien dagen later is omdat Württemberg pas in 1700 overging
op de Gregoriaanse kalender:
1e Het overlijden van zijn vader aan waterzucht op 19 aug. 1601. Primaire
boog 0.54.16. Het MC of 10e huis symboliseert in de horoscoop van een
jongen, de vader. De primaire MC stond toen dish. (104.22) op *, die heerser is van het 8e huis van de vader, de dood aanwijzend.
2e Zijn huwelijk op 12 aug. 1614. Primaire boog 1.40.52. De pr. @, de vrouw
voorstellend, stond precies L (disharmonisch) op %, de planeet van de
hartstocht, en harmonisch (140.18) op $, de planeet van de liefde. De pr. (,
heer van het 7e huis, de echtgenote, stond harmonisch (48.17) op de asc.
De prim. asc, 7 1.52, stond toen harmonisch (72.07) op %.
3e. Het voor de eerste maal afbranden van zijn huis op 19 okt. 1618, tijdens
de 30 jarige oorlog van 1618-1648. Primaire boog 1.55.57. De pr. ! stond toen
391
392

Hans Schick, Die geheime Geschichte der Rosenkreuzer, Schwarzenberg CH 1980, blz. 116.
J.V. Andreae, Collectaneorum mathematicum decades XI, Tübingen 1614, plaat 42 (en niet 36
zoals J. W. Montgomery in Cross and Crucible, Den Haag 1973, in voetnoot 120 op blz.
51 schrijft.)
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dish. (74.03) op %, de oorlogsgod en vuur voorstellend. De pr. % stond
harmonisch (36.30) op de asc., terwijl de prim. IC, de woning, harmonisch
(165.04) op % stond.

4e Zijn huis brandde voor de tweede keer af op 20 sept. 1634 en eveneens
vond toen een zoon de dood. Primaire boog 2.54.19. De pr. % stond toen

harmonisch (40.27) op $ en dish. (162.42) op *. De primaire asc. was harmonisch (84.31) op %, dish. (96.26) op ^, heerser van 4, de woning, en het primaire IC of 4e huis, harmonisch (47.58) op *. De dood van zijn zoon wordt
aangewezen door het disharmonische (162.50) aspect op &, die in het achtste huis staat, dat van de dood.
5e. Zijn overlijden op 7 juli 1654 om 19.00 uur. Primaire boog 4.09.35. De pr. &
(28.12 1), de oude man met de zeis, stond vanuit het 8e huis, de dood, G op
(, de planeet die heer is van het 6e huis, gezondheid en ziekte. Pluto, de
heer van het 8e huis, stond pr. (90.18) dish. op ^. Jupiter, is heer 4, het einde
van het leven. En de !, het leven symboliserend, stond harmonisch (53.45)
op het midpoint asc/#. Dit geeft een geboortetijd van 6.29.09 LMT of 5.53.40
GMT en een Sterrentijd van 4.29.24.
Joh. Val. Andreae
geb. 27 aug. 1586 NS, 6.29.09 LMT
GMT. 5.53.40 St. 4.49.24
Herrenberg, 48.35.25 N.Br. 8.52.15 O.L.
Huizen: Campanus
1: 6 17.07.15 10: 3 13.44.02
2: 7 18.37.25 11: 4 12.03.31
3: 8 16.51.50 12: 5 13.39.51
!6 3.25.13
@ - 12.04.26 P
# 6 16.05.23
$ 7 0.27.02
%4 20.45.08
^4 8.50.06
& 2 2.26.02 R
* = 7.17.57 R
(4 28.05.50
_ 1 9.46.06 R

118 Horoscoop van Joh. Val. Andreae.

Nog twee opmerkingen: 1e Let op de doorlopende, disharmonische aspecten tussen %- * - ! - %. Zij hebben betrekking op brand, oorlog, geweld en vernietiging. Als er zich een progressief aspect, hetzij harmonisch
of disharmonisch, met één of meer van deze hemellichamen vormt,
wordt de in deze horoscoop van oorsprong disharmonische invloed in
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werking gezet, zoals uit het tot tweemaal toe afbranden van zijn woning
blijkt. 2e Op het MC, het beroep voorstellend, staat 3, en op de ascendant,
het stoffelijk lichaam, staat 6. Beide hebben als heerser de planeet #. Saturnus, de planeet die angstig maakt, de dood symboliseert en in het 8e
huis staat, eveneens dat van de dood, staat disharmonisch (J) op # en de
ascendant. De man was dus letterlijk ‘als de dood’ zijn positie en zijn leven te verliezen.
Carl Louis Fredrik Grasshoff, alias Max Heindel.
Max Heindel
geb. 23 juli 1865, 4.32.08 LMT
GMT 3.51.17 St. 0.35.44
Aarhus, 56.09.21 N.Br. 10.12.39 O.L
Huizen: Campanus
1: 5 6.41.19
10: 1 9.43.26
2: 6 3.43.59 11: 2 5.14.05
3: 6 21.54.55 12: 3 19.57.30
!5 0.14.48
@ 5 5.34.22 P
# 5 20.58.26
$ 3 14.43.52
%6 5.49.32
^ 9 20.02.27 R
& 7 24.10.45
* 4 1.30.02
( 1 10.34.07
_ 2 14.08.31

119 Horoscoop van Max Heindel.

Volgens het doopregister van Aarhus in Denemarken, werd Carl Grasshoff – die in Amerika zijn naam veranderde in Max Heindel – geboren op
23 juli 1865. Er wordt geen tijdstip genoemd, maar dat kan worden herleid
uit de door hemzelf berekende horoscoop in The Message of the Stars, in
het Nederlands vertaald onder de titels Astrologiehandboek; de boodschap der
sterren ook Handboek voor astrologie, horoscoop nummer 3. Om de progressieve standen tijdens zijn drie inwijdingen juist te berekenen, werd eerst,
aan de hand van onderstaande gebeurtenissen, nagegaan wat het precieze
moment van geboorte was. Hiervoor werden gebruikt:
1e Het overlijden van zijn vader op 8 april 1868. Primaire boog 0.10.44. Heindels progressieve ! stond toen A midpoint !/@; #, heer 12, stond J (een
disharmonisch aspect) het MC, de vader symboliserend. Venus progressief was 48 graden, harmonisch, op de @, heer 12. De primaire MC was 108
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graden, harmonisch, op de ! terwijl de primaire asc.
nisch, op # stond.

12

graden, harmo-

2e Zijn huwelijk met Cathy Wallace op 15 december 1885.

Primaire boog
De primaire asc. stond toen 48.05 (een harmonisch aspect) op *, de
heerser van het 7e huis, dat Cathy symboliseert. Progressief stond * 17.47
(disharmonisch) op $. Venus, de planeet van liefde, stond 59.50 (harmonisch) op %, de planeet van de fysieke aantrekking, en S op de asc. De
progressieve % stond 48.20 (harmonisch) op de !. Voor wat de fijncorrectie betreft: de sec. asc. stond 108.06 (harmonisch) op de @, de vrouw in de
horoscoop van een man symboliserend.
3e Zijn huwelijk met Louisa Anna Peterson, zijn 2e vrouw, op 10 april 1895.
Primaire boog 1.53.39. Op het 7e huis staan zowel de Waterman als de Vissen. Aquarius is een luchtteken en wij kijken dan naar het volgende luchtteken, Tweelingen, waarvan de heer # is. Wij zien allereerst dat de progressieve $, de planeet van de liefde, G, (disharmonisch), op # staat, en
75.27 (75 is disharmonisch) op de asc. De primaire asc., 5 25.20.48, stond J,
disharmonisch, op (, het 2e huwelijk. Dat voorspelt dus niet veel goeds.
De primaire asc. stond harmonisch op $ 70.37 (72), de liefde en 19.56 (20) op
de @, die de vrouw in de horoscoop van een man voorstelt, waardoor het
huwelijk tóch werd gesloten.
4e Zijn huwelijk met Augusta Foss, zijn derde vrouw, op 10 aug. 1910. Primaire boog 2.49.26. In het 7e huis staan geen planeten. De Waterman is een
luchtteken en het 3e luchtteken is de Weegschaal, waarvan de heerseres $
is. De primaire asc. stond toen 79.44 op $, en het MC 71.53 (harmonisch) op
de @. De Maan op haar beurt stond progressief A de cusp van het 9e huis.
Heindel ging dan ook de dag na zijn huwelijk alleen een lange tournee
naar de Noordwestelijke staten maken en reisde per schip.
5e Tot slot zijn overlijden, aan een hartaanval, op 6 januari 1919. Primaire
boog 3.19.45. De !, het hart symboliserend, stond pr. 45.04 op de asc., dus
disharmonisch op zijn lichaam. De pr. asc. stond 44.45 (disharmonisch) op
&, die bij Heindel in het 4e huis staat, het einde van het leven.
Het resultaat van deze correcties geeft een geboortetijd van 4.32.08 LMT,
3.51.20 GMT en 0.35.44 St. tijd; een tijd die nauwelijks afwijkt van de tijd die
Heindel zelf gebruikte. Zijn horoscoop ziet er dan als boven uit.
Aan de hand van deze, precies op tijd gestelde horoscoop, volgen
thans de berekeningen van de progressies tijdens zijn 3 inwijdingen,
waarvan helaas niet alle data precies bekend zijn.
1ste Inwijding, ca 20 mei 1908; primaire boog 2.41.40; St.tijd pr. 3.17.24. Asc pr. 6
3.11.45 S asc/! =3.27. Cusp 8, 1 4.02.35 staat 40.09 _. De progressieve planeten: ! in 6 11.25.18, staat 35.51 @. De @ 18.55.10 staat 167.13 @/asc.; # pr. in 6
1.18.25.
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18.05.27 R, was 44.38 !/asc.

en 12.15 %. Venus pr. in 5 1.05.26 stond 19.53 #. %pr.
precies F !/@.
2e Inwijding op 9 april 1910; primaire boog 2.48.18; St.tijd pr. 3.24.02. Het MC
primair 2 23.23.58, stond 71.57 op de @. De asc.6 4.16.59, stond 143.43 (. Cusp. 8,
1 5.17.25 was 119.43 @ en 105.15 ^. De progressieve planeten: ! 6 13.15.05,
niets. @ = 17.20.36, niets. # 6 16.16.15, stond 74.46 * en 155.42 (. $ pr. in 5
3.15.42 stond A !/asc. (staat 3.27) en 17.42 #. %pr. 7 4.09.50 stond 20.01 &.
3e Inwijding, omstreeks 22 nov. 1910 (dus maar 7 maanden na de 2e inwijding); primaire boog 2.50.33; St.tijd 3.26.17. De pr. asc. 6 4.39.11, stond
toen 79.55 $ en 144.05 (. De cusp van het 8e huis, 1 5.42.52, was H de @ (5.34. 23
5). De pr. ! (13.51.17 6) stond 20.40 & en 96.11 ^. De pr. @ (26.18.56 =) stond
159.31 % en 96.17 ^. Venus pr. (3.58.43 5) stond toen 80.12 & en 79.50 _. Mars pr.,
tenslotte, stond 4.34.03 7, dus 140.26 _.
4e Inwijding, omstreeks 6 juli 1913. Primaire boog 2.59.59; St.tijd 3.35.43.
De pr. asc., 6 6.11.56, stond toen 47.59 op &. De cusp van het 6e huis,0
28.31, was 72.03 (. De pr. !, 16.24.01 6, stond 39.43 op de asc. en 75 graden
op *. * Pr., 4 3.30.46, stond toen S op het midpoint !/asc (5 3.28.03) terwijl de transiterende & 54.26 op de asc. stond, 83.34 op % en 47.59 op de @.
2.56.27 stond

Cathy Wallace
Cathy Wallace
geb. 4 januari 1869, 9.17.26 LMT
GMT 9.34.30 St. 16.13.34
Glasgow 55.51.29 N.Br. 4.15.58 W.L
Huizen: Campanus
1: 0 27.30.36
10: 9 5.19.03
2: 2 5.43.38
11: 9 12.07.02
3: 2 26.59.37
12: 9 22.06.52
!0 14.08.35
@ 7 2.47.07 P
# 0 14.45.40
$ 9 13.42.14
%6 4.47.03
^1 6.29.02
& 9 12.15.31
*4 15.25.59 R
(1 14.32.57
_ 2 15.11.17 R

120 Horoscoop van Cathy Wallace.

Volgens opgave van het ‘register van geboorte van het Clyde district’ werd
Cathy Wallace geboren op 4 januari 1869 om 9.00 uur GMT in de Carrick
Sreet 63, te Glasgow, 55.51.29 NB; 4.15.58 W.L. Zoals bekend, waren in die tijd
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de geboortemomenten vaak afgerond en uiterst onbetrouwbaar. Om die
reden hebben wij haar horoscoop gecorrigeerd aan de hand van de volgende gegevens:
1e Haar huwelijk op 15 dec. 1885 te Glasgow met Carl Grasshoff, de latere
Max Heindel. De primaire boog is 1.13.08. Er zijn echter geen primaire aspecten. Venus, de planeet van de liefde, stond toen progressief zo goed
als precies H 0 4.44.07 de planeet van de fysieke aantrekking %. De progressieve % 2.55.34 6, stond 100. 03 graden vanaf het middelpunt $/&, dat
12.59 9 is.
2e De geboorte van haar eerste kind Wilhelmina op 5 november 1886. De
primaire boog is 1.16.50. Er zijn geen primaire aspecten. De progressieve #,
14.42.39 - de heer van het 5e huis, kinderen, was 131.56, of 132 graden op de
@, symbool voor de bevalling.
3e Haar overlijden op 14 oktober 1902 in Kopenhagen. De primaire boog is
2.22.25. Er waren geen precieze progressies van de primaire cusp van het
8ste huis, noch van haar primaire asc. De progressieve @ was 134.57, dus J
Pluto. De progressieve % is 149.51, L de asc. die heer is van het 8e huis, de
dood. Dit geeft een geboortetijd van LMT 9.17.26, GMT 9.34.30, en als St. tijd
16.13.34.
Augusta Foss
Augusta Foss
geb. 27 jan. 1865, 17.15.37 LMT
GMT 22.45.40 St. 1.44.29
Bellville, 40.37.12 N.B, 82.30.39 W.L.
Huizen: Campanus
1: 5 9.41.45 10: 1 28.07.37
2: 6 7.41.17 11: 2 29.11.55
3: 7 2.19.52 12: 4 5.30.16
! @ # 0
$ =
% 3
^ 9
& 8
* 3
( 1
_ 2

8.05.53
14.50.25 P
13.09.28
22.31.48
4.26.53
20.51.51
0.13.31
25.55.35 R
6.03.01
11.18.44

121 Horoscoop van Augusta Foss.

27 januari 1865 om 17.15.37 LMT (Plaatselijke Tijd),
GMT en 1.44.29 St. tijd 18 km ten zuiden van Mansfield (Bellville?) in
de staat Ohio (40.37.12 N.Br. en 82.30.39 W.L.). Haar horoscoop staat afge-

Zij werd geboren op
22.45.40
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beeld in Astrodiagnose, hoofdstuk 11 blz. 35. In dit hoofdstuk beschrijft mevrouw Heindel, zoals zij later heette, de progressies van een kou die zij
vatte welke uitmondde in een dubbele longontsteking. Een zeer ernstige
situatie, daar de Britse arts, dr. Alexander Fleming, in 1929 de penicilline
nog moest ontdekken. Zij noemt hiervan als oorzaak de progressieve @
in 6 (28.26) G * (25.55) in 3, een wel heel ruime orb. Want de @ liep toen
bijna 11.49 per jaar, of 1° per maand; dus een verschil van bijna 2 maand.
Als 2e noemt zij % pr. 21.01 3 G $ = 22.32. Mars liep toen 1° per jaar, wat
neerkomt op een verschil van 1½ jaar. De horoscoop is ook niet juist berekend; b.v. # staat volgens haar berekening in 0 13.44, wat 13.09 moet zijn.
Vandaar dat de horoscoop werd gecorrigeerd aan de hand van de volgende vier gebeurtenissen.
1e Ze vatte kou op 21 januari 1909, die uitmondde in dubbele longontsteking, toen een ernstig levensbedreiging. Primaire boog 2.49.52. Mercurius die kouvatten en de longen symboliseert, stond pr. precies 54º (disharmonisch) op *, de heer van 1, die ontsteking veroorzaakt. De @, die heer
is van het 12e huis, staat pr. 134.43 (disharmonisch) op #.
2e Op 10 augustus 1910 trouwde zij met Max Heindel. Primaire boog 2.55.31.
Toen stond de primaire asc. 143.58 (harmonische) op de ! die de man
symboliseert. De ! staat in haar horoscoop A cusp 7, de echtgenoot. Venus, de planeet van liefde – die ruim 3 maanden later G asc. zou komen,
dus nov. 1910, de maand waarin Heindel zeer ernstig ziek was en de arts
verwachtte dat hij zou overlijden – staat in haar 8e huis, de dood symboliserend.
3e Op 21 mei 1943 kreeg zij een auto-ongeluk, waarna zij in een rolstoel belandde. Primaire boog 4.55.18. De pr. #, heer van haar 3e huis (in het 12e) het
verkeer weergevend, stond toen 144.19 (harmonisch) op ^. De primaire asc.
stond 95.16, disharmonisch op #, en de prog. # stond G @, terwijl $ pr. S *
stond.
4e Op 9 mei 1949 overleden. Primaire boog 5.17.16. Venus, die in het 8e huis
staat, was toen pr. 74.45 (disharmonisch) op de asc. De pr. asc. stond 90.24
(disharmonisch) op # die in het 6e huis staat. Mercurius, heer 6, gezondheid stond pr. 131.56 (harmonisch) op $ in het 8e huis, dat een ‘zachte dood’
symboliseert. De primaire asc. stond 17.28, disharmonisch op &, die in het 4e
huis, het einde van het leven aangeeft. Haar horoscoop ziet er dan uit als
boven weergegeven.

Rudolf Joseph Lorenz Steiner.
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Rudolf Steiner werd geboren op 25 393 februari 1861 te Donji-Kraljevec,
vroeger in Hongarije, nu in Kroatië gelegen op 45.59.02 n.br. en 15.43 37 o.l.
Allan Leo geeft in zijn A Thousand and One Notable Nativities 394 de geboortegegevens van Steiner weer en noemt Marie von Sivers als bron. In Kroatie liggen echter drie plaatsen met de naam Kraljevec, maar de uitgave
van het blad Rudolf, van de Antroposofische vereniging juni 2011, geeft op
blz. 14 zijn geboortehuis en -plaats weer. In 1861 gold de LMT (Plaatselijke
Tijd). De horoscoop werd gecorrigeerd aan de hand van de volgende gebeurtenissen met de daarbij gevonden aspecten.
Rudolf Steiner
geb. 25 februari 1861, 23.15.00 LMT

113
Horoscoop
van9.37.59
dr. Rudolf SteiGMT
22.08.24, St.t.
ner.D-Kraljevec, 46.21.50 NB, 16.39.01 OL
Huizen Campanus
1: 8 10.35.14
10: 5 22.07.48
2: 9 15.56.43
11: 6 17.09.56
3: 0 22.08.16
12: 7 11.46.15
!=
@6
#=
$%2
^5
&6
*3
(=
_2

7.20.35
18.01.55 P
25.15.00
18.21.05
5.36.09
20.05.46 R
6.02.22 R
8.03.02
28.15.28
7.45.15

122 Horoscoop van Rudolf Steiner.
1e Eerste huwelijk op 31-10-1899 met de acht jaar oudere Anna Eunike. Primaire boog 2.21.58 De progressieve $ (1 6.22) 134.43 MC, en 48.01 $; % 23.47 _.
De primaire asc. (9 7.20) 107.57 #, heer 5 en 7. Als fijncorrectie vinden wij asc.
sec. (9 11.08.26) 84 *.

Steiner werd niet geboren op de 27e, toen werd hij gedoopt. Zie o.a.: Christoph Lindenberg,: Rudolf Steiner, Rowohlt pocket, nr. 1090, Stuttgart 1988, blz. 8.
394 London, z.j., 3e druk blz. 42 onder nr. 753. Leo deelt mee dat hij het geboortemoment
van Von Sivers heeft en verwijst tevens naar zijn boek How to Judge a Nativity, deel 2,
388 en 247. Dit boek werd later genoemd The Art of Synthesis, Londen 1912. Op blz.
206-211 staat Steiners horoscoop afgedrukt met beschrijving, berekend echter voor 27
februari 1861.
393
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2e Tweede huwelijk op 24-12-1914 met Marie von Sivers. Primaire boog 3.18.06.
Toen stond * sec. (3 9.43.58) 71.54 MC; de asc. pr. 999.38 (. Secundaire asc 6
105 *, 48 ! en 18&.
3e Brand Goetheanum: 31-12-1922. Primaire boog 3.48.15. MC pr. 167.42 %, 135.15
*, $pr. 105.07 ^, % 80 & en pr. 80 (/#.
4e Zijn overlijden op 30-03-1925. Primaire boog 3.56.36. Asc. pr. (9 26.54) G #/(
(26.25), # is heer van 8, de dood, en % G @, heer 8, de dood. Asc. sec. 54 #/(.
5e Lid Theosofische Vereniging: 11-01-1902. Primaire boog 2.30.18. De zon pr.
F$ die heer is van het 7e huis, het verenigingsleven.
6e Algemeen secretaris van de Theosofische Vereniging in Duitsland: 2010-1902. Primaire boog 2.33.03. $pr. 149.40 Asc.; %pr. 105.09 $. Venus is heer 7, vereniging en % is heer van de ascendant.

Genoemde zes gebeurtenissen werden gebruikt om het juiste tijdstip
van zijn geboorte te bepalen, wat inderdaad 23.15.00 LMT blijkt te zijn, met
22.08.24 GMT en ST. 9.37.59. Dit geeft bovenstaande horoscoop.
Nog een korte toelichting. Anna Eunike, de eerste vrouw, wordt aangewezen door $. De asc. en $ geven het huwelijk weer. $ pr. J het MC
toont aan dat het huwelijk, met een oudere vrouw, in die tijd opzien zal
hebben gebaard. Het tweede huwelijk met Marie von Sivers wordt aangewezen door de asc. pr., 9 107.57 # die in 5 staat, vrijage, en heer 7 is, het huwelijk. De verwoesting door brand van het Goetheanum wordt heel treffend
weergegeven door MC pr. 167.42 %, brand. Voor het overlijden kijken wij
naar het 8e huis, met diens heren Mercurius en de maan. Op dat moment
stond % heer asc., G @, de Asc. pr G #/(. Steiner zou gezegd hebben dat
hij vergiftigd was. 395 Hoe dit ook zij, de planeet Neptunus symboliseert
geheimzinnigheid en vergif.
De Oudere Broeders van het Rozenkruis beproefden Steiner. Heindel
zegt dat Steiner zijn proef niet doorstond toen hij ervoor koos algemeen
secretaris van de Theosofische Vereniging voor Duitsland te worden, en
dat was op 20 oktober 1902. 396 Op die dag waren er veel progressieve aspecten werkzaam, maar naar voren springt het aspect pr. asc. 105.45 # en
108.45 (. Venus Lde asc, maar vooral de pr. & (6 3.14.33 R) 106.29 het midpoint #/(. Saturnus is de Wachter op de Drempel, de beproever, en Mercurius, die bij het occulte 8e huis hoort, en Neptunus is de planeet van de
geestelijke werelden en inwijding.
Stichting van The Rosicrucian Fellowship.
Zie: Rudolf Steiner; Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geistes Wissenschaft; Der Wiederaufbau des
Goetheanum Rudolf Steiner und Marie Steiner, Bazel 1977, p. 65.
396 Zie addendum 9, brief van Heindel aan mevrouw Bauer d.d. 14-16 oktober 1911.
395
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De Rosicrucian Fellowship werd gesticht tijdens een voordracht van
Heindel op zondagmiddag 15.00.00 PST. in Seattle, WA 47.36.23 N. Br, 122.19.51
W.L. De GMT was toen 23.00.00 en de St. 11.57.54.
Stichting R.C.F.
datum 8 aug. 1909, 15.00.00 PST
GMT 23.00.00 St. 11.57.54
Seattle, 47.36.23 N.Br 122.19.51 W.L.
Huizen Campanus
1: 9 6.02.24 10: 6 29.25.33
2: 0 18.42.09
11: 7 19.13.00
3: = 1.50.29 12: 8 8.53.25
!5 15.42.15
@ 2 20.48.48 P
# 5 20.28.43
$6 12.58.25
%1 5.25.10
^6 16.25.12
&1 23.12.59 R
*0 18.01.55 R
(4 17.54.49
_3 26.27.40

123 Horoscoop stichting van de R. C. F.

Aankoop van het grondgebied in Oceanside.
Aankoop grondgebied
3 mei 1911, 15.30.00 PST
Oceanside, 33.11.45 NBr, 117.22.43 WL
GMT 23.30.00 St. 6.23.27
Huizen, Campanus.
1: 7 4.58.33 10: 4 5.22.49
2: 8 5.25.39
11: 5 4.56.05
3: 9 5.37.41
12: 6 4.43.51
!2 12.23.48
@ 4 22.14.43 P
# 2 15.11.10 R
$ 3 19.11.49
% = 7.55.03
^ 8 9.19.40 R
& 2 10.05.42
*0 29.21.10
(4 19.04.47
_ 3 26.24.26
124

Horoscoop aankoop land
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Het land, waarop kort daarna Mount Ecclesia, het hoofdkwartier van de
Rosicrucian Fellowship zou verrijzen, werd gekocht op 3 mei 1911 om 15.30
PST, dat is 23.30.00 GMT en 6.23.27 Sterrentijd; bij de bank van Oceanside,
33.11.45 N.Br. en 117.22.43 W.L.
Eerste spade in de grond voor Mount Ecclesia.
Op 28 oktober 1911 om 12.40 PST (20.40.00 GMT en 15.14.55 St.) werd de grond
gewijd door het planten van het kruis. Mt. Ecclesia is gelegen op 33.11.45
N.Br en 117.22.43 W.L.
Eerste spade in de grond
28 oktober 1911, 12.40.00 PST
Oceanside 33.11.45 NBr 117.22.43 WL
GMT 20.40.00 St. 15.14.55
Huizen Campanus
1: - 3.00.04 10: 8 21.07.28
2: = 20.29.13 11: 9 9.34.35
3: 1 28.00.23 12: 0 0.31.45
!8 4.18.44
@ 0 19.22.49 P
# 8 7.31.20
$ 6 21.31.03
% 3 10.08.22 R
^8 20.36.15
& 2 17.43.34 R
*0 25.37.27
(4 23.47.54
_ 3 28.51.23 R

125 Horoscoop van de eerste spade in de grond voor Mount Ecclesia

Rollo Smith
Volgens zijn akte van overlijden 397, werd Ralph Smith op 9 november 1862
te Clarksville, in de gemeente Clinton, in Ohio, geboren (39.24.05 N.Br en
83.58.53 W.L). In die tijd werden daar geen tijdstippen van geboorte genoteerd. Op een groepsfoto steekt Rollo ver boven de andere personen uit.
Hij was zeer lang en slank, leed meer dan 20 jaar aan longtuberculose
waaraan hij op 9 januari 1930 overleed. Verder is bekend dat hij van beroep timmerman en later handelaar was en dat zijn huwelijk op 17 juni
397

Van de: State of California, department of Health and Services, County of Riverside,
akte 3355. Met dank aan Norman Schwenk.
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1903 werd gesloten. In De boodschap der sterren noch in Astrodiagnose komt
zijn horoscoop voor en in het archief van Mount Ecclesia zou de horoscoop zich evenmin bevinden. Voor het vinden van zijn geboortetijd waren er dus slechts twee gegevens bekend.
1e Zijn huwelijk op 17 juni 1903 met de 20 jaar jongere Pearl Blythe. 398 Primaire boog 2.53.47. In de horoscoop worden jeugdigen aangewezen door
Mercurius. De primaire asc. stond toen opposiet (28.14) # die heer is van
het 5e huis, geliefde. Het 7e huis symboliseert de echtgenote. De pr. ! was
toen 28.17 9 en stond F # en 72.06 ^, die o.a. heer is van zijn MC, de maatschappelijke status. Venus, de planeet van de liefde was pr. 47.35 (harmonisch) op de asc.; en 74.23 (disharmonisch) op ^; en 74.46 op de cusp van 8,
seksualiteit binnen het huwelijk.

Rollo Smith
geb. 9 november 1862, 13.00.00LMT
GMT 18.35.56 St. 16.14.42
Clarksville 39.24.05 NBr, 83.58.53 WL
Huizen Campanus,
1: - 18.09.22
10: 9 5.35.11
2: 1 15.48.12
11: 9 20.21.28
3: 2 18.03.01
12: 0 9.44.59
!8 17.08.40
@ 3 22.19.48 P
# 7 28.24.05
$ 8 9.30.05
% 1 6.58.51
^7 16.10.44
&7 1.54.41
* 3 19.53.57 R
( 1 1.21.56 R
_ 2 10.16.23 R

126 Horoscoop van Rollo Smith.

2e Zijn overlijden aan tbc op 9 jan. 1930. Primaire boog 4.50.30. De primaire
asc. stond toen exact F %, die heer van het 8e huis is, de dood; 15.19 op de
@, die heer is van zijn 6e huis, ziekte; en 160.09 de !. De pr. % stond 72.08 op
de asc. Jupiter stond pr. 24.22 &, de maaier 126.33 * en 160.42 %. Saturnus pr.
was 132.37 op de asc. De vele harmonische aspecten geven aan dat de

398

Van de: Sate of California, County of Los Angeles, Marriage License nr 1337.
Met dank aan Norman Schwenk.
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dood als een verlossing moet zijn gekomen voor iemand met een lichaam dat al 20 jaar aan tuberculose leed.
Het resultaat geeft de horoscoop zoals deze hierboven staat afgebeeld
met een LMT van 13.00.00, 18.35.56 GMT en een Sterrentijd van 16.14.42.
Rollo Smith stond tegenover zijn Wachter op de Drempel, die de toegang tot de geestelijke werelden verspert, op een van de laatste dagen dat
hij Heindel hielp met het eerste gebouw. Dat moet rond 24 november
1911 geweest zijn. Primaire boog 3.31.15. Er waren toen de volgende progressies: De primaire asc., 2 12.04.16, stond toen 40.16 de @ en 139.51 &. De pr. &,
7 5.16.00, stond 132.34 de asc., dat als ruim moet worden opgevat, maar de
pr. ! 0 6.53.21 stond 84.29 ( en 90.06, dus bijna precies G %.
Mr X, alias dr. W.
Deze horoscoop, met beschrijving, staat weergegeven in Rays van mei
1916 op blz. 16 en 17. Bij narekenen blijkt dat er enige slordigheden in de
berekening voorkomen. Als de horoscoop berekend wordt voor 38 N.Br
en 94 W.L. om 6.00 LMT, geeft dat een GMT van 12.16.00 en een Sterrentijd
van 8.26.57, en blijkt dat er bij de horoscoopberekening in Rays een optelfout is gemaakt bij de stand van de @ die afgerond niet 0.41 maar 0.51 is, en
bij % die niet 17.20, maar 17.30 staat. Op het 11e en 12e huis kan volgens het
huizensysteem van Placidus nooit 0 graden staan bij genoemde sterrentijd
en noorderbreedte. Afgerond moet dat zijn op het 11e huis 6 7 en het 12e
huis 7 6.
Mr X, alias dr. W.
geb. 28 oktober 1882 6.00.00 LMT
GMT 12.16.00 St. 8.26.57
Hutchinson 38.00.00 NBr 94.00.00 WL
Huizen Campanus
1: 7 29.45.41
10: 5 4.24.09
2: 9 1.28.55
11: 6 2.41.07
3: 0 3.52.50
12: 7 0.26.12
!8 4.59.41
@ 3 0.01.43
# 7 24.01.12 R
$ 9 16.10.39
%8 17.29.55
^4 1.17.45 R
& 2 24.04.58 R
*6 21.41.54
( 2 17.46.04 R
_ 2 29.42.48 R

127 Horoscoop van Mr X, alias dr. W.
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De horoscoop opnieuw berekend volgens Campanus en met de Maan
gecorrigeerd voor parallax geeft die bovenstaande horoscoop. De geografische positie laat zien dat de man geboren is in de buurt van Hutchinson, Kansas, dat noordoostelijk van Wichita ligt.
Op de asc. staat 29.46 7, met als heer, $. Deze maakt een 165 (harmonisch) aspect met ^, die in 4 staat. Jupiter op zijn beurt, staat H de asc.,
wat belangstelling geeft voor o.a. het beroep van medicus. Maar ook de
8 staat op de ascendant, met diens heer % erin en de !, wat wijst op interesse in chirurgie. Het harmonische (164.53) aspect van $ met ^, die in 4
staat, maakt dat iemand van lekker eten houdt, vandaar dat deze man een
‘kwabbig postuur’ heeft, zoals Heindel schrijft. Maar dit aspect geeft
eveneens aan, met $ die in het 2e huis is, dat van financiën met de ! daar
eveneens harmonisch op, dat de man rijkelijk over geld beschikte.
Neptunus is de planeet die de geestelijke werelden symboliseert. Neptunus harmonisch (156 graden) op # wijst op geestelijke begaafdheid bij de
man. ( staat echter disharmonisch op de ascendant, wat zijn verslaving
weergeeft aan genotmiddelen en verdovende middelen waardoor hij zich
onmogelijk kon herinneren wat er ’s nachts, als hij uit zijn lichaam was,
voorviel. Neptunus staat ook K %, de heer van de asc. Een oppositie is
een keuze aspect tussen het goede en het kwade. Als ( G % zou hebben
gestaan was het zeker dat deze man zich aangetrokken zou hebben gevoeld en misschien beoefenaar was geworden, van zwarte magie. Daar is
hier gelukkig geen sprake van, wel is het een signaal dat de man erg moet
oppassen daarnaar niet af te glijden.
De wachter op de drempel
Horoscoop nr. 2
geb. 3 april 1893 9.00.00 CST
GMT 15.00.00 St. 19.39.19
Dodgeville 43.00.00 N.Br. 90.50.00 W.L.
Huizen Campanus
1: 3 20.37.23 10: - 24.00.48
2: 4 20.07.18 11: = 16.07.08
3: 5 7.54.38 12:1 28.03.42
!1 14.04.38
@ 8 9.31.18 P
# 1 9.30.56 R
$ 1 6.35.53
% 3 3.49.07
^ 2 2.06.53
& 7 9.05.24 R
*8 9.43.38 R
( 3 9.04.14
_ 3 8.09.37

128 Horoscoop nr. 2, De wachter op de drempel.
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Deze horoscoop, nr. 2 uit De boodschap der sterren, behoort, gezien het onderwerp en als enig in zijn soort, eveneens hier te worden weergegeven.
Samengevat zegt Heindel: ‘Deze horoscoop toont een van de merkwaardigste geestelijke toestanden die ik ooit ben tegengekomen. In de herfst
van 1910 vertelde een vriend mij het treurige geval van een jongen, die gekluisterd aan zijn bed, op zijn buik en ellebogen lag en onophoudelijk als
gebiologeerd naar een bepaald punt in de hoek van de kamer staarde
terwijl zijn hele lichaam voortdurend schokte en hij snikte en kreunde.
Op verzoek van die vriend bezocht ik die ongelukkige jongen en zag dat
het voorwerp dat zo sterk zijn aandacht trok, met een zelfde macht als
waarmee een slang een vogel betovert om die te verslinden, een elementaal was, zo verschrikkelijk, als ik nooit eerder gezien had. Het leek op
een vormloze, geleiachtige massa met op verscheidene plaatsen grote,
groene ogen. Om de paar seconden schoot een puntig, op een zwaard
lijkend, projectiel uit de meest onverwachte plaatsen van zijn lichaam en
doorboorde de jongen. Dan, hoewel het monster geen mond had waarmee het kon lachen, scheen het te stuiptrekken van vijandig genot over de
angst en de pijn die hij had veroorzaakt. Op andere momenten scheen één
van de ogen, op iets dat leek op een slurf, uit het monster te schieten, die
dan vlak voor de ogen van zijn slachtoffer stilhield en erin staarde met
een dwingende kracht en een angstaanjagende intensiteit.
Staande aan de rand het bed, stuurde ik een stroom van kracht naar de
basis van de hersenen van het arme slachtoffer en trok hem zo naar mij
toe in een poging de betovering te breken. Maar de demon had het bewustzijn van de jongen zo in zijn macht, dat er gevaar bestond de geest
en het lichaam van de jongen vaneen te scheuren. Ik staakte daarop mijn
poging met het voornemen, met de onbevreesdheid die het gevolg is van
gebrek aan ervaring, de elementaal op zijn eigen terrein te bestrijden.
Maar die avond raadde de Oudere Broeder mij aan voorzichtig te zijn en
de aard en het ontstaan van het monster te onderzoeken alvorens te
handelen.
Onderzoek in ‘het geheugen der natuur’ bracht aan het licht dat de
geest van de jongen in een voorgaand leven aan een ingewijde in de orde
der Jezuïeten had toebehoord. Dat hij toen een dweper van het vurigste
soort was, zeer wreed en gevoelloos, maar volkomen onpersoonlijk, met
geen ander doel in zijn leven dan de belangen van zijn orde te dienen.
Zonder gewetensbezwaar offerde hij de gezondheid, de bezittingen en de
reputatie van anderen op als dat de orde ten goede kwam. Hij zou zichzelf eveneens hebben opgeofferd, want het was hem diepe ernst. Liefde
was even vreemd aan zijn karakter als haat, maar zijn geslachtsdrift was
buitengewoon sterk. Innerlijk verscheurde deze hem, maar overmeester360

de hem nooit. Hij was te trots om zijn hartstocht te tonen, zelfs aan degene
die hem had kunnen voldoen en zo ontwikkelde zich bij hem een geheime gewoonte. Men moet niet denken dat hij eraan verslaafd raakte; hij, de
onsterfelijke geest, bestreed zijn lagere aard door bidden, kastijding, vasten en alle andere denkbare middelen. Soms dacht hij de overwinning te
hebben behaald. Maar als hij dat het minst verwachtte stond het dier in
hem weer op en ontbrandde de strijd als nooit tevoren. Dikwijls kwam
hij in verzoeking zich te mutileren. Maar hij verachtte deze manier van
doen, als zijnde een man onwaardig, vooral een man die de priesterwijding
had ontvangen.
Tenslotte werd de inspanning hem te machtig. Op een krachtige jeugd
volgde een middelbare leeftijd met zwakke gezondheid. Voortdurende
pijn verhoogde zijn mentale zielenpijn en zo werd uit lijden mededogen
geboren. Hij bleef niet langer onverschillig voor de kwellingen die de
slachtoffers van de inquisitie te verduren hadden. Van nature een fanaat
en vol geestdrift in elke richting waarin zijn daadkracht en energie een
uitweg zochten, sloeg de weegschaal om naar het andere uiterste. Net als
Paulus, vocht hij nu, om hen te beschermen die hij vroeger vervolgd had.
Zodoende haalde hij zich de vijandschap van de inquisitie op zijn hals.
Tenslotte, gebroken naar lichaam maar met onbuigzame geest, viel hij
ten offer aan de martelingen waaraan hij vroeger zelf zo menigeen had
onderworpen.
Door de oprechtheid van zijn karakter, en zijn latere leven, verdiende
hij het recht van toelating tot een mysterieschool en bekwaamde hij zich
tot het voorrecht, om in toekomstige levens, als onzichtbare helper te
werken. De wet van aantrekking deed hem geboren worden in een Amerikaans gezin waarmee hij vroeger bevriend was en waarvan hij een zenuwstelsel ontving dat hoog genoeg gestemd was voor zijn ervaring.
Hij viel ten prooi aan de demonische belichaming van zijn vroegere
daden, het verschrikkelijke monster dat door esoterici de Wachter op de
Drempel wordt genoemd, waar de neofiet langs moet voordat hij of zij
bewust de geestelijke werelden kan betreden. Deze vreeslijke vorm had
zijn bezieling gehaald uit de daden van wreedheid die de man in zijn vorige leven had begaan. Het monster was gevoed met de vervloekingen
van zijn gemartelde slachtoffers en zwolg in de geur van hun bloed en
zweet, zoals dat bij elementalen het geval is. Het was in elk opzicht een
monster. De dood van zijn verwekker had het latent gemaakt, maar met
diens wedergeboorte sloeg het uur der vergelding.’
Tot slot zegt Heindel: ‘Daar er [in de horoscoop] zoveel goede aspecten
zijn om hem te helpen, is het onwaarschijnlijk dat hij eraan te gronde zal
gaan. Als de progressieve ! de conjunctie met ^ bereikt en de @ het G
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van de ! gepasseerd is, kan een merkbare verbetering verwacht worden.
Ondertussen zal deze jongeman alleen moeten vechten met zijn door
hemzelf geschapen duivel. Als de geheime gewoonte in zijn vorig leven
zijn levenskracht niet had ondermijnd, dan zou een geboorte onder een
sterker teken hem groter lichamelijk uithoudingsvermogen hebben geschonken en de overwinning des te zekerder hebben gemaakt.’ 399
Deze, toen zeventien jarige jongeman, werd geboren op 3 april 1893 om
9.00 CTS, wat een GMT geeft van 14.57.00 en een Sterrentijd van 21.45.38. Hij
werd geboren op 43. 00 N.Br. en 90.50 W.L., wat overeenkomt met Dodgeville, iets ten westen gelegen van Madison in de staat Wisconsin.
Agatha van Warendorp-Zegwaard.
Agatha van Warendorp
geb. 24 aug. 1882 21.00.00 LMT
GMT 20.40.35 St. 19.12.04
Nieuweramstel 52.18.24 NBr 4.51.16
OL
Huizen Campanus
1: 2 10.52.55
10: 0 16.36.55
2: 3 25.45.58
11: 0 25.57.52
3: 4 8.27.26
12: - 16.43.45
!
@
#
$
%
^
&
*
(
_

6 1.31.29
0 5.53.50 P
6 10.57.12
7 11.17.05
7 4.03.05
3 26.44.02
2 25.59.49
6 17.50.12
2 18.50.28 R
3 0.15.36
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Agatha Zegwaard werd, volgens de burgerlijke stand, geboren op 24 augustus 1882 om 21.00 uur LMT te Nieuwer-Amstel, thans Amstelveen geheten, gelegen op 52.18.24 N.Br en 4.51.16 O.L. Dit geeft een GMT van 20.40.35 en
als Sterrentijd 19.12.04.
Zij was lerares Engels en huwde op 25 juli 1907 te Amsterdam met Marinus van Warendorp die leraar wiskunde was en werd geboren op 21 juni
1877 om 2.00 uur LMT te ’s Gravendeel. Zoals gebruikelijk in die tijd mocht
399

Max Heindel, De Boodschap der Sterren, Amersfoort 1924, blz. 234-237. Zie eveneens van
Heindel, Het Web van het Lot, Amsterdam 1928, hfst. 3 en 4.
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van een echtpaar uit het onderwijs er maar één in het onderwijs blijven
werken.
Op 1 september 1910 werd mevrouw Van Warendorp vegetariër. Samen
met een vriendin las zij Engelse boeken, maar daar wilden zij mee stoppen. Met het laatste Engelse boek dat zij samen lazen, begonnen zij op 1
oktober 1916 en dat was De wereldbeschouwing der Rozenkruisers. Een jaar later
werd mevrouw Van Warendorp lid van de Rosicrucian Fellowship; op 2
juni 1919 werd zij proefleerling en had toen het recht een studiecentrum te
beginnen. 400
Al in 1913, vier jaar na het verschijnen in Amerika, had de neerlandica en
theosofe, mejuffrouw A.J.J. Hattinga Raven, het handboek The Rosicrucian
Cosmo-Conception in het Nederlands vertaald. 401 Hoewel er al Nederlanders
bij het hoofdkwartier lid waren, bestond er nog geen studiegroep of centrum. 402
Rond 1920, de juiste datum is niet bekend, begon zij in Amsterdam een
studiegroep. Deze studiegroep, die later een centrum werd, was gehuis400

401

402

De gegevens over Marinus van Warendorp zijn afkomstig uit het Bevolkingsregister
van Amsterdam, het Bevolkingsregister van ’s Gravendeel en het Centraal Bureau voor
Genealogie in Den Haag. De gegevens over Agatha Zegwaard zijn voor wat geboorte
en overlijden betreft uit de Burgerlijke Standen van Amstelveen en Bussum afkomstig.
De data van vegetariër worden, lidmaatschap etc. zijn ontleend aan haar aantekenboekjes, die eerst in het bezit van Jaap Kwikkel waren, die ik vervolgens na zijn overlijden kreeg, en die daarna aan de Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam
werden geschonken. Veel gegevens heb ik gekregen van de heer Jaap Kwikkel, en ook
ontleend aan zijn biografie genaamd Herinneringen, geschreven te Nijverdal van 19861988. Getypt op 492 blz. A4 formaat en verspreid in slechts enkele kopieën voor zijn
kinderen. Zelf mocht ik een kopie maken van het exemplaar van zijn zoon Michel.
Hier zijn van belang: blz. 141-153: Lid van de Rozenkruisers; blz. 208-215: Het intrigeren van Jan Leene; en blz. 308-310: Mevrouw Van Warendorp. Jaap Kwikkel werd geboren op 23-03-1896 om 1.15 uur volgens zijn moeder, om 4.00 uur volgens de Burgerlijke Stand en volgens hemzelf om 3.00 uur te Zaandam waar hij een kruidenierszaak
had. Hij overleed op 1-12-1990 in de middag te Nijverdal.
De titel luidde: Rozekruisers Cosmologie, of Mystiek Christendom. Uit het Engels vertaald
door A. J. J. Hattinga Raven, uitgegeven in 1913 door: N.V. theosofische uitgeversmaatschappij, Amsteldijk 79, Amsterdam. De 2e druk van 1924 werd door dezelfde
uitgever gepubliceerd maar die heette toen “Gnosis’, gevestigd in de Celebesstraat 65,
te Amsterdam. De eigenaar was de heer W. Symons. Later verhuisde de uitgeverij naar
het Voltaplein 1.
Wanneer the Rosicrucian Fellowship het Amsterdamse centrum een charter [bewijs
van erkenning] verleende, is niet precies bekend. Aanvankelijk waren er enige kleine
groepen die de naam “The Rosicrucian Fellowship” voor zich opeisten, maar zij waren niet aangesloten en leidden een kort bestaan. Zie Ferdinand Maack, “Das Rosenkreuz”, A. A. W. Santing, Notities bij de geschiedenis der R + Cr bewegingen in de 20e eeuw,
Hamburg 1923, blz. 15-16. Jaap Kwikkel, Herinneringen, Nijverdal 1988, blz. 142, 153.
Raus from the Rose Cross, juli 1921, blz. 119.
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vest op de Overtoom 534. Mevrouw Van Warendorp trad op als leidster,
op de achtergrond bijgestaan door haar echtgenoot. De relatie tot de leden was erg gemoedelijk; zij noemden hen moeke en onkel. Tot de eerste
leden in Nederland behoorden André Peters, Klaas Wout en Jaap Kwikkel en de Duitser Hugo Petzold, die in 1921 tot het Amsterdamse centrum
toetrad. Daar volgde hij, in het Nederlands, de lessen. 403 In 1925 keerde
hij naar Düsseldorf terug en stichtte kort daarna met Adolf Brinkmeyer die toen het enige lid in Duitsland was - Wilhelm Teich en Ernst Hüser,
het eerste centrum in Duitsland.
Op 14 februari 1955 overleed de heer Van Warendorp aan leukemie. Begin jaren vijftig begon mevrouw Van Warendorp te experimenteren met
kristalstaren wat er in resulteerde dat zij geestelijk in de war raakte en
toevallen kreeg. Toen ik haar in 1956 ontmoette, waar zij bij de familie
Brohm in de Vogelenzangstraat 45’’’ te Amsterdam woonde, was er al
geen normaal gesprek meer met haar te voeren. Ze overleed op 14 januari
1970 te Bussum.

130 Mevr. A. van Warendorp,
1882-1970.

131 De heer J. Leene,
1896-1968.

Omstreeks april/mei 1924 meldden de gebroeders Jan en Wim Leene, die
in Haarlem woonden, zich aan om onder leiding van mevrouw Van Warendorp de Rozenkruisersleer te bestuderen. De oudste, Zwier Willem
Leene, werd op 7 mei 1892 om 15.30 uur te Haarlem geboren; hij overleed
403

Zie eveneens: 1927-1967, 40 Jahre Rosenkreuzer-Bewegung in Deutschland. Eine Denkschrift
der Rosenkreuzer-Gemeinschaft, deutsche Zentralstelle Darmstadt, Frühjahr 1967, blz.
3.
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op 9 maart 1938 aan een hartaanval. Zijn jongere broer, Jan Leene, werd
eveneens in Haarlem geboren en wel op 16 oktober 1896 om 20.00 uur; hij
overleed op 17 juli 1968 door verval van krachten. Hun vader, Hendrik Leene, commissionair en hun moeder, Elsina Arp, woonden toen in de Korte Heerenstraat 18 te Haarlem. 404
Het aantal leden van het Amsterdamse Centrum, zowel als van de andere centra in het land, groeide snel. Daarom werd in 1925 besloten een
uitgeverij annex verzendboekhandel op te richten, die gevestigd werd in
de Alberdingk Thijmstraat 4 te Amsterdam. De 15e februari 1928 hield deze
op te bestaan. Hiervoor in de plaats kwam op diezelfde datum het ‘Publicatie-Bureau van het Rozekruisersgenootschap’, onderverdeeld in drie
afdelingen. De eerste afdeling was de Boek- en Brochurehandel, gevestigd in de Engelzstraat 11 te Haarlem. De tweede afdeling was de Redactie
van het in december 1927 voor het eerst uitgegeven maandblad Het Rozekruis en nieuwe uitgaven. Deze afdeling werd gevestigd Kleverlaan 90 in
Haarlem. Als derde afdeling de ‘Abonnement en Advertentie administratie
HET ROZEKRUIS’, gevestigd in de Kweektuinstraat 18 te Haarlem. Intussen
waren er in Nederland vier centra: Amsterdam, Den Haag, Haarlem
(omstreeks 1927, Kleverlaan 90, onder leiding van Jan Leene en zijn broer
Wim 405) en Baarn.
In december 1929 moest mevrouw Van Warendorp wegens een nierbekkenontsteking in het ziekenhuis worden opgenomen en werd door de
broeders Leene in 1930 de leiding van het Amsterdamse centrum overgenomen. Toen mevrouw Van Warendorp, na een paar weken, hersteld uit
het ziekenhuis terugkeerde, weigerden de broers hun plaats en de administratie die naar Haarlem was meegenomen, weer aan haar af te staan.
Hierover werd mevrouw Heindel ingelicht en haar mening gevraagd. Zij
stelde de broeders Leene in het gelijk.
Zoals gezegd, was in Haarlem een centrum gesticht, aanvankelijk gevestigd Kleverlaan 90, daarna Hedastraat 36 en op 31 aug. 1929 Bakenessergracht 13 later werden de andere panden aan de Bakenessergracht aangekocht, waar nu nog het hoofdkwartier van het Lectorium Rosicrucianum
is gevestigd.

Geboortegegevens verstrekt door de Burgerlijke Stand van de gemeente Haarlem. Zie
ook de genealogie Leene/Leenties, samengesteld door Jan Jans Leenties, 25 maart
2002 op internet.
405 Jan en Wim Leene gingen in 1924 de lessen volgen, wat een half jaar duurde. Na die
gemaakt te hebben werden zij ‘student’, wat 2 jaar duurt. Daarna kan men proefleerling worden. Dat moet rond 1927/28 geweest zijn. Als proefleerling is men gerechtigd
een studiecentrum te beginnen.
404

365

Door het vele werk dat dit alles met zich meebracht en omdat de groothandel in textiel, die de gebroeders van hun vader hadden overgenomen,
niet meer rendeerde, besloot eerst Jan Leene en later ook Wim Leene
zich geheel aan het werk van de Fellowship te wijden en voorzagen zo gelijktijdig in hun levensonderhoud. De bezittingen die het Haarlemse centrum zich ondertussen had verworven en de plannen tot uitbreiding hiervan, maakte het noodzakelijk dat er rechtspersoonlijkheid werd verkregen.
Zodoende kwam in 1933 de ‘Max Heindel Stichting’ tot stand.
In 1919, kort na het overlijden van Max Heindel, die door zijn vrouw
werd opgevolgd, ontstonden er op het hoofdkwartier van the Rosicrucian
Fellowship moeilijkheden die dusdanige vormen aannamen dat zich twee
partijen vormden. Elk van hen probeerde aan de leden, zowel in Amerika
als daarbuiten, duidelijk te maken dat zij het recht aan hun kant had voor
wat betreft het verspreiden van de leer en uitgifte van de literatuur. In
oktober 1934 was er het voornemen de strijd te staken, wat, als deze werkelijk beslecht zou worden, ook gevolgen zou hebben voor het al bijna
op zichzelf staande Haarlemse centrum. Daarom werd door de leden besloten de heer Damme, voorzitter van het Haagse centrum, als waarnemer en afgevaardigde van Nederland, naar Amerika te laten gaan.
Vanuit het Hoofdkwartier te Oceanside werd op 25 januari 1935 een brief
verzonden gericht aan alle Nederlandse studenten, proefleerlingen en discipelen en zij die de voorbereidende cursus volgden. 406 Hierin staat o.a.
het volgende:
De heer C.L.J. Damme, voorzitter van het Haagse Centrum, die
thans het hoofdkwartier bezoekt, heeft mondeling en schriftelijk
verslag uitgebracht over de situatie in Nederland en hij verlaat ons
met de volgende instructies:
‘Het is de wens van het hoofdkwartier en de raad van beheer, dat
de heer C.L.J. Damme een volledig verslag uitbrengt over de omstandigheden en situatie op het hoofdkwartier.
De raad van beheer gaf hem eveneens de opdracht mee een algemene vergadering uit te schrijven waarin hij het rapport van het
hoofdkwartier bekend kan maken. Wij vragen al onze vrienden op
deze aankondiging te letten en alle gevoelens van verdeeldheid opzij
te zetten. Dit betreft alle studenten, proefleerlingen, en discipelen. 407
Op deze grote bijeenkomst, die gehouden zal worden in het Haarlemse centrum aan de Bakenessergracht 13, heeft de heer Damme de
406
407

Alle brieven over deze kwestie bevinden zich in mijn archief.
Het eveneens noemen van ‘studenten’ is uitzonderlijk, omdat alleen proefleerlingen en
discipelen stemrecht hebben.
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opdracht gekregen de wensen van het hoofdkwartier naar voren te
brengen en ons de reactie van de aanwezigen te verschaffen…
Wij hebben 5 april 1935, 8.00 n.m. als tijd voor deze conferentie gesteld op bovengenoemde plaats.
Aan de heer Damme is een volledige lijst met onze Nederlandssprekende leden meegegeven, zodat hij aan alle vrienden die onze
leer liefhebben, een vertaling van deze brief kan sturen ….’
Het Centrum te Haarlem verstuurde eveneens in januari 1935 een schrijven
aan de Nederlandssprekende leden van the Rosicrucian Fellowship waarin
onder meer het volgende vermeld stond:
‘Gehoor gevend aan een innerlijke drang omstreeks Kerst [1934] op
ons uitgeoefend, berichten wij u de stichting van het Nederlandse
hoofd- kwartier van Het Rozekruisers Genootschap als eerste stap
tot een definitieve decentralisatie van the Rosicrucian Fellowship.’
De drie leidende figuren in deze waren de heren J. Leene, zijn broer Z.
W. Leene en de heer C.L.L. Damme. In een brief aan de leden d.d. 27
maart 1935 schreven zij onder andere:
‘Aan het Nederlandse hoofdkwartier is opgedragen de internationaal
ontredderde Fellowship te redden van een zekere ondergang. Iedere
ware student en proefleerling behoort zich zonder uitstel bij ons aan
te sluiten voor het reinigende werk, dat mogelijk is geworden door
het verstrekken aan de Nederlandse raad van beheer van een volledig mandaat ons gegeven door de Orde van het Rozenkruis waardoor de leiding van het esoterische werk tijdelijk in Nederland
wordt gecentraliseerd.’
Een paar weken eerder, op 11 maart, richtte de Fellowship een schrijven
aan de Nederlandssprekende leden waarin geschreven werd dat het
Haarlemse Centrum het hoofdkwartier NIET vertegenwoordigt, maar op
eigen initiatief handelt waarschijnlijk met het doel een zelfstandige beweging op touw te zetten, wat inderdaad het geval bleek. Want op 25 september 1935 kreeg het Haarlemse Centrum bij Koninklijk Besluit erkenning van haar statuten en daardoor eveneens rechtsgeldigheid. De leden
die de Fellowship trouw bleven overwogen stappen te nemen om de
naam ‘Het Rozekruisers Genootschap’ - die Jan Leene bleef voeren - juridisch aan te vechten, maar mevrouw Heindel raadde dit af. Zo waren er
dus twee bewegingen in Nederland: The Rosicrucian Fellowship en het
daarvan afgescheiden ‘Rozekruisersgenootschap’
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Jan Leene, alias John Twine, Jan van Rijckenborgh
Volgens de burgerlijke stand werd Jan Leene geboren op 16-10-1896, om
20.00 AMT te Haarlem, 52.22.54 N.Br. en 4.38.00 O.L. De asc. staat dan 3 29.51,
op de grens met 4. De geboortetijd werd gecorrigeerd aan de hand van
de volgende gegevens:
1e Huwelijk met Johanna Ames op 9 aug. 1923 te Haarlem. De primaire
boog is dan 1.44.43 met als asc. 4 20.27.28. Deze staat dan H $, de planeet
van de liefde en 140º op de @, de vrouw symboliserend. De pr. ^ in 6
26.48, als heer van 7, de echtgenote, stond 72° op $.
2e Geboorte van zoon Hendrik [Henk]op 24 aug. 1924 in Haarlem. De primaire asc, met een primaire boog van 1.49.02, was toen 4 21.15.58, met een
minimaal verschil van slechts 23 sec., 48° #. Deze planeet is heer van het 5e
huis en staat in het 5e huis, het huis dat het eerste kind symboliseert.
3e Zijn overlijden op 17 juli 1968 in Santpoort. Bij een primaire boog van
4.59.16 stond de asc. 5 24.50.04, toen harmonisch, n.l. 84° op &, de heer van
het 8e huis, dat de dood weergeeft. De pr. cusp van het 8e huis, = 24.22.53,
was op 11 sec. na 162°, een disharmonisch aspect, op de !, het hart en het
leven voorstellend. Dit geeft een geboortetijd van 19.55.48 AT, overeenkomend met 19.36.16 GMT en 21.38.03 Sterrentijd.
Jan Leene
geb. 16 oktober 1896 19.55.48 AMT
GMT 19.36.16 St. 21.38.03
Haarlem 52.22.54 N.Br. 4.38.00 O.L.
Huizen Campanus
1: 3 28.52.15 10: - 20.08.48
2: 4 26.51.37 11: = 8.41.28
3: 5 10.30.58 12: 1 20.09.04
! 7 23.56.50
@ =
0.38.16 P
# 7 9.38 33 R
$ 8 20.14.46
% 3 27.35.35
^ 6 3.26.06
& 8 18.29.45
* 8 22.56.30
( 3 20.09.05 R
_ 3 13.32.32 R
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132 Horoscoop van Jan Leene.

Addendum 13. ROZENKRUISERS EN ROZENKRUISERS
De naam ‘Rozenkruisers’ is niet beschermd. Zij heeft op velen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitgeoefend en doet dat nog steeds. Er
zijn dan ook veel organisaties die de naam ‘Rozenkruisers’ tot de hunne
gemaakt hebben. Voor een buitenstaander valt het dan ook niet mee om
uit deze wirwar te ontdekken met wat voor soort bewegingen men te maken heeft. Om die reden volgt hier een kort overzicht van de belangrijkste
organisaties die de naam Rozenkruis in hun blazoen dragen.
1 DE ORDE VAN HET ROZENKRUIS. Dit is de Westerse Mysterieschool van het Rozenkruis, gesticht door CHRISTIAN ROSENCREUTZ rond
1290 in Midden-Duitsland, die na drie eeuwen in stilte te hebben gewerkt,
begin 1600 haar bestaan wereldkundig maakte door de Fama Fraternitatis
R.C., de Confessio Fraternitatis R.C. en de Assertio Fraternitatis R.C., zoals in
hoofdstuk 1 uitvoerig werd beschreven.
Max Heindel schrijft: ‘In de dertiende eeuw verscheen er in Europa een
hoog geestelijke Leraar die de symbolische naam Christian Rosencreutz
droeg. Hij stichtte de geheime Orde van het Rozenkruis, die tot doel had
occult licht op de verkeerd begrepen christelijke godsdienst te werpen en
het mysterie van leven en bestaan vanuit een wetenschappelijk standpunt
in harmonie met de godsdienst te verklaren. Sinds de geboorte van Christiaan Rozenkruis, als de stichter van de Mysterieschool van het Rozenkruis, zijn er veel eeuwen verstreken en veel mensen houden zijn bestaan
zelfs voor een mythe. In het geestelijk leven van de westerse wereld was
zijn geboorte als Christiaan Rozenkruis was het begin van een nieuw tijdvak Dat bepaalde ego heeft sindsdien voortdurend in een van de landen
van Europa een stoffelijk bestaan geleid. Hij nam een nieuw lichaam aan
wanneer zijn lichaam niet langer bruikbaar was of wanneer de omstandigheden meebrachten dat hij het toneel van zijn activiteit veranderde. Hij is
ook nu weer belichaamd, een ingewijde van hoge rang. Hoewel onbekend,
is hij een actieve en machtige factor in westerse aangelegenheden.
Eeuwen vóór de opkomst van de moderne wetenschap, werkte hij met
de alchemisten. Door een tussenpersoon inspireerde hij de nu verminkte
werken van Bacon. Zo werden Jacob Boehme en anderen door hem bezield wat hun werken zo geestelijk verheffend maakt. In de werken van
de onsterfelijke Goethe en de meesterwerken van Wagner zien wij diezelfde invloed. Alle moedige geesten die weigeren zich óf door de orthodoxe
wetenschap óf door de orthodoxe godsdienst te laten belemmeren, die
onverschillig voor laster of vleierij het waardeloos omhulsel boos wegwerpen en tot de geestelijke kern doordringen, ontlenen hun inspiratie
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aan dezelfde bron als de machtige geest die Christiaan Rozenkruis bezielde en nog bezielt. Zijn naam alleen al is een belichaming van de manier en de middelen waardoor de tegenwoordige mens in de goddelijke,
supermens veranderd wordt.’ 408
2 De Fratres Roseae et Aureae crucis, of Gouden Rozenkruisers, van 1710.

Een organisatie van alchemisten.
Ook zij maakten zich aan de wereld bekend door een boek getiteld: Die
Warhaffte und vollkommene Bereitung des Philosophischen Steins, Der Brüderschafft
aus dem Orden des Gülden- und Rosen-Creutzes, etc., Breslau 1710 (2e druk 1714),
door S. R. een afkorting van de ordenaam Sincerus Renatus [de oprecht
wedergeborene], pseudoniem van de Silezische predikant Samuel Richter
uit Hattmansdorf, bij Landshut, die een aanhanger van Paracelsus en
Boehme was. Het boek werd niet door Richter zelf geschreven, maar door
een ‘Professor der Kunst’, zoals hij hem noemt, maar die anoniem blijft.
Carlos Gilly ontdekte dat de statuten, daarin opgenomen, een vertaling zijn
van een handschrift uit 1678 van Andreas Segura, Osservationi inviolabili da
osservarsi dalli fratelli dell’ Aurea Croce o vero dell’ Aurea Rosa Precedeni la solita
professione. Ze zijn dus niet van Duitse maar van Italiaanse herkomst. 409
De Gouden Rozenkruisers leidden hun ontstaan af van de vroegere alchemisten, die volgens hen al in een bepaald genootschap verenigd waren.
Bij hen was geheimhouding verplicht. De maatschappelijke stand van de
kandidaten was van geen betekenis, hoewel er naar hoger aanzien werd
gestreefd. Zij kenden negen graden en 52 regels. Het boek is een verhandeling over alchemie. Zij wilden in stilte, individueel hun gang gaan, waarbij het doel was ‘het vervaardigen van het rode projectiepoeder’, ofwel de
steen der wijzen geheten. Dit via extase en proefondervindelijk onderzoek. Aan het hoofd stond een imperator of keizer, en de leden waren ingedeeld in leerling-erfgenamen en broeders. 410
3 Die Gold- und Rosenkreutzer des Alten Systems, van circa 1750, een imitatie van de vrijmetselarij.

Heindel, De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers, blz. 421, 422; 2018 blz. 411, 412.
van de tentoonstelling Magia, alchemia, scienza dal ‘400 al ‘700 L’influsso di Ermete Trismegisto in mei 2002 te Venetië, deel 2, pp. 225-228. Dit handschrift (BN codex XII
– E – 30 ff. 226r-242v), dat zich in de Bibliotheca Nazionale in Napels bevindt, wordt
door Gilly in dezelfde catalogus beschreven onder nummer 87, pp. 221-224.
410 Adolf A.W. Santing, ‘De historische Rozenkruisers en hun verband met de vrijmetselarij’ in Bouwstenen, jaargang 5, nr. 1, april 1930 t/m jaargang 7, nr. 4, juli 1932. Eveneens
verschenen als herdruk genaamd, De Historische Rozenkruisers, bij uitgeverij W.N.Schors,
Amsterdam z.j. [1977], blz. 130-162.
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Hun ordegeschiedenis staat afgedrukt in het voorwoord van het Compass
der Weisen, Berlijn, 1779. Die begint bij Adam en vervolgt met Noach, Henoch, Mozes, Hermes enzovoort, waarvoor James Andersons (predi-kant
en vrijmetselaar 1678-1739) Conststitutions (1723) als voorbeeld heeft gediend.
Het voorwoord zegt over de historische Rozenkruisers en Christiaan Rosenkreuz: ‘Al mijn oudere broeders weten dat Christian Rosencreutz weliswaar één van onze belangrijkste en grootste broeders is, maar niet de
stichter van onze hoge orde was. Deze was al enige duizenden jaren eerder
gesticht, voordat Rosencreutz werd geboren…’
Aan het hoofd stond de Onbekende Overste. De moedercel werd ‘de
kring’ genoemd die uit 9 leden bestond. Hun leden waren verdeeld in negen graden. Het doel was het maken van goud waarbij zij in groepen
werkten. Hierbij werkten zij alchemistische recepten uit die van de Onbekende Overste afkomstig waren. 411

4 Antoine Fabre d’Olivet

werd geboren in een protestants
gezin in de Cévennes, Frankrijk. In zijn jeugd was hij begonnen met het
schrijven van gedichten, toneelstukken en romans. In 1797 richtte hij een
politiek nieuwsblad op, L’Invisible, dat 107 afleveringen overleefde, dankzij,
volgens d’Olivet, een magische ring die hem onzichtbaar maakte en hem
in staat stelde ongezien het werk van de wetgevende macht en de intriges
op het koninklijk paleis gade te slaan. In 1800 werd hij verliefd, maar twee
jaar later stierf de jonge vrouw. Hij overwoog zelfmoord, totdat hij bezoek
van zijn overleden geliefde kreeg. In het manuscript van zijn memoires
vertelt hij hoe deze schok hem tot het occultisme leidde. In 1805 trouwde
hij met het vrouwelijk hoofd van een meisjesschool die drie kinderen
had. Maar het schijnt dat de geest van zijn vroegere geliefde in dit huwelijk rondspookte. In 1811 genas hij door hypnose Rodolpho Grival die zijn
gehele leven doofstom was. In 1813 publiceerde hij zijn vertaling van De gulden verzen van Pythagoras, en voorzag het van commentaar. Een ander werk
van hem is genaamd De Hebreeuwse taal hersteld, waarin hij zijn idee ontwikkelde van een oorspronkelijke taal. In 1824 schreef hij zijn hoofdwerk, Histoire philosophique du genre humain [Filosofische geschiedenis van de mensheid].
Uiteindelijk wordt Fabre d’Olivet met de geest van zijn geliefde ‘herverbonden’, en door haar geïnspireerd stichtte hij in 1824 de Universele Theodoxische Kultus, een orde met eigen riten, graden en gewaden.
Op 19 oktober 1824 maakte hij op een van zijn bijeenkomsten bekend dat
zijn vroegere geliefde Julie, opnieuw geboren was in het lichaam van een
411

(1768-1825)

Ibid, blz. 195-254. Zie ook Karl R.H. Frick, Die Erleuchteten, Graz 1973, blz. 419-424.
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meisje van twaalf jaar en besteedde de rest van zijn leven in het zoeken
naar haar. 412 Zijn boeken zouden Josephin Péladan, inspireren. 413
5 Dr. med. Pascal Beverly Randolph (1825-1875). Hij stichtte in 1858 in Philadelphia de Tempelieren Orde van het Rozenkruis. Randolph zou de zoon

van een zwarte bardanseres en een blanke arts uit Virginia zijn. Maar ook
gaat het verhaal dat zijn vader een belangrijke zakenman was die trouwde
met een schone Madagascarse die uit het toenmalige heersende koningshuis van Madagascar stamde. En weer een ander verhaal dat hij het buitenechtelijke kind van een blanke avonturier uit Virginia zou zijn en een
meer knappe dan deugdzame negerin. Zijn echte vader heeft zich nooit
om hem bekommerd. Op zijn vijfde werd hij wees en door een halfzuster
opgevoed. Hij hield van de zee; eerst voer hij als kajuitjongen op een zeilschip, later als eigenaar van zijn eigen schip. Hij maakte verre reizen. Hij
schreef enige romans, waaronder Master Passion en Asrotis. In 1840 werd hij
opgenomen in ‘The Hermetic Brotherhood of Luxor’ die tegenstander
was van de golf van het spiritisme die toen over Amerika ging. In de Burgeroorlog schaarde hij zich achter het Noorden. Zijn heldhaftig optreden
zou zelfs de aandacht van Abraham Lincoln hebben getrokken. Na een
paar reizen door Frankrijk te hebben gemaakt, verleende Eliphas Levi hem
de hoogste graad in de Fraternitas Rosae Crucis en ging hij om met Papus. Randolph stichtte de Amerikaanse Hermetic Brotherhood of Light.
In 1868 trad hij uit en stichtte zijn eigen magische kring de Eulis Brotherhood, die door de O.T.O. [Ordo Templi Orientis; Oosterse Tempelieren
Orde] 414 sterk beïnvloed was en al gauw veel volgelingen trok. Behalve
door Levi en Kenneth R. Mackenzie, zou hij ook door de ‘Rozenkruiserroman’ The Salamandrine van Charles Mackay, die in 1852 verscheen, geïnspireerd zijn. Zijn opvattingen zette hij uiteen in een manuscript Magia
Sexualis genaamd, dat pas in 1931, in Franse vertaling, in druk verscheen
en in 1972 in het Nederlands. Zoals de titel aangeeft handelt het boek over
seksuele magie. Over zijn dood in 1875 bestaan twee versies: de ene dat hij
in een magisch experiment een zogenaamde ‘retourschok’ [wat dat dan
ook zijn mag] zou hebben gekregen; de ander dat hij op magische manier
zijn aartsvijandin mevrouw Blavatsky met een pistool probeerde te doden,
wat door de kennis van mevrouw Blavatsky averechts uitwerkte en zijn eigen dood tot gevolg had. 415
Karl R.H. Frick, Licht und Finsternis II, blz. 402-404, 429, 430.
Zie onder 10.
414 Zie onder 9.
415 Frick, Licht und Finsternis II, blz. 429-437.
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6 Beïnvloed door de Fratres Roseae et Aureae Crucis of Gouden Rozenkruisers van 1710, stichtte de vrijmetselaar Robert Wentworth Little (18401878) in 1866 de Societas Rosicruciana in Anglia (SRIA). 416 Er mochten
maximaal 144 leden zijn die alle meester vrijmetselaar moesten zijn. (Ere)leden waren o.a. Kenneth R. H. Mackenzie, Hargrave Jennings (1817-1890),
Edward Bulwer Lytton (18013-1873) 417 de schrijver van Zanoni (1842); Eliphas
Levi, pseudoniem van de ex-priester Alphonse Louis Constant (1810-1875),
schrijver van boeken over magie; Pascal Beverly Randolph 418, beoefenaar
van seksuele magie; Arthur Edward Waite (1857-1942); dr. med. William
Wynn Westcott (1848-1925), F. Leigh Gardner (1857-19?); Theodor Reuss (18551923).
7 In 1880 ontstond de Amerikaanse tak van de Engelse Societas Rosicruciana in Anglia (SRIA) [Rosicrucian Society of the United States of Ameri-

ca]. 419

8 Vanuit bovengenoemde SRIA stichtte dr. med. William Wynn Westcott
(1848-1825) in 1887 de Hermetic Order of the Golden Dawn. Een fictieve Duit-

se Rozenkruisersgroep, onder leiding van een zekere Anna Sprengel, zou
hem van allerlei materiaal hebben voorzien. Leden waren dr. med. William Robert Woodman (1828-1891), Samuel Liddell MacGregor Mathers (18561918), de dichter William Butler Yeates (1865-1939), Aleister Crowley (1875-1947),
beoefenaar van zwarte magie; Arthur Machen (1863-1947), dichter en schrijver van spookverhalen; Bram Stoker (1847-1912), schrijver van Dracula. 420
9 In 1901 stichtte de Weense vrijmetselaar en theosoof/rozenkruiser dr.
phil. Carl Kellner (1850-1905), die bevriend was met dr. med. Franz Hartmann
(1838-1912) de Ordo Templi Orientalis (O.T.O.). Kellner werd in Wenen ge-

boren, waar hij een grote chemische fabriek bezat. Hij hield zich vooral
bezig met onderzoek van cellulose, een product dat uit lignose (cellulose)
gewonnen lignusulfiet voor de behandeling van tuberculose gebruikt werd.
Ibid, blz. 346.
Wat Bulwer Lytton betreft is er historisch geen actief lidmaatschap aantoonbaar bij de
vrijmetselarij noch bij een Rozenkruisersgroepering. Tegen het erelidmaatschap van
de SRIA schijnt hij geen bezwaar te hebben gehad. Zie Frick, Licht und Finsternis II,
blz. 350.
418 Zie onder 5.
419 Frick, Licht und Finsternis II, blz. 355.
420 Literatuur: Licht und Finsternis II, blz. 452-355; Ellic Howe, The Magicians of the Golden
Dawn, Oxford 1972; R.A. Gilbert, The Golden Dawn; Twilight of the Magicians, Wellingborough, Northamptonshire 1983 en R.A. Gilbert, The Golden Dawn Scrapbook; The Rise
and Fall of a Magical Order,York Beach 1997.
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Zijn vriend, Franz Hartmann, gebruikte het in zijn kliniek. Kellner was van
veel richtingen lid. Waarschijnlijk ook van de Hermetic Brotherhood of
Luxor en hij zou in het tantrisme van de ‘linkerhand’ [zwarte magie] zijn
ingewijd. Zijn vroege dood in 1905 in zijn laboratorium thuis wordt mede
aan zijn magische en alchemistische praktijken toegeschreven. In de jaren
1890 vatte hij, met enige vrienden (o.a. Franz Hartmann en Theodor Reuss),
het plan op een geheim genootschap op te richten volgens de traditie van
magisch-rozenkruisers en mystiek-vrijmetselaars idee. Zo werd in het geheim, op 1 september 1901 de Orientalische Templer-Orden opgericht. Hij
schijnt zelf tot aan zijn dood de leiding erover te hebben gehad. Hij gaf
ook de financiële basis. Als uiterlijke orde zou door Reuss en Hartmann
voor dit doel de van Yarker uit Groot Brittannië overgenomen Memphis-Mizraim-Ritus uitgebreid zijn. Ook Kellner trad in september 1902 tot
deze Ritus toe en bekleedde de hoogste (90e ofwel 95e) graad. Eerst na
Kellners dood en na de overname van de O.T.O. door Reuss werd de orde
in 1906 publiekelijk bekend. Kellner werd opgevolgd door Carl Albert Theodor Reuss (1855-1923), met als pseudoniem Merlin Peregrinus. 421 Hij werd
in Augsburg geboren, waar zijn vader waard was, na daarvoor een galanteriezaak te hebben gedreven. Reuss voltooide zijn drogistenstudie, maar
werd later operazanger en zou in die hoedanigheid in 1873 met Richard
Wagner en diens mystieke opvattingen kennis gemaakt hebben en via
Wagner weer aan Ludwig II, koning van Beieren zijn voorgesteld. [Hiervoor ontbreekt echter historisch bewijs.] Door onbekende oorzaak verloor Reuss plotseling zijn stem (waarschijnlijk door zijn geringe talent) en
werd hij journalist, politicus en schrijver.
Op zijn 21e werd hij, tijdens een verblijf in Londen, vrijmetselaar in de
Pilger Loge, maar door zijn links-politieke [vooruitstrevende] instelling
werd hij 4 jaar later, op zijn 25e, weer buitengesloten. Hij werkte (niet tijdens
de eerste wereldoorlog van 1914-18) als buitenlands correspondent en redacteur voor verscheidene Engelse en Duitse bladen. Behalve in links-radicale
had hij ook in esoterische bewegingen interesse en – zoals in Engeland Annie Besant, die eveneens links-radicaal was – wordt hij na een ontmoeting
met mevrouw Blavatsky in 1885, lid van de Theosofische Vereniging in
Engeland. In 1896 was hij aanwezig bij de stichting van de Theosofische
Vereniging in Duitsland onder leiding van Franz Hartmann als vicepresident. Reuss deed in de 1890er jaren, de illuminaten orden uit de 18e
eeuw herleven, en probeerde daar allerlei richtingen, ook Rozenkruisers,
onder één dak te verenigen en stichtte met vrienden in 1901 Grosse Frei421

Literatuur: Helmut Möller en Ellic Howe, Merlin Peregrinus; Vom Untergrund des Abendlandes, Würzburg 1986. Karl R.H. Frick, Licht und Finsternis II, blz. 462-475.
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maurerloge von Deutschland des Illuminaten-Ordens. Rond de eeuwwisseling was Reuss in Engeland al lid geworden van de Societas Rosicruciana in Anglia (SRIA), en vrijmetselaar van hoge graad (Royal-Arch) in het
door John Yarker (1833-1913) ingestelde systeem, welke riten Reuss in de
OTO inbouwde. Er bestaan enorm veel, ondoorzichtige, dwarsverbindingen. Bijvoorbeeld Yarker en de Theosofische Vereniging. Yarker had in
1879 in Amerika mevrouw Blavatsky leren kennen. Toen zij Yarker in 1880
tot erelid (Honorary Fellow) van haar vereniging verklaarde, maakte Yarker op zijn beurt haar, na Isis ontsluierd, tot ‘gekroonde prinses’, de hoogste
graad voor vrouwelijke leden van de Memphis-Mizraïm-Ritus. Rond 1905
werd Steiner lid. Enkele andere leden waren Crowley, Papus en Spencer
Lewis.

10 In 1888 wordt de Ordre kabbalistique de la Rose-Croix gesticht door Josephin Péladan (1859-1918) en de markies Marie Victor Stanislas de Guaïta

De laatste had boeken van Eliphas Levi en Le vice suprême van
Péladan gelezen en diens benadering van het occultisme was voor hem
een openbaring. Hij maakte kennis met Péladan en diens broer, de arts
Adrien die contacten had met de Hermetisten in Toulouse die zich een
rozenkruisersgroepering noemden. Samen met zijn secretaris Oswald
Wirth bracht hij een prachtige verzameling esoterische boeken en handschriften bijeen. Om zijn geest te ‘verruimen’ gebruikte hij morfine en cocaïne en belandde zodoende op het ‘pad van de linkerhand’ de zwarte magie, waarover hij een serie boeken schreef.
Aan het hoofd van deze organisatie stond een raad van twaalf waarvan
o.a. Papus (pseudoniem van Gérard Analect Vincent Encausse 1865-1919), J.
Péladan en later Marc Haven (schuilnaam van de arts dr. Emmanuel Lalande, 1868-1926) en Paul Sédir (pseudoniem van Yvon le Loup, 1871-1926)
deel van uitmaakten. Zij kenden universiteitsgraden en zelfs doctorstitels
toe. 422
(1861-1897).

11 De boeken van d’Olivet hadden op Joséphin Aimé Péladan (1859-1918)

grote indruk gemaakt, die zich in 1892 Sâr Mérodak noemde. Met De
Guaïta stichtte hij in 1888 de Ordre Kabbalastique de la Rose–Croix 423 waar
hij zich in 1890 van afscheidde omdat hij de groep te oosters, te anti roomska- tholiek en zwartmagisch vond en stichtte met zijn aanhangers in maart
1892 Ordre de la Rose-Croix du Temple et du Gral, waaruit de Ordre de la
Rose-Croix Catholique ontstond. Péladan werd imperator, keizer. Een
soortgelijke organisatie was door de arts-alchemist Lapasse uit Toulouse in
422
423

Frick, Licht und Finsternis II, blz. 391, 393.
Zie onder 10.
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1850 in het leven geroepen. De door Péladan in maart 1892 in Parijs in het leven geroepen Rozenkruiserssalon werd een trefpunt voor schrijvers en
kunstbeoefenaars, zoals de componist Erik Satie (1866-1925) die zich later
van de groep afkeerde. Péladan schreef een aantal boeken waarin hij kabbalistische, brahmaanse, islamitische, christelijke en filosofische ideeën tot
één leer probeerde te vormen. Hij was een vereerder van Wagner, beoefende seksuele magie en geeft zich in 1898 over aan mystiek katholicisme. 424

12 Vanaf begin 1900 wordt de filosoof dr. Rudolf Steiner (1861-1925) door de

Orde van het Rozenkruis geobserveerd als mogelijke vertegenwoordiger
om hun leer te verkondigen. Hij ontvangt in de periode tot oktober 1902,
van een lekenbroeder van de Orde, inlichtingen, maar kiest op 20 oktober
1902 ervoor algemeen secretaris van de Theosofische Vereniging voor
Duitsland te worden, waarop de Orde zich van hem afkeerde om een
andere kandidaat te beproeven. Maar ook de theosofie stelt zijn vermenging van de oosterse en westerse leer niet op prijs. Om die reden sticht
Steiner in 1913 de Antroposofische beweging. Via de vrijmetselaarssymboliek uit de Memphis-Mizraïm orde van John Yarker, met als vertegenwoordiger voor Duitsland, Theodor Reuss (1855-1923), meent Steiner in
1903/4 dat de leden tot inwijding kunnen komen, en sluit dan ook in 1906 met
Reuss een overeenkomst. Maar deze methode blijkt uiteindelijk niet te
voldoen, want na het einde van de oorlog (1918), werd de tijdens de eerste
wereldoorlog verboden Mizraïm ritus niet meer ingevoerd. 425
13 Ontleend aan: de Fratres Roseae et Aureae Crucis of Gouden Rozen-

kruisers van 1710 en de mysteriescholen in de Egyptische oudheid (ca 1500
v. Chr., de periode van Tutmosis III); de O.T.O., een inwijding in een ‘Rozenkruisersgroep’ te Toulouse; en graden ontleend aan de Schotse Ritus
(vrijmetselarij); stichtte de voormalige theosoof dr. Harvey Spencer Lewis (1883-1936) in 1916 de Antiquus Arcanus Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Ancient Mystical Order Rosae Crucis; AMORC) te San Jose,
Californië, waarvan hij de eerste imperator of keizer was. 426 Zij is een
humanitaire beweging die de mens tijdens zijn leven op aarde, gezondheid,
geluk en vrede probeert te geven. Zij legt zich toe op het overdragen van
psychologische en natuurkundige kennis.
Frick, Licht und Finsternis II, blz. 393.
Zie voor een volledig overzicht addendum 7.
426 H. Spencer Lewis, Rosicrucian Questions and Answers; with complete history of the Rosicrucian
Order, San Jose 1954, Hfst. 8. De orde is thans gevestigd in Canada.
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14 Reuben Swinburne Clymer (1878-1966) stichtte ca. 1920 nabij Quakertown
zijn groep: Fraternitas Rosae Crucis (FRC) de Rosicrucian Fraternity in

America. Hij zou zijn systeem ontleend hebben aan Pascal Beverly Randolph. 427
15 Op 25 september 1935 kreeg het Haarlemse centrum van the Rosicru-

cian Fellowship bij koninklijk besluit erkenning van haar statuten en daardoor eveneens rechtsgeldigheid en zo kwam door Jan Leene (pseudoniemen John Twine en Jan van Rijckenborgh), zijn broer Zwier Wim
Leene en de heer C.L.J. Damme Het Rozekruisers Genootschap tot stand.
Deze naam voerde de Fellowship in het Nederlandse taalgebied al vanaf
haar begin, maar was nooit geregistreerd. Overwogen werd deze benaming juridisch aan te vechten, maar op advies van mevrouw Heindel
werd hiervan afgezien. In de loop der tijd zou deze benaming nog enige
malen veranderen; in 1936 ‘Orde der Manicheeën; in 1941 Jacob Boehme gezelschap; in 1946 Lectorium Rosicrucianum, Geestesschool van het Gouden Rozekruis.

Jan Leene werkte nauw samen met Hendrikje Huizer (mevrouw Henny
Stok-Huyser (sic), die om 3.00 (v.m.) A.T. op 5 februari 1902 te Rotterdam
in de Slotboomstraat werd geboren. 428 Zij voerde het pseudoniem Catharose de Petri. Op zoek naar overgebleven sporen van de Katharen reisden zij vanaf 1946 meermalen naar Zuid-Frankrijk. In 1956 ontmoetten Jan
van Rijckenborgh en Catharose de Petri daar de heer Antonin Gadal die
zich als laatste patriarch der Katharen in een in het geheim door de eeuwen heen reikende overleveringsketen te kennen gaf. De heer Gadal
heeft toen het grootmeesterschap aan de heer Van Rijckenborg overgedragen en het archidiakonaat aan mevrouw De Petri. 429 Na het overlijden
van Jan Leene/Jan van Rijckenborgh op 17 juli 1968 is de geestelijke leiding
onder het grootmeesterschap van mevrouw Stok/Catharose de Petri komen te staan, wat voortduurde tot haar overlijden op 10 september 1990.
Sinds 22 maart 1970 berust de dagelijkse leiding bij een ‘Internationale Spirituele Leiding’ van zeven heren uit verscheidene Europese landen, met
naast hen mevrouw E.T. Hamelink-Leene, de dochter van Jan Leene.

Christopher McIntosch, The Rosicrucians, Northamptonshire 1987, p. 135.
Geboortegegevens afkomstig van de Burgerlijke Stand in Rotterdam, met dank aan de
heer F. Vermeulen.
429 Konrad Dietzfelbinger, Die Geistesschule des Goldenen Rosenkreuzes – Lectorium Rosicrucianum; eine spirituelle Gemeinschaft der Gegenwart, Andechs 1999, p. 96 en Antonin Gadal, Op
weg naar de heilige graal, Haarlem 1960, p. 148.
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De Orde van het Rozenkruis

± 1500 v. Chr.

Westerse inwijdingsschool, eind
13e eeuw gesticht door Christian
Rosencreutz

±1612

Fama
Confessio
Assertio

Egypte, periode
Tutmosis II
via Griekenland en Rome

Paracelsus
Tobias Hess
Adam Haslmayr
Michael Maier
Robert Fludd
Jacob Boehme
Daniël Möglin
St. Germain
J.B. v. Helmont

vroege alchemisten

Fratres Roseae et Aureae Crucis
of Gouden Rozenkruisers
1710

Die wahrhafte und Vollkommene bereitung
des philosophischen Steins, etc.
Sincerus Renatus = ds. Samuel Richter
Doel: vervaardigen rode projectiepoeder
[Steen der Wijzen]. Hoofd: Imperator;
Broeders; Leerlingen/erfgenamen

J.W.von Goethe
(Die Geheimnisse, ca 1815)

Ingewijd in een Rozenkruisersorde te Toulouse

1895 Ordo Templi Orientis
ca 1916 AMORC
Ancient Mystic Order Rosea Crucis soefisme, tantrisme.
H. Spencer Lewis, 1e Grootmeester Karl Kellner 1850-1905
Alchemie+ VM volgens Schotse ritus na overlijden opvolger :
Theodor Reuss 1855-1923
leden: Spencer Lewis,
Papus, A. Crowley

…..... 1902 R. Steiner 1861-1925,
stichtte in 1913 de Antroposofie
Cosmo
1909

Max Heindel, 1865-1919, stichtte in
1911 The Rosicrucian Fellowship

133 Schema van enige Rozenkruiserorganisaties
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theosofie
christendom
Gnostiek
Katharen

Jan Leene (1892-1968), stichtte in
1935 Lectorium Rosicrucianum

Adam Henoch
Gold- und Rosenkreuzer des
Alten Systems ca. 1750. Zie voor-

woord Compass der Weisen, Berlijn 1779.
Doel: maken van goud. Werken in groepen aan recepten van hun Hoofd: Onbekende Overste. 9 Graden.

Erik Satie (1866-1925)
scheidde zich later af.

boek Fabre d’Olivet

Josephin Péladan 1858

La vice suprême 1884-1890
Richtten zich op helderziendheid, liefdadigheid en broederschap; Snakten naar roem.

Ca 1865 Societas Rosicruciana in Anglia

(SRIA) Robert Wentworth Little.
Ordre Kabalistique de la Rose
Croix, 1888.
Leden: meester vrijmetselaar, max. 144.
9 inwijdingsgraden.
Stanislas de Guaïta (1861-1897);
zwarte magie.
Leden: Kenneth R.H. Mackenzie
Raad van twaalf: o.a. Péladan
Edward Bulwer Lytton (1803-1873)
Papus
(schrijver van Zanoni, 1845)
Eliphas Levi, priester, A.L.Constant,
Marc Haven = Lalande
beoefenaar en auteur over magie.
Paul Sédir = Y. le Loup
(1871-1926).
Pascal Beverly Randolph, arts, seksuele
magie. Hij stichtte Rosae Crucis in
Twee inwijdingsgraden;
Quakertown. Rudolf Steiner.
onderricht in kabbala + occult.;
kenden doctortitels toe.
Afstamming van fictieve Rozenkruisers groep in Duitsland o.l.v. Fräulein
Péladan scheidde zich later af.
Anna Sprengel.
Egyptische- + vrijmetselarij-invloed;
beoefenden (zwarte) magie.
Hermetic Order of the Golden Dawn

Stichters: W. W. Westcott (1848-1925).
S.L.M.Mathers (1856-1918).
W.R. Woodman (1828-1891).
11 graden: Leden o.a. W.B. Yeats (1865-1939) dichter
Aleister Crowley (1875-1947) zwarte magie
Arthur Machen (1863-1947) auteur spookverhalen
P.B.Randolph , oprichter Hermetic Brotherhood of Light
Maud Gonne (1866-1953) en Florence Farr (1860-1917).
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Jan Leene komt voort uit een protestants gezin; zijn vader was Nederlands hervormd zijn moeder gereformeerd. 430 Grote indruk maakte op
hem de theoloog prof. dr. A. H. de Hartog, de vader van de schrijver Jan
de Hartog. Deze was een vrijzinnig denker en door hem maakte hij kennis met de werken van Jacob Boehme. Ook de Rozenkruisersleer van
Heindel sprak hem aan. Hij meende echter dat hij verder moest gaan. Hij
werd sterk beïnvloed door het hermetisme en maakte de werken van de
theosofe Alice Ann Bailey (1880-1949) tot de zijne. De leer der Katharen
werd al genoemd maar ook de Gnostiek is in zijn leer vervlochten. Jan
Leene overleed in 1968. 431

Interview met Henk Leene, de zoon van Jan Leene, gehouden op 24 augustus 1998 in
Oze, Domaine de Sivas, Frankrijk door Frans Smit.
431 Zie eveneens addendum 12 onder ‘Agatha van Warendorp-Zegwaard’.
430
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CHRONOLOGIE
1865

23 juli
15 okt.
20 juli
8 april
6 nov.
26 nov.

Geboorte van Carl Louis Fredrik Grasshoff in Aarhus.
Doop in de Lutherse kathedraal in Aarhus.
1867
Geboorte van Louis Julius August, broer van Carl.
1868
Overlijden van hun vader door een explosie in de bakkerij.
1872
Verhuizing naar Kopenhagen.
Geboorte van Anna Emilie, halfzuster van Carl.
1873 circa
Ongeluk bij het springen over een greppel.
1884 circa
Naar Glasgow, Schotland, bediende in een tabakswinkel.
1885 15 dec. Huwelijk met Cathy Wallace, geboren op 4 jan. 1869; verhuizing naar Liverpool.
1886 15 juni Mevr. Grasshoff hertrouwt met Fritz Povelsen.
15 juni
Geboorte van dochter Wilhelmina; Carl wordt zeeman.
1888 6 nov.
Geboorte van dochter Louise.
± dec.
Verhuizing naar Kopenhagen.
1889 5 nov.
Geboorte van dochter Nellie.
1891 15 jan.
Geboorte van zoon Frank.
1893
Carl emigreert alleen naar Amerika en wordt werktuigkundige bij een
elektrische centrale in New York. Hij verhuist vervolgens naar Somerville nabij Boston waar hij eerst als verzekeringsagent werkt en later
als werktuigkundige in een bierbrouwerij.
1895 10 april Carl trouwt met een acht jaar oudere, Deense vrouw met vier kinderen genaamd Louisa Anna Peterson.
1898 7 sept.
Zijn vier kinderen vertrekken vanuit Kopenhagen naar Amerika.
1899 circa
Scheiding; Carl verhuist met zijn vier kinderen naar Roxbury.
1903
Carl gaat naar Los Angeles om werk te zoeken en verandert zijn naam
in Max Heindel
dec.
Hij woont voordrachten van Leadbeater bij in Los Angeles; lid van de
theosofische vereniging; wordt vegetariër; vriendschap met Augusta
Foss, geboren 27-01-1865 bij Mansfield, [Bellville?] Ohio.
1904/5
Vice-voorzitter van de Theosofische Vereniging te Los Angeles.
1905 zomer
Ernstig ziek; vriendin Alma von Brandis gaat naar Europa. Na zijn ziekte verlaat Heindel de Theosofische Vereniging.
1906 april
Eigen lezingentournee over christelijke mystiek en astrologie.
1907 herfst
Heindel en Alma von Brandis gaan naar Europa.
1908 april
Breuk met Alma von Brandis.
apr/mei Heindel doorstaat zijn beproeving door een Broeder van de Orde van
het Rozenkruis; eerste inwijding; schrijft de Cosmo.
zomer
Terugkeer naar Amerika, herschrijving manuscript Cosmo.
sept.
Heindel gaat naar Buffalo en voltooit zijn manuscript.
nov.
Stichting van het eerste Rozenkruiserscentrum in Buffalo.
1909 zomer
Op doorreis naar Seattle.
8 aug.
Stichting van ‘the Rosicrucian Fellowship’ om 15.00 uur.
Heindel en William Patterson gaan naar Chicago om de Cosmo en Rozenkruisers Christendom te laten drukken.
nov.
Publicatie van The Rosicrucian Cosmo-Conception.en De Rozenkruiserschristendom-voordrachten. Lezingen, en stichting van het centrum te Yakima.
1910
Druk van Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie.
Naar Portland, voordrachten en stichting van een centrum.
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1910

febr.
27 febr.
april
10 aug.

nov.
1911

februari
3 mei

1912

1913

28 okt.
30 okt.

voorjaar

13 dec.
3 juni
4 juni
juni
ca. 6 juli
6 aug.
27 nov.

dec.

1914

24 dec.
12 april
23 juni
26 nov.

1915

juli
zomer

1916

13 maart
mei
maart
13 maart

1917

1918

mei
15 juli
mei

1919

6 jan.
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Naar Los Angeles; bezoek aan Augusta Foss.
Stichting van het centrum te Los Angeles.
Heindel ernstig ziek; 2e inwijding op 9 april. Schrijft Vragen en Antwoorden, (deel I).
3e Huwelijk met Augusta Foss te Santa Ana. Heindel schrijft De mysterien van de Rozenkruisers.
Huisvesting van het Hoofdkwartier in Ocean Park. Heindel ernstig ziek;
ontvangt omstreeks 22 november zijn 3e inwijding.
Plan om met W. Patterson een stuk land te kopen voor een permanent
hoofdkwartier te Los Angeles.
Om 15.30 uur 40 acres (16 ha.) land gekocht in Oceanside.
Heindels De mysteriën van de Rozenkruisers wordt uitgegeven.
Eerste spade in de grond om 12.40 uur en planten van het kruis.
Begonnen met de bouw van het eerste gebouw.
Eigen waterinstallatie
Proefleerlingen uit Seattle, Washington, maken van metaal een verlicht
embleem voor buiten en vervoeren dat per trein naar het hoofdkwartier.
The Rosicrucian Fellowship krijgt rechtspersoonlijkheid.
Eerste proefleerlingen bijeenkomst. (niet 25 mei?) Verandering van het
kruis van zwart in wit.
Eerste zomerschool bijeenkomst.
Begin publicatie van Echoes.
Max Heindel ontvangt zijn 4e inwijding.
De hoeksteen voor het sanitarium wordt gemaakt.
Er wordt begonnen met het bouwen van de Pro-Ecclesia; deze is klaar
op 24 december.
Aanleg van de belangrijkste weg op het hoofdkwartier; de Ecclesia
Drive; schenking van 78 palmbomen. Aanschaf van een 2e hands orgeltje voor de pro-ecclesia.
Wijding van de pro-ecclesia.
Eerste Paasdienst op Mount Ecclesia.
Eerste genezingsdienst. Verschijning van Hoe zullen wij Christus bij zijn
terugkeer herkennen? en Vrijmetselarij en katholicisme.
Wijding van het restaurant; het leggen van de hoeksteen voor de Ecclesia of genezingstempel. Eigen elektriciteitsopwekking.
Laatste betaling van de hypotheek op het grondgebied.
Bouw van de Heindel cottage. Herschrijving van De boodschap der sterren
en Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie, gedrukt in 1916.
Overlijden van Heindels moeder.
Begin publicatie van het tijdschrift Rays from the Rose Cross;
Heindel ontmoet de dichteres Ella Wheeler Wilcox
Begonnen met de bouw van het nieuwe administratiegebouw; klaar in
juni.
Begonnen met de bouw van Ecclesia cottage.
Op vakantie.Berekenen efemeriden en huizentabel.
Plannen een boekbinderij te installeren. In Rays verschijnt: De laatste uren van een spion.
Heindel overlijdt aan een hartaanval op 20.25 uur. Mevrouw Heindel
volgt hem op.

1920
1920
1921
1922
1923

1924
1925

1926
1928
1929
1931

1932
1933
1934
1937
1938

1939
1940
1941
1942
1943

29 jan.

Om 11.45 uur gaat de eerste spade in de grond voor de genezingstempel. Van Heindel verschijnt De mystieke betekenis van Kerstmis en Het web
van het lot.
23 juli
Het leggen van de hoeksteen die door Heindel op 26 nov. 1914 was vervaardigd.
Heindels De mysteriën van de grote opera’s wordt gedrukt.
24 dec.
Inwijding van de tempel. Uitgave van Sprokkelingen van een mysticus.
7 aug.
Begonnen met de bouw van Rose Cross Lodge; aankoop van 4½ acres
(20 are) land van een buurman.
1 dec.
Het ontstaan van het Rozenkruisersgenootschap van mevr. Heindel verschijnt
in het Engels.
mrt./apr. Nieuw elektrisch systeem.
nov.
Aanschaf van een pijporgel voor de tempel.
Plannen een school voor kinderen te bouwen; die was klaar in sept. 1926
en werd gesloten in maart 1931. Daarna heette het ge bouw West Hall.
sept.
Mevr. Heindel maakt een voordrachtentournee in 20 grote steden in de
noordwestelijke en oostelijke staten. Aankoop van nog een stuk land.
Max Heindels Brieven aan studenten verschijnt in druk.
jan.
Publicatie van De evolutie zoals de Rozenkruisers die zien, door mevr. Heindel. In het Engels en Nederlands Heindels Brieven aan proefleerlingen, en in
in het Engels Leringen van een ingewijde.
aug.
Astrodiagnose van mevrouw Heindel wordt in het Engels gedrukt en verschijnt van Heindel De occulte beginselen van gezondheid en genezing.
11 dec.
De hoeksteen voor het sanatorium wordt gelegd.
april
Mevrouw Heindel trekt zich terug als presidente en verhuist naar Oceanside.
Van Heindel verschijnt in het Engels Oude en nieuwe inwijding.
mei
Mevrouw Heindel is ernstig ziek.
juni
Mevrouw Heindel sticht de ‘Max Heindel Ross Cross Fellowship’
6 jan.
Begonnen wordt met de bouw van het sanatorium; de opening is op
Kerstmis 1938.
Twee voordrachten uit 1905 van Heindel worden gepubliceerd als: Mevrouw Blavatsky en de Geheime Leer, en De mystieke uitleg van Pasen.
25 dec.
De partijen verzoenen zich en mevr. Heindel keert terug op het hoofdkwartier. Ze laat daar een cottage bouwen die in juni 1937 klaar is.
Uit Heindels werken samengesteld verschijnt Natuurgeesten en natuurkrachten.
april
Begin met de bouw van de genezingsafdeling.
april
Voortzetting van de bouwwerkzaamheden aan het sanatorium, die in
1932 waren begonnen.
27 aug.
Opening van de genezingsafdeling.
25 dec.
Opening van het sanatorium.
Voor het eerst in boekvorm verschijnt in het Engels van Heindel De Rozenkruiserschristendom-voordrachten.
Uit Heindels werken samengesteld verschijn Het mysterie van de endocriene
klieren.
Mevrouw Heindel schrijft haar Herinneringen omtrent Max Heindel en de Rosicrucian Fellowship, dat in 1997 wordt uitgegeven.
febr.
Mevrouw Heindel van haar functies ontheven.
21 mei
Mevr. Heindel krijgt een auto-ongeluk en belandt in een rolstoel.
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1944

‘The Rosicrucian Fellowship Non-Sectarian Church’, door mevrouw
Heindel en een deel van de leden in jan. 1943 opgericht, als rechtspersoon erkend.
1947
Vragen en Antwoorden, deel 2 wordt gedrukt.
Overlijden van mevrouw Heindel.
1949 9 mei
1950
Uit Heindels werken samengesteld verschijnt Het levenslichaam en Oertypen.
1951
Tussen 1951 en 1971 werden er zeven deeltje gepubliceerd van Aquariustijdperkverhaaltjes voor kinderen.
1953
Uit Heindels werken samengesteld verschijnt Het begeertelichaam.
1956 25 maart Einde van het conflict; om 12 uur wordt de strijdbijl begraven.
1959 jan.
Schenking van een 12 persoonsbus aan het hoofdkwartier.
1960
Het hoofdkwartier wordt vrijgesteld van het betalen van onroerendgoedbelasting.
1961
Leden mogen cottages op het hoofdkwartier terrein bouwen.
1962 februari Heindel cottage wordt gesloopt.
zomer
Er wordt 2⅓ acres land verkocht.
1963
Er zijn plannen de snelweg te verbreden en een nieuwe ingang te maken, wat gereed is tussen 1965/67.
zomer
Sloop van Ecclesia Cottage.
1964 nov.
Bouw van 5 cottages.
1965
Uit Heindels werken samengesteld verschijnt Etherisch gezicht en wat het
onthult.
1968
Uit Heindels werk samengesteld verschijnt Het zilveren koord en de zaadatomen.
1968/72
Werden er verscheidene boekjes gedrukt.
1971
Overlijden van de heer Theodore Heline op 87 jarige leeftijd.
Publicatie van De horoscoop van uw kind van Max Heindel, in twee deeltjes, en Het overlijden en het leven daarna.
1974 12 nov. Begonnen met de bouw van een administratiegebouw, dat gereed is op
18 febr. 1975.
1975 26 juli
Mevrouw Corinne Heline overlijdt.
1976 maart
Het administratiegebouw wordt uitgebouwd.
1978 2 sept.
De heer Fred Meyer uit Portland laat het hoofdkwartier $200.000 na.
1982 zomer
Installatie van drie zonnecollectoren voor water verwarming; aanschaf
van de eerste computer.
1983 januari Opening van het ‘Rosicrucian Fellowship museum’.
februari Bij de ingang wordt een nieuw bord geplaatst.
juni
Eerste exemplaar van de krant Mystic Light verschijnt, maar de publicatie werd wegens financiële en technische redenen in dec. 1983 gestaakt.
1986 april
Het boek The Sacred Word and its Creative Overtones van Robert C. Lewis
wordt gedrukt.
herfst
Nogmaals een gift uit het Fred Meyer fonds van $ 100.000 voor de aanleg van een nieuw waterleidingstelsel.
1987 zomer
De Fellowship gaat de boeken van Corinne Heline drukken. Eveneens
is de ‘oudheidkamer’ klaar.
1988
De stad Oceanside viert haar eeuwfeest.
1991 24 april Oceanside vaardigt een aardbevingsverordening uit; Mt. Ecclesia moet
hierdoor drie gebouwen slopen en enige kostbare herstel werkzaamheden uitvoeren.

384

6 juli

1992
1993
1994
1995
1997

1998
2001
2002

2003

2005

april
voorjaar
zomer
februari

Verkoop van een stuk land gelegen in het dal.
Het oude computersysteem wordt vervangen.
De restauratie van de genezingstempel is klaar.
Oceanside plaatst de 75 jaar oude genezingstempel op de monumentenlijst.
zomer
Publicatie van Memoirs about Max Heindel and The Rosicrucian Fellowship
door mevr. Heindel in 1941 geschreven, dat 90 historische foto’s bevat.
Eveneens worden de boeken van Max Heindel op een cd-romschijf gezet, ook een astrologieprogramma en de efemeriden van 1900-2000.
februari Werd Echoes from Mount Ecclesia 1913-1919, dat 51 foto’s uit het verleden
bevat, gepubliceerd
maart
De websitebeheerder begon met de publicatie op een officiële website
van de bestuursverslagen met inbegrip van de boeken van Heindel en
de pamfletten.
7 maart Het bestuur besluit de verslagen d.m.v. een wachtwoord te beschermen,
maar de legale documenten, zoals de oprichtingsakte en huishoudelijke
reglementen, zijn voor iedereen toegankelijk. Er wordt ook besloten om
regelmatig een financieel overzicht te publiceren.
2 april
Het dagelijks bestuur besloot op portokosten te bezuinigen en de Echoes
van acht tot maximaal 4 pagina’s te verminderen.
13 juli
Kenneth Ray legt zijn functie als hoofdtuinman neer om al zijn tijd te
besteden aan de ontwikkelen van een Max en Augusta Foss gedenktuin.
zomer
Door economische teruggang en dreigende financiële problemen worden ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd. Het bestuur overweegt om
1.8 ha land, dat in 1925 werd aangekocht, te verpachten of te verkopen.
oktober Kenneth en Elizabeth Ray leggen hun functies van tuinman en esoterisch secretaresse neer.
herfst
Een machtsgreep van de Spanjaard Francisco Nacher resulteerde in een
bestuursmeerderheid die op 24 november leidde tot het onmiddellijke
ontslag en de uitwijzing van Charles Weber, die gedurende 9 jaar redacteur van Rays, en hoofd van het tuinonderhoud was. Tevens werden er
nog ongeveer tien andere personen uit hun functie ontheven en werd de
publicatie van Rays gestaakt.
juni
Nadine de Galzain spant een geding tegen het Fellowshipbestuur aan;
dat werd legaal ontbonden, terwijl een rechter als bemiddelaar werd
aangesteld. Er wordt een interim-bestuur benoemd. Het bestuur verkoopt vier grote palmbomen die op 8 juni werden verwijderd.
juli
Met meerderheid van stemmen keurden de leden de nieuwe reglementen goed.
december Mount Ecclesia ontvangt een gift van $ 12.000.
januari Mount Ecclesia krijgt een legaat van $ 93.800.
februari Op 28 februari werd een nieuw bestuur gekozen dat in april in functie
zal treden. De termijn is één, twee of drie jaar afhankelijk van het aantal
verkregen stemmen.
december Van juli tot december zet Charles Weber de 52 afleveringen van Rays die
hij samenstelde op zijn nieuwe website. Eind december verordonneerde
het bestuur hem deze onmiddellijk van zijn website te verwijderen en
het gebruik van het embleem te staken, waaraan hij gehoor gaf.
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2006

juli

2006

22 okt.

herfst
5 dec.

2007

zomer

2008

lente

5 juli
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Enige leden typen de Echoes en Rays van 1913-1919 over en plaatsen die
op internet.
Het bestuur verwijdert Danielle Chavalarias en Virgilio Rodriguez uit
hun positie als voorzitter en vice-voorzitter. Leden van de Chavalarias,
Rodriguez en Manimat familie worden uit hun functie ontheven en aangezegd hun woning voor eind december te verlaten. D. Chavalarias en
en V. Rodriguez behouden echter hun bestuurslidmaatschap.
De staf van Mount Ecclesia bestond uit 10 verdienende werknemers,
(waarvan er drie geen lid zijn) en 5 vrijwilligers waarvan er voor twee
subsidie wordt ontvangen.
Marie-José Clerc deelde mee dat het rechtsgeding tegen het bestuur niet
ontvankelijk werd verklaard en dat zij, door een overeenkomst te tekenen haar doel bereikt had, n.l. de bescherming van het landgoed tegen
verpachting of verkoop.
De voorzitster, Alexandra Porter en het bestuur besluiten dat de palmbomen waarvan er 5 door Fusarium Wilt zijn doodgegaan, verkocht
worden om de kosten voor de verwijdering hiervan te dekken.
De voorzitster ontslaat enige trouwe leden, weigert het houden van de
zomerschool en verbiedt leden op Mt. Ecclesia voordrachten en cursussussen te geven. Het gedurende enige jaren gevoerde bezuinigingsbeleid leidde ertoe dat er te weinig personeel is, dat er geen cursussen
meer worden gehouden en de Engelse en Spaanse boeken zijn uitverkocht.
Wordt er een nieuw bestuur gekozen, waarvan o.a. de heer Edgar Anderson voorzitter is en de heer Jim Noel vice-voorzitter terwijl Alexandra Porter wordt weggestuurd, waarmee een nieuwe weg wordt ingeslagen.
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‘Where are you going, my pretty maid?’
‘Ben Bolt.’
Astrologische symbolen en aspecten
Horoscoop van Simon Studion
Horoscoop van Tobias Hess
Horoscoop van Adam Haslmayr
Horoscoop van Johann Valentin Andreae
Horoscoop van Max Heindel
Horoscoop van Cathy Wallce
Horoscoop van Augusta Foss
Horoscoop van Rudolf Steiner
Horoscoop van de stichting van The Rosicrucian Fellowship
Horoscoop van de aankoop van het grondgebied
Horoscoop van de eerste spade in de grond voor Mount Ecclesia
Horoscoop van Rollo Smith
Horoscoop van Mr X, alias dr. W.
Horoscoop nr. 2; De Wachter op de Drempel
Horoscoop van Agatha van Warendorp-Zegwaard
Mevrouw A. van Warendorp, 1882-1970
De heer J. Leene, 1896-1968
Horoscoop van Jan Leene
Schema van enige Rozenkruisersorganisaties (a+b)

189
194
198
199
211
212
213
264
265
274
276
307
311
318
323
330
333
339
340
342
345
347
348
350
351
353
355
355
356
357
358
359
362
364
364
368
379
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BIBLIOGRAFIE
BOEKEN GESCHREVEN DOOR MAX HEINDEL

Mevrouw Blavatsky en de Geheime Leer

Het manuscript bestond oorspronkelijk uit de aantekeningen voor twee
voordrachten gehouden omstreeks 1905 voor de Theosofische Vereniging
in Los Angeles en bestond uit 57 gedrukte kwarto bladzijden.
De inhoud verhaalt hoe De Geheime Leer tot stand kwam, volgens welk
plan en een samenvatting van de leer die het bevat.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1933.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Rotterdam in 1934.

Brieven aan proefleerlingen

Dit boek bevat achtentachtig brieven, vanaf januari 1911 tot en met december 1918, die Heindel aan zijn esoterie studenten: proefleerlingen en
discipelen, schreef.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1926.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Oceanside in 1926.

Brieven aan studenten

Dit boek bevat zevenennegentig brieven, op een vertrouwelijke manier
gesteld door een leraar en vriend aan zijn studenten. Na zijn overlijden
werden deze brieven, geschreven tussen Kerstmis 1910 tot en met januari
1919, in boekvorm uitgegeven.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1925.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Haarlem omstreeks 1934.

H oe zullen wij Christus bij zijn terugkeer herkennen?

Deze brochure vertelt ons dat Christus zal terugkeren in een etherisch lichaam en niet in een stoffelijk lichaam. Vandaar dat de mens dit etherisch lichaam tot bepaalde hoogte dient te ontwikkelen zodat hij er bewust in kan functioneren voordat Christus kan wederkomen. Dan zal de
mens het innerlijk geestelijk waarnemingsvermogen bezitten waarmee hij
Hem kan herkennen.
Het is een stenografisch rapport van een voordracht gehouden voor het
centrum te Los Angeles op 18 mei 1913 door Max Heindel.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1914.
De verschijning van de eerste Nederlandse uitgave is onbekend. De 2e druk
verscheen in Zeist zonder jaar.

391

De laatste uren van een spion

Een brochure van 15 bladzijden, van een verhaal uit Rays febr. 1918, p.145.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen zonder plaats en jaar.

Leringen van een Ingewijde

Dit boek bestaat uit een serie lessen die Max Heindel aan zijn studenten
zond, samen met verscheidene openbare voordrachten. Een paar hoofdstukken: De wetenschappelijke methode van geestelijke ontplooiing; De dood
van de ziel; Ons werk in de wereld; Mystiek licht op de eerste wereldoorlog; Het
geheim van succes; Het teken van de meester; Godsdienst en genezing.

De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1927.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Haarlem in 1931.

De mysteriën van de grote opera’s

Faust, Parcifal, de ring van de Nibelungen, Tannhäuser, Lohengrin. Wat
is het ware karakter van muziek op zich? Waarom moeten er zowel dissonanten zijn als harmonie? Waar komt muziek vandaan?
Mythen – legenden – volksverhalen
Waarom worden de eeuwenoude verhalen gebruikt als omlijsting van de
grootste muziekstukken aller tijden? Wat is het verband tussen de menselijke geest en muziek?

Inhoud: Faust: Goddelijke wanklank; het verdriet van de zoekende ziel; Het verkopen van zijn ziel aan de satan; Het loon van de zonde en de wegen tot redding.
Parsival: Wagners muziekdrama.
De ring van de Nibelungen: De Rijnmaagden; De ring van de goden; De Walkuren;
Siegfried de waarheidszoeker; De godenschemering.
Tannhäuser: De slinger tussen vreugde en lijden; Minstrelen, de ingewijden uit de
Middeleeuwen; De onvergeeflijke zonde; De staf die bloeide.
Lohengrin: De zwanenridder.

De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1921.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Rotterdam zonder jaar.

De mysteriën van het Rozenkruis

In dit boek beschrijft Heindel in verhalende stijl de sublieme waarheden
van de westerse wijsheidsleer met het speciale doel de jachtige mens volgens de leer der Rozenkruisers, die zowel hart als verstand bevredigt een oplossing van de fundamentele levensproblemen te geven
Hoofdstuk 1. De Orde van het Rozenkruis en de Rosicrucian Fellowship:
Geestelijke stroming; Christian Rosenkreuz; De keuze van de Orde voor Max
Heindel als boodschapper van de Broeders van het Rozenkruis.
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Hoofdstuk 2. Het levensprobleem en zijn oplossing; De noodzaak onafhankelijk te denken; Drie levenstheorieën; Ziel en adem.
Hoofdstuk 3. De zichtbare en onzichtbare werelden: De scheikundige sfeer; De
begeertewereld; De gedachten wereld; Het Woord en ‘In den beginne’.
Hoofdstuk 4. De samenstelling van de mens: Het levenslichaam; Het begeerten lichaam; Het denkvermogen; Verschil tussen ziel en geest.
Hoofdstuk 5. Het leven en de dood: Onzichtbare helpers en mediums; Het
wederzijds doordringen van de voertuigen; Dood; Reden voor het zoeken naar
een lang leven; Het panorama van het afgelopen leven; Het verbreken van het
zilveren koord; Methode om het gehele afgelopen leven de revue te laten passeren; Het louteringsgebied; Hoe kwaad wordt gelouterd; Een plaats van reiniging,
niet van straf; De eerste hemel; Het oogsten van het goede; De vervulling van
opbouwend verlangen; Kinderen; Licht en kleur; De tweede hemel: ‘De grote
stilte’; Voorbereiding voor een toekomstige omgeving; De derde hemel; Het
vooraf bekijken van het toekomstige leven op aarde; Voorbereiding tot wedergeboorte; Geboorte en leven als kind; Het mysterie van licht, kleur en bewustzijn; Opvoeding van kinderen. Mount Ecclesia, een beschrijving van het hoofdkwartier van de Rosicrucian Fellowship.

De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1911.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Amsterdam in 1926.

De mystieke betekenis van Kerstmis

Deze verhandeling behandelt de kosmische betekenis van Kerstmis en het
jaarlijkse offer van Christus. Het gaat de astrologische uitleg na tot aan
de eenvoud van de natuurgodsdienst en schildert een prachtige opvatting
voor het komende tijdperk.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1920.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Amsterdam in 1927.

Inwijding vroeger en nu

Dit boek laat het verschil zien tussen de oude wijze van inwijding, in de
voorchristelijke periode, en die van Christus voor de hedendaagse mens.

Indeling: Deel 1. De tabernakel in de woestijn; De Atlantische mysterietempel;
De ark van het verbond; De heilige shekina glorie; Nieuwemaan en inwijding.
Deel 2. De christelijke mystieke inwijding; De aankondiging en de onbevlekte
ontvangenis; De ritus van de doop, de verzoeking; De verheerlijking; Het laatste
avondmaal en de voetwassing; Getsemane, de tuin der smarten; De stigmata en
de kruisiging.

De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1931.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Rotterdam in 1952
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De Rozenkruiserschristendom-voordrachten

Een van de eerste activiteiten van Heindel was het houden van deze
twintig voordrachten. Een uitgebreide schets, met moderne toepassing
van de oude waarheden van de Rozenkruisers. Titels van de voordrachten:

1 Het raadsel van leven en dood.
2 Waar zijn de doden?
3 Geestelijk gezicht en geestelijke werelden.
4 Slaap, dromen, trance, hypnotisme, mediumschap en krankzinnigheid.
5 Dood en het leven in het louteringsgebied.
6 Leven en werkzaamheden in de hemel.
7 Geboorte, een viervoudige gebeurtenis.
8 De wetenschap van voeding, gezondheid en verlenging van de jeugd.
9 Astronomische allegorieën in de Bijbel.
10 Astrologie: haar draagwijdte en beperkingen.
11 Geestelijk gezicht en inzicht.
12 Parsifal: Wagners mystieke muziekdrama.
13 De Engelen als factor in de evolutie.
14 Lucifer, verleider of weldoener of beide?
15 Het mysterie van Golgotha en het reinigende bloed.
16 De ster van Bethlehem: een mystiek feit.
17 Het mysterie van de heilige graal.
18 Het onze Vader.
19 De komende kracht. Vril! of wat?
20 Broederschap en het komende ras.

De eerste Amerikaanse uitgaven verschenen in 1909; en werd in 1939 uitgegeven in boekvorm.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Haarlem in 1929.

H et web van het lot

Dit boek bevat zestien van de negenenzeventig maandelijkse lessen die
door Heindel aan zijn studenten werden verzonden. Zij zijn de vrucht
van waar esoterisch onderzoek. Het boek bestaat uit vier delen en zestien
hoofdstukken.

1: Geestelijk onderzoek, het zielenlichaam; de Christus in ons; Het Geheugen
der Natuur; De Wachter op de Drempel; Aardegebonden geesten; Het zondelichaam; Bezetenheid door zelfgeschapen demonen; Elementalen; Bezetenheid bij
mensen en dieren; Het scheppen van de omgeving; De oorsprong van verstandelijke en lichamelijke handicaps; De oorzaak van ziekten; Pogingen van het ego
uit het lichaam te ontsnappen; Gevolgen van zinnelijkheid; De Christusstralen
brengen ‘innerlijke drang’ teweeg; Etherisch gezicht; Gemeenschappelijk lot.
2: het functioneren van begeerte; Kleur effecten van emoties bij massa bijeenkomsten; De isolerende effecten van tobben; De gevolgen van oorlog op het
begeertelichaam; Hoe het levenslichaam door het ontploffen van zwaar geschut
wordt aangedaan; Berouw; Gevaren van overmatig baden.
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3. Aard van en voorbereiding tot gebed; De vleugelen en de stuwkracht; De aanroep; Het hoogtepunt.
4 Praktische methoden om succes te bereiken gebaseerd op het behoud van de
seksuele kracht.

De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1920.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Amsterdam in 1928.

De leer der Rozenkruisers in VRAGEN EN ANTWOORDEN 1

Dit boek beantwoordt 189 vragen vanuit een occult standpunt zoals deze
aan Heindel werden gesteld.

Enige onderwerpen: Het doel van het leven op aarde; Verdeling in geslachten;
Huwelijk; Kinderen; Slaap en dromen; Gezondheid en ziekte; Het louteringsgebied; De zondeval; De onbevlekte ontvangenis; Inwijding; Astrologie; Dierlijke
groepsgeesten; De heilige graal; De doodstraf.

De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1910.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Amsterdam in 1927.
De leer der Rozenkruisers in VRAGEN EN ANTWOORDEN 2

Dit deel bevat vragen en antwoorden uit vroegere uitgaven van Echoes en
Rays from the Rose Cross die, op een paar uitzonderingen na, nooit eerder in
boekvorm zijn verschenen. Daardoor bevat dit boek informatie die voor
alle onderzoekers van het occultisme van onschatbare waarde is.
Het boek behandelt 165 onderwerpen op de gebruikelijke, grondige manier van
Max Heindel die in de volgende hoofdstukken zijn onderverdeeld: Leven na de
dood; Wedergeboorte; Gezondheid en ziekte; De onzichtbare werelden; Geestelijk gezicht; Inwijding; Bijbeluitleg; Astrologie; Gemengde vragen.

De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1947.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Den Haag in 1990.

De wereldbeschouwing der Rozenkruisers

Dit handboek geeft een volledige schets van de westerse wijsheidsleer
voor zover zij momenteel openbaar mag worden gemaakt. Het geeft een
uitgebreide, zowel religieuze als wetenschappelijke, beschrijving van de
ontwikkelingsprocessen van de mens en het universum. Max Heindel
ontving deze leer persoonlijk van de Rozenkruisers broederschap.

Deel één is een verhandeling over de zichtbare en de onzichtbare werelden;
De mens en zijn wijze van ontwikkeling; Wedergeboorte en de wet van oorzaak
en gevolg.
Deel twee gaat over het schema van de evolutie in het algemeen en van ons
zonnestelsel en de aarde in het bijzonder.
Deel drie handelt over Christus en zijn zending; Verdere ontwikkeling van de
mens en inwijding; Esoterisch onderricht en een veilige methode om eerstehands kennis te verkrijgen.
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De eerste Amerikaanse uitgave verscheen eind november 1909.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Amsterdam in 1913.

Sprokkelingen

Hoofdstukken: Inwijding wat dit is en niet is; Het avondmaal; De doop; De onvergeeflijke zonde en verloren zielen; Witte en zwarte magie; Onze onzichtbare
leiding; Geluid, stilte en zielengroei; Het ‘mysterium magnum’ van het Rozenkruis; Waarom ik een Rozenkruiser ben. Het boek bevat 24 hoofdstukken.

De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1922.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Haarlem in 1934.

Vrijmetselarij en katholicisme

In esoterische vrijmetselaarstermen legt Heindel in dit boek het conflict
uit tussen de zonen van Kaïn en de zonen van Seth en ontrafelt hij de allegorie die verband houdt met de tempel van Salomo, de koningin van
Sheba en de grootmeester Hiram Abiff.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1914.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Haarlem in 1929.
BOEKEN UIT MAX HEINDELS WERKEN SAMENGESTELD

H et begeertelichaam

Het begeertelichaam van de mens is het voertuig van, begeerten, wensen
en gevoelens. Als dit op de juiste wijze bestuurd wordt is dat het middel
waardoor veel zielengroei bewust verkregen kan worden. Het veranderen
van begeerte is een eerste vereiste voor een ieder die geestelijk streeft.

Het boek gaat over: De planetaire begeertewereld; Oorsprong en ontwikkeling
van het begeertelichaam van de mens in de stoffelijke wereld; Het begeertelichaam van de mens in de onzichtbare wereld; Het vergeestelijken van het begeertelichaam.

De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1953.

Een en ander uit de eerste afdeeling van Max H eindel’s boek De
Rozekruisers Cosmologie

In 1917 vroeg Heindel aan Kittie Skidmore Cowen uit Montana, Idaho,
een begincursus van 12 lessen, met vragen en antwoorden, uit het eerste
gedeelte van De wereldbeschouwing der Rozenkruisers samen te stellen. Dit
boekje is bedoeld voor hen die gemachtigd zijn deze lessen na te kijken
en is nooit in de handel verschenen. Het boekje van 66 blz. werd eenmalig
uitgegeven in Bandoeng in 1924.
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Etherisch gezicht en wat het onthult

Pearl Williams, met materiaal van Ann Barkhurst.

Het boekje is verdeeld in vier delen met de volgende hoofdstukken: Deel
I: De scheikundige ether. 1. Het wezen van etherisch gezicht. 2 De scheikundige
ether in het menselijk lichaam. 3 Atomen en moleculen. Deel II: De levensether:
4 De levensether en de erfelijkheidsleer. 5 De levensspiraal. 6 Organisch contra
anorganisch magnetisme. 7 De levensether en kosmisch vuur. 8 Ster en spiraal.
Deel III: De lichtether. 9 De lichtether en de zon. 10 De zienswijze van de occultist van lichtether. 11 Samenvatting: De drie ethers. Deel IV: De weerspiegelende
ether. 12 Tussen twee hemelen (luchten). 13 Wat in de weerspiegelende ether
weerspiegelt. 14 De weerspiegelende ether en voorgaande geboorten. 15 De weerspiegelende ether en haar verhouding tot de materie. 16 De weerspiegelende
ether en oertypische krachten.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1965.
In het Nederlands vertaald in 2020.

H et levenslichaam

De westerse wijsheidsschool geeft als grondregel dat ‘occulte ontwikkeling begint met het levenslichaam’. Dit boek biedt feiten betreffende: 1.

De ontwikkeling van het levenslichaam van de mens in het verleden. 2 Het levenslichaam van de mens in het huidige Arische tijdvak. 3 Het levenslichaam
van dieren en planten. 4 De relatie tussen het levenslichaam en geestelijke ontwikkeling. 5 Het levenslichaam van Jezus.

De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1950.
In het Nederlands vertaald in 2020.

H et verstand

David B. Johnson compileerde dit werk uit de geschriften van M. Heindel. Het werd in 2018 vertaald in het Nederlands en bevat 138 bladzijden.

H et mysterie van de endocriene klieren

Het geestelijk functioneren van de endocriene klieren is gebaseerd op de
geschriften van Max Heindel; de fysiologische structuur en het functioneren is gebaseerd op het handboek over de endocriene klieren van dr.
Louis Berman.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1940.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Rotterdam zonder jaar.

De mystieke uitleg van Pasen

Dit boekje handelt over de jaarlijkse Hemelvaart van Christus. Het verklaart de esoterische betekenis van deze gebeurtenis en wijst op de persoonlijke les die hieruit kan worden getrokken. Waardevolle informatie betreffende het kruis en wat er gebeurde met het stoffelijk lichaam van Jezus.
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De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1933.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen [in Zeist] zonder plaats en jaar.

Natuurgeesten en natuurkrachten

Inhoud: Zeven hoofdstukken. De ethers en de natuurwetten. Activiteiten in de
hemelwereld en natuurkrachten. De zending van Christus en het feest van de elven. Krachten van verschillende perioden. De aardgeest. Twee vragen en antwoorden. De samenstelling van de aarde en vulkanische uitbarstingen.

De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1937.
In het Nederlands vertaald in 2020.

De occulte beginselen van gezondheid en genezing

De kern van de Rozenkruisersleer over dit belangrijke onderwerp is geselecteerd uit de boeken en artikelen van Heindel. Enige hoofdstukken: De

mens en zijn voertuigen. Erfelijkheid en ziekte. Algemene en specifieke oorzaken van ziekte. De Rosicrucian Fellowship methode van genezing. Het denkvermogen en genezing. De wetenschap van voeding. Effecten van het verwijderen van stoffelijke organen. De therapeutische basis van licht, kleur en geluid.
De omvang van genezing. De ware aard van de dood. Hoe de overledene geholpen kan worden.

De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 19?? (1928 2e druk).
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Zeist in 1954.

Oertypen

De grote problemen en spanningen van heden stimuleren de groei van
onze gedachten kracht, ons volgende vermogen. Geleidelijk aan wordt
ieder mens een denker en daardoor werker in denkstof. Indien de mens
verstandig en juist moet bouwen, als een schepper, dient hij eerst iets te
weten van zowel het karakter als het zeer grote belang van de oertypen,
hoewel die het werk zijn van hogere Wezens, of van zijn eigen, minder
ontwikkelde, vermogens.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1950.
In het Nederlands vertaald in 2020.

Kinderopvoeding volgens de beginselen der Rozenkruisers

Een compilatie over kinderopvoeding volgens de principes van de Rozenkruisers. Inhoud: Hoofdstuk 1, Kinderopvoeding; Methoden van opvoeden. Hoofdstuk 2, Erfelijkheid en het probleem van de kinderjaren. Hoofdstuk
3, De reden van kindersterfte. Hoofdstuk 4, Astrologie en het kind.

De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1928.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Rotterdam zonder jaar.
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De toonladder en het schema van ontwikkeling

Correlatie tussen de westerse wijsheidsleer en de kosmische principes
waarop muziek gebaseerd is. Een bijzonder interessant onderwerp op
een fascinerende en verlichte manier beschreven.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1949.
Niet in het Nederlands vertaald.

De zending van onze H eer Jezus Christus

De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1940.
In het Nederlands vertaald in 2020.

H et zilveren koord en de zaadatomen

Dit belangrijke boekje bevat vier afbeeldingen van dia’s die Max Heindel
gebruikte, en een diagram van het drievoudige zilveren koord. Het bespreekt het zilveren koord en de zaadatomen bij geboorte en dood; tijdens de slaap, en de groei en hun toestand tijdens de gehele evolutie. Het
bevat materiaal dat momenteel niet gemakkelijk toegankelijk is.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1968.
In het Nederlands vertaald in 2020.
BOEKEN VAN AUGUSTA HEINDEL-FOSS.

Aardgebonden

Deze brochure beschrijft de gebondenheid aan de stoffelijke wereld na
de dood van personen die een losbandig of crimineel leven hebben geleid of zelfmoord hebben gepleegd. Kennis van het ongerieflijke en pijnlijke karakter van de aardgebonden staat, dient tot aansporing van juist
handelen tijdens dit leven.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen vóór 1931.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Zeist in 1956.

Evolutie vanuit het standpunt van de Rozenkruisers

Dit boekje beschrijft de belangrijkste stadia van de menselijke ontwikkeling gedurende de Aarde Periode. Het toont de ontwikkeling van vier
menselijke voertuigen en vergelijkt het Darwinisme met de ontwikkelingstheorie van de Rozenkruisers. Het bespreekt de stoffelijke en geestelijke ontwikkeling van de mens en de matrix voor een nieuw zielenlichaam dat nu wordt omgevormd.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1925.
In het Nederlands vertaald 2020.
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H et ontstaan van het Rozekruisersgenootschap

In deze brochure beschrijft mevrouw Heindel de omstandigheden waaronder Max Heindel voor het eerst contact had met de Oudere Broeders
van het Rozenkruis; De wereldbeschouwing der Rozenkruisers schreef en de
Rosicrucian Fellowship stichtte.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen 1 december 1923.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Amsterdam in 1925.

H erinneringen omtrent Max H eindel en de Rosicrucian Fellowship

Deze herinneringen werden in 1941 geschreven en in 1997 uitgegeven. Het
boek bevat 94 zwart-wit foto’s en 7 foto’s in kleur.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1997.
Niet in het Nederlands vertaald.
BOEKEN VAN ANDERE SCHRIJVERS

Watermantijdperk-verhaaltjes voor kinderen

Interessante verhaaltjes, gedichtjes en eenakters ontleend aan de ‘kinderafdeling’ in Rays from the Rose Cross en bijeengegaard in zeven aantrekkelijk geïllustreerde delen.
De eerste Amerikaanse uitgaven verschenen in:
deel 1, 1951
deel 2, 1953
deel 3, 1958
deel 4 t/m 7, 1970

Niet in het Nederlands vertaald.

Christus of Boeddha?

Annet C. Rich, met een voorwoord van Max Heindel.
In dit boekje wordt de westerse wijsheidsleer van de Rozenkruisers, als
door Max Heindel te boek gesteld, vergeleken met de leer van het oosters occultisme. Aangetoond wordt het onmetelijke verschil tussen Christus, de planeetgeest en redder van de wereld en Boeddha, de geïnspireerde leraar van de Hindoes.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1914.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Amsterdam in 1926.

In het land van de levende doden

Een occult verhaal geschreven door Prentiss Tucker.
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De romance van een jonge student. Zijn ervaring in de loopgraven tijdens de eerste wereldoorlog was slechts een inleiding tot zijn avonturen
in de vierde dimensie. Een avontuur dat een duidelijk bevestigend antwoord geeft op de vraag van Job: ‘Als een mens sterft, zal hij dan nogmaals leven?
Het is maar een ‘verhaal’, maar waar voor wat de occulte leer betreft.

Indeling: Een bezoek aan de onzichtbare werelden. De ervaring van een sergeant nadat hij overleden was. Zielenvlucht. De opvattingen van een jongen over
geloof. Een gesneuvelde soldaat troost zijn moeder. Een bestudering van aura’s.
Een ervaring met natuurgeesten. Een crisis in de liefde. Weer licht.

Na de eerste aflevering in Rays van oktober
eerste Amerikaanse uitgave in 1921.
Niet in het Nederlands vertaald.

1918

(blz.

202)

verscheen de

Rex en Zenda

Verhaaltjes voor kinderen geschreven door Esme Swainson.

H et heilige woord en zijn scheppende boventonen, het verband tussen

godsdienst en wetenschap middels muziek.
Geschreven door Robert C. Lewis.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1986.
Niet in het Nederlands vertaald.

ANDERE UITGAVEN VAN DE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP

Echo’s van Mount Ecclesia 1913-1919

Dit blad, dat vooraf ging aan het tijdschrift Rays from the Rose Cross, werd
in boekvorm gebundeld. Het bevat 574 bladzijden en 51 historische zwartwit foto’s.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1998.
Niet in het Nederlands vertaald.

H andleiding voor de diensten van de Rosicrucian Fellowship

Bevat de teksten van de tempeldienst, genezingsdienst en diensten bij
huwelijk en overlijden. Verder het Rozenkruisersgebed en de openings- en
sluitingsliederen en een uiteenzetting over hoe overledenen te behandelen.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1940.
In het Nederlands vertaald zonder plaats en jaar.
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Licht gezangen

Deze zangbundel van 56 bladzijden bevat liederen en hymnen die tijdens
de diensten gezongen worden verscheen zonder jaar.
Niet in het Nederlands vertaald.

New Age vegetarisch kookboek

Een boek voor vegetariërs en anderen die geïnteresseerd zijn in gezondheid via voedsel. Het bevat recepten, menu’s, waardevolle informatie
over mineralen, vitaminen, voedingswaarden, hoe voedsel te kopen, koken onder hoge druk, invriezen enz. Ook is er een afdeling over kruiden
als geneesmiddel en voor toepassing in maaltijden en menu’s voor goed
samengestelde maaltijden. Het boek bevat 492 bladzijden.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1968.
Niet in het Nederlands vertaald.

Rays from the Rose Cross [Stralen van het Rozenkruis]

Een tweemaandelijks tijdschrift van
scheen in mei 1915.

60

pagina’s, dat voor het eerst ver-

Salades en vegetarische menu’s

Een boekje van 41 bladzijden zonder jaar.
Niet in het Nederlands vertaald.

Totaal register op de boeken van Max H eindel

Dit boek van 278 bladzijden bevat een volledig register van de onderwerpen zoals die voorkomen in de boeken van Max Heindel.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1930.
Niet in het Nederlands vertaald.

Wetenschappelijke aantekeningen

Beknopte uitleg over oerdeeltjes en oerkrachten die ten grondslag liggen
aan het universum. Wetenschappelijke uitvindingen betreffende het atoom
en zijn krachten in de vorm van een diagram.
Een folder van 7 bladzijden. (3e druk 1974, door Mevr. Ann Barkhurst).
Niet in het Nederlands vertaald.

Zondagsschool-lessen van de Rosicrucian Fellowship

Het zijn twaalf gebundelde boekjes, voor elke zonnemaand één, plus een
handleiding, totaal 390 bladzijden.
Later herschreven en verschenen in zes deeltjes, totaal 516 pp. geen datum.
De eerste Amerikaanse uitgave heeft geen datum [1925?].
Niet in het Nederlands vertaald.
402

Zonnewende- en equinoxdiensten

Bevat de teksten van de Paas-, zomer-, herfst- en Kerstdiensten.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1955.
In het Nederlands vertaald zonder plaats en jaar.
ASTROLOGIE

Astrodiagnose, een handleiding bij genezing

Geschreven door Max Heindel en Augusta Heindel-Foss.
Aan alle delen van het lichaam is een hoofdstuk gewijd en wordt er uitgelegd hoe een horoscoop te ‘lezen’ met betrekking tot het stellen van een
diagnose. Eveneens worden er natuurlijke behandelingsmethoden aangegeven als er zich ziekten voordoen. Het boek bevat 107 horoscopen en
heeft 492 bladzijden.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1928.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Amsterdam in 1932.

Astrologie en de endocriene klieren

Dit boekje van 34 bladzijden geeft astrologische regels van de verschillende endocriene klieren en tonen hun functie aan.Inhoud: Het polaire
tijdvak; De hof van Eden; Twee endocriene klieren; Het spinale gas.

De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1936.
Niet in het Nederlands vertaald.

Astrologische hulp

Een folder van 23 bladzijden.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen zonder datum.
Niet in het Nederlands vertaald.

De boodschap der sterren

Geschreven door Max Heindel.

Enige hoofdstukken: 1 is in het bijzonder gewijd aan geestelijke astrologie over
de evolutie zoals die in de zodiak wordt weergegeven. De vroeg Atlantische periode d –j; De middel Atlantische periode c-i; De laatste Atlantische periode b-h; Het Arische tijdperk a-g; Het Vissentijdperk l-f; Het Waterman
tijdperk k-e.
Hoofdstukken 2-7: De vatbaarheid voor planetaire trillingen. Bent u onder een
gelukkig gesternte geboren? De invloed van de 12 tekens als ze rijzend zijn. De
aard van de planeten.
Hoofdstuk 8-21: Aan iedere planeet wordt een volledig hoofdstuk gewijd; Een
analyse van de 12 huizen; De 12 tekens; En in aspect met de planeten.
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Een hoofdstuk over planetaire octaven; Korte omschrijvingen; De sleutelwoorden; Het denkvermogen en de heersende planeet; Geluk in het leven; Gezondheid; Financiën; Beroep. Huwelijk, Kinderen; Het tweede huwelijk..
Hoofdstuk 22-27; Verschillende soorten van progressie; De tabeldag; Progressie
van de hoekhuizen; Directies van de zon; Directies van de maan; Planeet directies; Transits.
Hoofdstuk 28-30; Medische astrologie, diagnose; De ziekelijke uitwerking van de
tekens en de planeten; De endocriene klieren. 36 Voorbeeldhoroscopen tonen
hoe een diagnose te stellen.

De eerste Amerikaanse uitgave, niet meer dan een brochure, was geschreven omstreeks 1910. Het boek werd totaal gereviseerd en uitgebreid in 1916.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Amersfoort in 1924.

De horoscoop van uw kind, deel 1

Een compilatie van horoscoopbeschrijvingen van de hand van Max
Heindel uit Rays from the Rose Cross. Doordat de horoscopen ontbreken,
die wel in de Rays staan afgedrukt, verliest het boekje, bestaande uit 97
bladzijden, veel aan waarde.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1971.
Niet in het Nederlands vertaald.

De horoscoop van uw kind, deel 2

Gelijk als in deel 1, ontbreken ook in dit boekje van 96 pagina’s, de horoscopen.
De eerste Amerikaanse uitgave verscheen in 1984.
Niet in het Nederlands vertaald.

H et sleutelwoordensysteem

Geschreven door J. D [Joseph Darrow]
De folder bevat 16 pagina’s en verscheen voor het eerst in 19??
De eerste Nederlandse vertaling verscheen in Den Haag zonder jaar.

Studies in astrologie

Geschreven door Elmar Bacher.
Het zijn negen deeltjes, totaal 907 blz. Het is een ‘diepte’ studie van verschillende astrologische facetten. Planeten, tekens, huizen, astrologische invloeden op kunst en andere terreinen van het leven. Het legt verbanden
tussen de horoscoop en de verschillende levenscycli en andere zaken.
De eerste Amerikaanse uitgaven verschenen vanaf 1962 t/m 1968.
Niet in het Nederlands vertaald.
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Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie

Een eenvoudig en gemakkelijk handboek voor beginnelingen over de
manier hoe een horoscoop te berekenen. Het bevat tevens een verklarende woordenlijst en een tabel van de planeeturen.
Het boekje heeft 198 bladzijden. De eerste druk verscheen in Seattle, 1909
en werd in 1916 uitgebreid.
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in Amsterdam in 1928.

Vereenvoudigde wetenschappelijke efemeriden

Groot lettertype, overzichtelijk en gemakkelijk in gebruik. Geeft aan de
volle- en nieuwemaan, eclipsen, de maannoden en de lengte en declinatie, plus een logaritmetabel van 24 uur.
Zij beginnen bij 1923. Vanaf 1936 werden de gegevens van Pluto er aan toegevoegd.

Vereenvoudigde wetenschappelijke huizentabel

Huizentabellen volgens de methode van Placidus vanaf 0 tot 66 graden
(voor hogere graden 66-90, werkt dit systeem niet). Eveneens voorzien van
de coördinaten van 4500 wereldsteden.
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