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Een thuiskomst zonder einde

Als er e¤ e¤ n ding duidelijk is aan De alchemische bruiloft is het wel, dat deze
probeert de mens tot het inzicht te brengen dat hij meer is dan een stoffelijk
voertuig met een denkvermogen en een
overeenkomstig bewustzijn.

In zijn verklaringen van De alchemische
bruiloft schuift J. van Rijckenborgh de
sluier van de mysterietaal opzij en beschrijft hij de grote waarde van dit werk
voor wie naar waarheid en verlichting
zoekt. Tevens wijst hij erop dat de broederschap van het Rozenkruis de figuur
Christiaan Rozenkruis niet alleen als
het hoofd van de orde beschouwt, maar
vooral als het symbool van de mens op
weg naar de geestziel.
Juist door het mysterieuze van het verhaal, en zijn vele niveaus, worden verborgen aspecten van de ziel geraakt. Deze
wekken de ziel tot een zoektocht en herinneren haar aan een mogelijke ontwikkeling, die tal van latente krachten in de
microkosmos vrij kan maken.
De weg van Christiaan Rozenkruis
kan door elk van diens navolgers worden
gegaan. Hij leidt, via een geschikt maken
van de persoonlijkheid, allereerst tot de
transmutatie van de ziel. Dat op zich is al
een wonder van genade.Vandaar wordt de
ziel in de ‘toren van Olympus’ gereedgemaakt voor haar bruiloft met de geest.
Een microkosmos keert weer in het oorspronkelijke leven! In die zin beschrijft
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het nummer dat voor u ligt aspecten van
een spirituele weg. De verschillende bijdragen zijn geschreven door leerlingen
van het moderne Rozenkruis, die allen
vanuit dit gezichtspunt de grote levensopdracht naderen.
Geestelijke groei wordt vaak gezien als
zevenvoudig. In Genesis wordt de schepping in zeven dagen beschreven, en in
zeven symbolische beelden wordt de Apocalyps voltrokken. Binnen zeven kosmische periodes, zo leren wij elders, wentelen de levenscycli van werelden en mensheid in een opgaan, blinken en verzinken.
De alchemische bruiloft bevat een
groot aantal voorbeelden van een zevenvoudige ontwikkeling. Tot zeven keer toe
wordt voor de mensheid een koord neergelaten om haar uit de donkere put op te
trekken, de kandidaat moet met zijn gewicht zeven gewichten weerstaan, zeven
schepen, die zeven vlammen tonen, varen
over het meer en dit alles voltrekt zich binnen zeven dagen en nachten.
Daarom stelt J. van Rijckenborgh:
zzzHet is in de eerste plaats noodzakelijk
het volmaakte getal, het getal zeven, te
doorgronden... Let er dus op: het gaat er
in de eerste plaats om in dat natuurlijke
vormings- en ontwikkelingsproces van
de Gnosis opgenomen te worden. Pas
dan kunt u met vrucht in binding worden
gebracht met de grote luister van de zevengeest, het volmaakte getal. Er zijn dus
zeven lessen te leren, zeven leergangen te
doorleven, zeven deugden te kennen,
zeven eigenschappen te verwerven.

Les diffe¤rentes
phases des Noces
alchimiques sont
indique¤es par des
couleurs. Pre¤sente¤es successivement, en re¤alite¤
elles se chevauchent. Aquarelle.
Paul Klee,1923

De zeven dagen van Christiaan Rozenkruis geven in eerste instantie een ontwikkeling aan die gaat langs zeven niveaus in de
microkosmos en die leidt tot de opstanding
van de nieuwe mens.
Het is een opwindende ontdekkings-

reis in de nog vreemde ruimten van het
koningsslot dat de microkosmos is, van
de keldergewelven tot de hoogste torenkamer. Deze reis kan voor elke mens veranderen in een thuiskomst waaraan geen
einde is.
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Mijn avond voor Pasen
Een terugblik

Lang geleden, in mijn jeugd, begon het
al. De herfst vond ik het mooist. Ik hield
ervan omdat het leven dan naar de
aarde neigt, en ik herkende het gevoel
van sterven wel. Het gras groeide tussen
de klinkers van onze straat en ik werd
mij bewust: dit leven en de cultuur, alles
wat de mens schept, houdt geen stand.
De natuur breekt ook de hardste steen!

Waarom dus iets opbouwen? Waarom
eerst nog bloeien als alles toch weer zal
vergaan?
Er was in het nabije bos een plaats die
de zeven bronnen genoemd werd. Daar
wilde ik zijn, daar wilde ik ook ’s nachts
blijven. En de ster die ik ’s avonds aan de
hemel zag? Was hij een boodschap uit een
ver land? Dikwijls keek ik ernaar; hij was
een vriend, evenals de zonsondergang.
Ik zong over die vriend, hoewel ik niet
wist wie het was. Ik beschouwde dit gevoel als een droom, een vormloos verlangen, dat ik niet begreep. Dit leven was mij
vreemd. Maar iets anders dan ‘de onbekende vriend’ wilde ik niet. Dan liever
sterven, als ik hem niet als vriend kon
hebben.
Op een keer werd ik wakker, midden
in de nacht, en zag een open deur. Dit
beeld trof mij diep: was het een roep tot
vertrek? Maar waarheen dan? Onrust,
rusteloosheid, zij dreven mij voort. Ik
dacht diep na over God en de wereld: dit
leven kon toch niet alles zijn!
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Ik droeg een last aan onbestemd verlangen met mij mee. Vreemd, maar gedurende een bepaalde periode keek ik steeds
op dezelfde tijd op mijn horloge. Twaalf
uur, wat betekende dat? Of wat was die
grotuitgang, die ik voor mijn innerlijke
oog zag? Een herinnering? Als dit zo
was, waaraan?
Ik ging eens op zoek naar een witte
roos omdat ik het gevoel had dat die iets
heel bijzonders voor mij moest betekenen.
Van winkel naar winkel, maar in die
dagen vond je een witte roos niet zomaar.
Zo weefde het ‘andere’ een draad
door mijn leven, hoewel ik er niets van
begreep. Ee¤ n draad van goud. Ik nam
het waar, het was alsof het mij vergezelde, naast mij leefde, als achter glas.
Wat had ik ermee te maken? Wat had
het met mij te maken?
Ik spon verder aan mijn net van het lot
maar m|¤ jn draden bleken niet van goud.
Steeds verder raakte ik verstrikt. Ik voelde
mij verloren, een stuk drijfhout op de eindeloze zee. Maar toen kwam het onbestemde verlangen weer op en scheurde
het verstikkende net. Ik werd gevoerd
naar een plaats waar licht en kracht in
ruimte en tijd verankerd zijn. Die plaatsen
bestaan! Ik nam een echo waar, een resonantie. Dit gevoel, diep van binnen, zei
mij dat ik hier op de goede plaats was en
moest blijven. Het was nog geen doel of
terugkeer naar een vaderland, maar ik
was als het ware op een brug die naar absolute waarheid voerde.
Een nieuwe levensfase ving aan. Maar

De uitnodiging

Het begint op de avond voor Pasen, het begint voor een mens die al weet
‘dat er meer is’. Op de eerste dag ontvangt de hoofdpersoon een brief
waarin hij uitgenodigd wordt voor een koninklijke bruiloft. Hoewel hij in
de brief als gast aangesproken wordt, is het overduidelijk dat er meer van
hem verwacht wordt. ßWanneer je je niet in reinheid baadt, is ’t zeker dat
je de bruiloft schaadt. Zeven jaar geleden werd hem deze bruiloft al in een
visioen aangekondigd, en hij heeft geprobeerd zich er goed op voor te bereiden. Maar op deze bijzondere ‘avond voor Pasen’ wordt in de brief driemaal het woord ‘heden’ benadrukt. Alleen in het heden, in het nu, kan
men aan een geestelijke weg beginnen. Christiaan Rozenkruis echter voelt
zich onwaardig en treft bij zichzelf zeven grote gebreken aan. Hij twijfelt,
voelt zich onwetend en blind aan het verstand, weet niets van de verborgen zijde der dingen of de geheimen van de natuur, en zijn levenswandel en
ogenschijnlijke broederlijke naastenliefde zijn niet van eigenbelang gespeend. Ook de ‘prikkel des vlezes’, een wereldse gezindheid, is nog steeds
in hem aanwezig. Nog het meest verontrust door de duistere woorden
over drie tempels bereidt hij zich voor op de nacht.
Geestelijke gebeurtenissen, die overdag ondergeschikt zijn aan illusie
en onwetendheid, worden bij Christiaan Rozenkruis bij voorkeur ’s nachts
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ontsluierd. Dan, los van de beperkingen van het stoflichaam, ervaart hij de
geestelijke zeggingskracht van wat hem overkwam. In de eerste nacht
DAG

droomt hij over gevangenen in een put (symbool van de mensheid in haar
huidige toestand), uit welks diepte enkelen opgetrokken worden in het
licht. Ook broeder Rozenkruis is een van de geredden. Hij ziet hierin duidelijk een teken, want het is zonneklaar dat alleen genade de oorzaak van
zijn redding is.Vol hoop gaat hij op weg.

wat ik eigenlijk moest doen en welke weg
ik gaan moest, was nog niet duidelijk. In
het begin maakte ik mij zorgen of het ‘andere’ wel echt bestond en niet alleen maar
een beeld uit mijn fantasie was. Dat had ik
in mijn vertwijfeling immers vaak gedacht. Nu was het opeens zo dat het het
grootste was, ja, zelfs het doel van de hele
schepping. Waar bleef ik nu in mijn kleinheid en ongeloof? Diep schaamde ik mij ^
en ik herkende het ‘andere’ als een vriend.
U was de vriend. Waarom heb ik u voordien niet herkend?
Dus struikelde ik verder op de enige
weg die ik voor me zag en die ik moe¤ st

gaan, want de wereld was voor mij nog
geen woestijn geworden. Ik probeerde
weliswaar ‘de weg’ te gaan ^ wat dat ook
mocht zijn. Maar alles wat van alle inspanning, strijd en verlangens overbleef was
het ‘onvervuld’ zijn, en het gevoel u toch
eenmaal ergens te vinden.Ja, alleen dat onbestemde verlangen bleef over. Het overige verloor aan betekenis en werd hol en
leeg.
Uiteindelijk was dat het wat mij naar
het dieptepunt voerde. Een eenzamer,
meer verlaten mens dan ik was er niet op
de wereld... dacht ik. Alle wensen en alle
doelen verloren hun betekenis, alle hoop

Illustraties bij De
Zeven Dagen uit:
Hans Wilderman,
Chymische Hochzeit Christiani
Rozenkreutz Anno
1459. Go«ttingen
1923
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ging teloor. Elke keer als ik door de dieptepunten ging (want zij volgden elkaar
op), brak er iets in mij. Iets waarvoor ik
slechts e¤ e¤ n naam ken, en dat is ‘ik’.
Ikzucht, eigenwilligheid, onjuiste voorstellingen, dromen dat ik belangrijk was en
gewaardeerd werd, de wens aardig gevonden te worden, jaloersheid en kleinheid
drongen zich steeds weer op. Toch bepaalden zij mijn leven, ja, ik leefde door hen.
Wat een armoedig bestaan, vreselijk.
Na elk dieptepunt was u dicht bij me.
Ik ervoer de troost van uw aanwezigheid;
vrede, kracht en houvast. Toen werd het
mij duidelijk: ik moet ruimte voor u cree« ren in mijn leven, u moet leven en ik moet
steeds weer een stap terug doen. Want u
was alles al wat ik wilde zijn. Als ik mijn
misleidende beelden, al was het maar
even, losliet, was u er altijd. Maar het onderscheid tussen u en mij ontglipte mij
steeds weer. Vaak dacht ik: u bent ik. En
ik ben u. Deze verwarring bleef bestaan
en bracht veel verdriet met zich mee.
Ook nu nog.
De opgedane kennis en het inzicht
verdwenen weer, terwijl er een chaos aan
gedachten en gevoelens overbleef. Zowel
orie« ntering als innerlijk houvast verdwenen. Tot het intense verlangen weer doorbrak en mijn hart vervuld werd van geluk,
vreugde en vrede. Op die wijze snelde ik
door mijn innerlijke ruimte: hemel en hel
bevonden zich in mijzelf. Maar op een dag
brak het licht door en ontvlamde in mijn
innerlijk.
Daarmee kwam het besef dat alles wat
tot nu toe was gebeurd niet voor niets ge6

weest was. Elke stap, elk ding, elke gebeurtenis, alles had zin. Mijn leven was
als een kleed, samengesteld uit levende
draden. Verleden, heden en toekomst,
alles werd van uw glans doordrongen.
Het leven had plotseling betekenis en
was deel van een geweldig plan. Toen
voelde ik mij gedragen en geliefd. Maar
dit ‘ik’ was ik niet, maar mijn innerlijke
zelf, de kern in mij, die ik zo graag wilde
zijn.
Sinds die dag leeft u als iets nieuws in
mij. Het is alsof een bron van uw energie
ging stromen. Ik volg u nu als een meanderende beek door diepten en hoogten,
door dag en nacht.
Stap voor stap ontsluiert u nu het plan
dat ik toen, als tijdens een ‘verlichting’
voor mij zag. Het was een opdracht, een
levensopgave. Ik ontving het direct uit
uw hand. Sinds die tijd realiseert u het
door mij. Als ik u niet in mijn waan, die
er nog steeds is, tegenstreef of zelfs in de
weg sta. Toch geef ik mij steeds meer over
aan deze leiding en tracht ik uw suggesties
te volgen.
Ik was als Thomas, de ongelovige, de
eeuwige twijfelaar. Hoewel u mij al zoveel
genade heeft betoond, riep ik telkens naar
het licht, juist wanneer |¤ k u verlaten had.
Verbaasd word ik mij ervan bewust dat
uw wens ook de mijne schijnt te zijn! Uw
wil is ook die van mij. Ik wil u volgen en
doen, wat u van mij wenst. Niet alleen
omdat u mijn meester bent, en ik uw leerling, maar omdat wij vrienden zijn.
Samen gaan wij naar... pasen...

Hoe het bruiloftskleed geweven wordt

ßDaarop maakte ik mij gereed op weg
te gaan, trok mijn wit linnen kleed
aan, omgordde mijn lendenen met een
bloedrode band en legde deze kruiselings over mijn schouders.1 Aldus toegerust, gaat Christiaan Rozenkruis op
weg, om aan de koninklijke bruiloft
deel te nemen, nadat hij van ‘een gevleugelde, schitterende vrouwelijke gestalte’ een uitnodiging had gekregen.

Rond het hele verhaal van De alchemische bruiloft ligt een subtiel geweven netwerk van symbolen, waarin tot in de
kleinste details aanwijzingen zijn opgenomen voor het proces van wederopstanding van de goddelijke mens. De verschillende ceremonie« n waarin men zich
omkleedt, de gewaden en hun kleuren
zijn geen vondst van de vriendenkring
waarvan J.V. Andreae deel uitmaakte.
Kleding symboliseert al sinds de vroegste
tijden onder andere het fijnstoffelijke
lichaam van de mens dat, al naar zijn levensstaat, andere kleuren toont. In gnostieke teksten als het manichese Lied van
de parel2 legt de prins bijvoorbeeld zijn
koninklijke gewaden af als hij het rijk van
zijn vader verlaat om in Egypte de parel
terug te halen. Of in de Griekse mythologie: nadat Heracles de twaalf grote daden
heeft volbracht, krijgt hij aan het einde
van zijn leven het Nessoshemd, dat zijn
(oude) huid verbrandt. Ook de traditie
van purperen mantels voor heersers en
priesterlijke gewaden is terug te voeren
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op mysterieweten, dat evenwel vergeten is.
Wit, rood, goud, zwart en geel zijn de
gewaden die broeder Rozenkruis en de
andere personen gedurende de zeven
dagen dragen. Deze kleuren zijn noch willekeurig gekozen, noch ‘nieuw’. Terwijl
het blauwe gewaad van de jonkvrouw tijdens de eerste en tweede dag verwijst naar
een levensniveau, dat van de ziel, hebben
de andere kleuren betrekking op een veranderingsproces. Het zal ons niet verwonderen dat deze kleuren stammen uit de
klassieke alchemie.
Er worden de veranderingen mee aangegeven die in het fijnstoffelijke lichaam
beginnen en zich uiteindelijk uitdrukken
tot in het nieuwe etherisch-stoffelijke
voertuig, het voertuig van de mens van
weleer, het uiteindelijke doel van de echte
alchemie, waarover De alchemische bruiloft verhaalt.
Aan het begin van het verhaal draagt
In dit eerste proces van het oorspronkelijke worden, zien wij nog niets van
transfiguratie,wel echter transmutatie.
Onder transmutatie verstaan wij het
geschikt maken van de microkosmos
voor de beginnende transfiguratie.
Transmutatie is de voortschrijdende
loutering van het dialectische wezen,
een verzamelen en ordenen van
nieuwe bouwstoffen.
De kaders bij dit artikel zijn ontleend aan:
J. van Rijckenborgh, Het Nieuwe Teken.
Haarlem, Rozekruis Pers 1979
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Wanneer dit werk in de eerste geboorte
verricht is, gaat de kandidaat
verder in de tweede fase. Nu wordt
de aandacht van de kandidaat
gevestigd op het afscheid van de
oude tempel en het oude levensveld, en het bouwen van de nieuwe
of oorspronkelijke tempel van het
menselijke geslacht.

Formule crypte¤e
de la page 118 de
l’e¤dition originale
des Noces Alchimiques de1616:
l‘anne¤e 1459, le
signe de l’Esprit,
de l’a“me et du
corps, le nom de
Paracelse, l’alpha
et l’omega.

Christiaan Rozenkruis een wit linnen
kleed met een bloedrode band. Wit is de
kleur van zuiverheid en rood die van het
bloed. Zijn kleding bewijst dat hij zich,
wanneer hij de uitnodiging voor de bruiloft krijgt, reeds goed heeft voorbereid.
Want alleen zo kan hij op de tweede dag
de zielenatmosfeer betreden, waarna hij
door drie poorten het slot binnengaat.
Men overhandigt hem een nieuw paar
schoenen om de vloer van het slot die geheel uit marmer bestaat niet te bezoedelen. In hetzelfde gewaad wordt hij aan
het begin van de derde dag gewogen.
Al sinds de oudste tijden wist men dat
de ziel zich in het bloed uitdrukt, ja, dat
het bloed ‘de ziel |¤ s’. Het bloed is een fijnstoffelijk flu|« de, waarin de begeerten, instincten en gevoelens van de met de natuur verbonden mens zich uiten: woede
doet het bloed koken, sterke verlangens
of angsten hebben een onstuimige bloedcirculatie tot gevolg en schaamtegevoel
veroorzaakt een rood hoofd. Maar het
hoeft zich daartoe niet te beperken: het
bloed kan ook de hoogste geestelijke waarden met zich meevoeren.
Christiaan Rozenkruis’ bloedstoestand is weliswaar niet geheel zuiver (hij
zegt immers van zichzelf: ßOok ontdekte
ik dat mijn lichaam, mijn ogenschijnlijk
behoorlijke levenswandel en mijn broe8

derlijke naastenliefde niet geheel gezuiverd en gereinigd waren) maar toch
draagt hij als teken van zijn grote verlangen witte linnen kledij met een rode
band, die hij kruiselings over de borst
knoopt. Ook daarom weerstaat hij, beter
dan de anderen, de gewichten, wat immers gezien kan worden als het volledig
harmonisch samenwerken met de zeven
stralen die uitgaan van de zevengeest.
Broeder Rozenkruis en zijn metgezellen die de zeven gewichten weerstonden,
ontvangen een rood fluwelen kleed en
een groene lauriertak. Nu komt hun kleding overeen met die van de jonkvrouw,
die ’s ochtends ook de ceremonie leidde.
Zij zijn nu welkom in de sfeer die door de
jonkvrouw wordt verzinnebeeld. Het is
het veld van de ziel, waarvan de straling
of vibratie boven de aardse natuur uitgaat.
In dit veld is een goddelijke vuurkracht actief, waarnaar de kleur rood verwijst. De
eerste overwinning is behaald en de lauriertak bekroont en bevestigt deze. Aan
een met rood fluweel bedekte tafel gebruiken zij het middagmaal en allen ontvangen
een bijzondere onderscheiding: ßVoordat
wij plaatsnamen, kwamen de beide edelknapen binnen en vereerden ieder van
ons uit naam van de bruidegom met het
Gulden Vlies met een vliegende leeuw
erop, met het verzoek dit aan tafel te
dragen en de naam en de waardigheid
van de orde (die zijne majesteit ons heden
schonk en waarin hij ons weldra met
gepaste plechtigheid zou bevestigen) in
ere te houden.3
Toen zij de jonkvrouw later naar de
naam van de orde vroegen, antwoordde
zij: ßdat het ogenblik nog niet gekomen
was om deze te openbaren, zolang de
zaak van de gevangenen nog niet afgehandeld was.4

Het gouden bruiloftskleed van de
vierde dag

In de ochtend van de vierde dag wassen Christiaan Rozenkruis en ‘de trouwe
schare alchemisten’ zich bij de bron in de
tuin en zij drinken met hun gouden schalen van het levende water dat daaruit opwelt. ‘Hermes is de bron’ staat op een gedenktafel, die ‘van de oude monumenten
afkomstig is’. Opnieuw krijgen zij nieuwe
kledij; ‘geheel van goud en prachtig versierd
met bloemen’. Daarbij komt nog een gulden
vlies, met edelstenen bezet, en een munt
waarop de zon en de maan zijn afgebeeld.
De nieuwe stralingen hebben het levenslichaam zodanig veranderd, dat de
goddelijke bouwstenen nu stevig verankerd zijn. Dit is ‘het voertuig dat in het
midden is’, het bevindt zich tussen het begeertevoertuig en het stoflichaam. In dit
lichaam straalt de levende nieuwe ziel in
het licht van de nieuwe morgen.
De prachtige bloemen op het gewaad
wijzen op het stelsel van chakra’s en plexicirkels, de krachtcentra in het etherlichaam die nu geladen zijn met nieuwe
energiee« n. Deze glans van het gouden bruiloftskleed zal de nieuwgeboren ziel vergezellen gedurende al de volgende dagen.
De ontmoeting met de koninklijke
personen

Pas nu het gouden bruiloftskleed aantoonbaar geweven is, ontmoet broeder
Rozenkruis ^ op de vierde dag, in een
hoger gelegen gewelf ^ de koninklijke personen. Hij is diep onder indruk door hun
aanblik. ßWant behalve dat de zaal van
louter goud en edelgesteente schitterde,
was ook het gewaad van de koningin zo
schoon en stralend, dat ik haar niet vermocht aan te zien. En wat ik ook tevoren
voor schoon had gehouden, dit alles was
9

daar even ver boven verheven als de sterren aan de hemel.5 De gezellen worden
aan de koning voorgesteld. De ontmoeting en de overweldigende indruk die de
stralende koningsgewaden maken, zijn
het gevolg van nieuw inzicht door de
werkzaamheid van de geest. Want op dit
ogenblik wordt de vereniging van geest,
ziel en lichaam getoond als een heerlijk
plan, als de¤ mogelijkheid die de volgende
dag zal worden verwerkelijkt.
Alles is gereed, maar broeder Rozenkruis is nog steeds meer verbijsterd dan
gelukkig. Hij kan de aanblik nauwelijks
verdragen en geen woord komt over zijn
lippen. Een ander schouwspel volgt: nu
zien zij drie koningen en drie koninginnen, alle zes verschillend gekleed. Onder
hen bevindt zich ook het jonge bruidspaar. Boven deze beiden hangt een kostbare kroon. Hier merkt de hoofdpersoon
op: ßtoch waren zij toen niet zo mooi als
ik mij had voorgesteld, maar dit moest zo
zijn.6 Christiaan Rozenkruis wordt dienaar van het koninklijke bruidspaar.
De geschiedenis gaat op een ander niveau verder, en de ware aard van De alchemische bruiloft komt nu aan het licht.
Want hoewel broeder Rozenkruis en zijn
gezellen onmisbaar zijn, blijkt het niet om
hen te gaan. Het zijn de koninklijke personen, die tijdens het alchemistische werk
veranderd worden.
Na een maaltijd ontmoeten de kandidaten het koningspaar opnieuw, als zij uitgenodigd worden voor een toneelspel. De
bruidegom draagt ‘een zwart satijnen
Bij de aanvang van de derde fase is dit
grootse werk tot stand gekomen. De
kandidaat is weer een levende ziel
geworden, als voorheen. Hij gaat de
glorieuze weg van levende ziel tot
levendmakende geest.
10

kleed naar Italiaanse snit’ en ook de
bruid gaat in het zwart. Interessant is de
verwijzing naar de Italiaanse mode. Geeft
Johann Valentin Andreae hier wellicht
aan dat via Italie« de hermetische geschriften, en zo het proces van de Grieks-Arabische alchemie in Europa bekend werd?
Alleen bij het gemeenschappelijke maal,
de eerste maaltijd van de kandidaten aan de
koninklijke tafel, dragen de koningen nog
eenmaal ‘sneeuwwitte, stralende’ gewaden.
Dan wordt alles zwart: de kleding van de
koninklijke personen, de zaal, de zwarte
man met de bijl en ook de zwarte gewaden
van de kandidaten. De bedrukte stemming,
die al tijdens de maaltijd opvalt, overheerst
de broeders helemaal. En als voor hun ogen
de koningen en koninginnen onthoofd
worden, vermaant de jonkvrouw hen met
de woorden: ßHet leven van dezen berust
nu in uw handen; als gij mij volgt zal uit
hun dood nog veler leven voortkomen.7
Zwart is hier dus de kleur van de dood, de
ondergang. Aan het einde van de vierde dag
sterft het oude, en het zal aan de volkomen
dienstbereidheid van de broeders liggen of
het allemaal nog goed komt.
De gewaden van de vijfde en zesde dag

Zowel de jonkvrouw als broederRozenkruis en zijn metgezellen brengen de vijfde
en zesde dag in hun zwarte gewaden door
en werken mee aan de voorbereidingen
voor het alchemische huwelijk. Zo blijkt
hun levenshouding ten volle gericht op het
grote werk. Gedurende de twee dagen in de
toren van Olympus veranderen hun gewaden niet,want zij zijn nu slechts ‘toegewijde
dienaren’. Zij malen kruiden en edelstenen
fijn en bereiden sappen en essenties voor
het opnieuw levend maken van de onthoofde lichamen van het koninklijke
bruidspaar. De verandering vindt plaats in
wat zij met hulp van de jonkvrouw en de

De reis en de aankomst in het slot

Op de tweede dag gaat de hoofdpersoon de wereld in.Daar immers ontstaat inzicht. Hij moet beslissen welke van vier wegen hij neemt, waarin hij
echter niet slaagt. Omdat, waar de wegen kruisen, een raaf jaagt op een
duif, die door hem werd gevoerd, jaagt hij de raaf weg. Nu bevindt hij zich
op de derde weg, waarvan hij niet meer afwijken kan. Spontaan heeft hij
voor de duif, de zielenredding, gekozen.
Uiteindelijk komt hij aan in het slot waar de bruiloft zal plaatsvinden.
Wij associe«ren adel, verhevenheid, zuiverheid en macht met kasteel/slot.
Het symboliseert hier een geestzielenveld is van bijzondere sereniteit.
Broeder Rozenkruis is verbaasd over enkele andere gasten wier zielentoestand een heel andere is dan zijn deemoedige en ernstige houding. De

L E

2

T W E E DE

auteur J.V. Andreae suggereert dat het verbazingwekkend is dat zij dit geJOU R

bied konden bereiken. Omdat Christiaan Rozenkruis nog niet vertrouwd
is met deze nieuwe wereld, neemt hij de kans waar, de nacht wakend en
vastgebonden in het voorportaal door te brengen. Dat wil zeggen: opnieuw voorbereiding, orie«ntatie en concentratie, om de aard van het
veld waarin hij verkeert te onderkennen en er bewust in te worden.

‘zeer oude’ bewerkstelligen: uit de gouden
bol bevrijden zij het sneeuwwitte ei. Hieruit breekt een bloederige vogel vrij, die van
zwart in wit en verder van bont in blauw
verandert. Zij laten het robijnrode bloed
van de vogel druppelen op de levenloze lichamen van het bruidspaar. Deze, die het
uiterlijk van jonge kinderen hadden,
groeien uit tot een man en vrouw van volwassen grootte. Zij hebben ‘goudgeel krullend haar’. Maar, zo wordt geschreven: ßEr
was echter nog geen natuurlijke warmte of
gevoel in hen. Zij waren als dode beelden,
maar levend en natuurlijk van kleur.8
Nadat het lichaam zo is voorbereid,
worden verschillende voorbereidingen getroffen om hen te belevendigen. De jonk-

vrouw brengt nieuwe gewaden en legt
deze klaar: ßtwee fraaie witte gewaden,
zoals ik ze in het slot nooit had gezien en
die ik ook niet kan beschrijven. Ik dacht
niet anders of ze bestonden uit zuiver
kristal.9
Deze beschrijving doet denken aan de
woorden van de alchemist BernardusTrevisanus (1406-1490), als hij het ‘kleine
werk’ beschrijft: ßIk zeg je, en God is
mijn getuige, dat dit kwikzilver, toen het
gesublimeerd was, met een zo zuiver wit
bekleed scheen te zijn, als de sneeuw van
de hoge bergen, met een heel fijn en kristallen schijnsel, bij het openen van het vat
ging er een geur vanuit, zo zoet, als niets
anders in de wereld.10
11

Trevisanus spreekt hier over de voleinding van dit zogenaamde ‘kleine werk’ in
de alchemie. Hierin wordt vorm, lichaam
e¤ n ziel, in de oorspronkelijke zuiverheid
teruggebracht. Het ‘kleine werk’ wordt
ook de vergeestelijking van het lichaam
genoemd. Daarna volgt het ‘grote werk’,
de ‘belichaming van de geest’ of in christelijke terminologie, de ‘vleeswording van
het woord’.
Het ‘kleine werk’ is dus volbracht. De
fijne, nog levenloze lichamen van het
bruidspaar en hun kristalheldere zielengewaden zijn gereed. Nu beleeft broeder
Rozenkruis, als enige van de vier in de
achtste torenkamer aanwezige broeders,
bewust hoe het nieuwe leven in de lichamen geblazen wordt. Daarop ontwaakt
het koningspaar. Geest, ziel en lichaam
zijn nu volkomen verenigd. Wanneer het
alchemische proces gereed is,verlaat het koninklijke paar in de kristalzuivere nieuwe
gewaden, die niet met woorden beschreven
kunnen worden, de toren van Olympus,
om terug te zeilen naar het slot.
De gele gewaden van de ridders van
de gouden steen

De zevende dag breekt aan en ‘de
trouwe schare’ legt de zwarte gewaden
af. Zij krijgen ‘geheel gele gewaden’ die zij
samen met het gulden vlies zullen dragen.
Nu vertelt de jonkvrouw hen de naam van
hun orde: zij zijn ridders van de gouden
steen. Later, na hun terugkeer in het slot,
bij het feestelijke banket, leren zij de orderegels kennen en worden tot ridder geslagen. Op de laatste dag komen er voor het
eerst gele gewaden in het verhaal voor.
Het ligt voor de hand weer aan het goud
van de geest te denken. Maar binnen de
symboliek van J.V. Andreae, die tot in detail exact is, heeft ook geel een bijzondere
betekenis. In de klassieke alchemie gaan
de drie belangrijkste kleuren van zwart
(nigredo of bederf) via wit (albedo of ver12

bleking) naar rood (rubedo, de ‘hoogste
gloed’).
Hierover zegt Titus Burckhardt (19081984): ßNa de vergeestelijking van het
lichaam, die op een bepaalde manier overeenkomt met verbleking en die volgt op het
aanvankelijke zwart of bederf, komt als afsluiting de ‘belichaming van de geest’ met
zijn purperrode, koninklijke kleur.11
J.V. Andreae benadrukt de rode koninklijke kleur niet maar hij zegt dat ‘er
een heldere vuurstraal naar beneden
schoot en in het levenloze lichaam voer’.12
Uit deze gebeurtenissen blijkt ook duidelijk dat op de achtste verdieping de ‘belichaming van de geest’ plaatsvindt, want
dit komt onder andere overeen met de volgende beschrijving door de middeleeuwse
alchemist Artephius: ßkook het (lichaam)
in ons witte water, dat wil zeggen in kwikzilver, tot het opgelost is in het zwarte;
door het lang te koken, zal het dan het
zwarte verliezen, en aan het einde zal het
opgeloste lichaam met de ziel opstijgen,
en zij zullen elkaar op dergelijke wijze
omarmen, dat zijniet meer gescheiden kunnen worden. Dan echter zal de geest zich in
werkelijke harmonie verenigen met het
lichaam zodat zij samen e¤ e¤ n onveranderlijk
ding worden. Dat is de oplossing van het
lichaam en versteviging van de geest, die
beide een en hetzelfde werk zijn.13
Wij hebben de verandering van kleur
van de gewaden door de zeven dagen van
De alchemische bruiloft gevolgd. Zij gaan
van wit naar rood, dan naar zwart en uiteindelijk naar geel. Op de eerste vier
dagen worden deze kleuren, zoals wij
hebben gezien, in een andere samenhang
gebruikt dan de klassieke alchemie dat
deed. De typerende kleurensymboliek
uit de alchemie is in de vijfde en zesde
dag, tijdens de alchemische verandering
van de vogel, behouden gebleven. Bij die
verandering speelt nog een kleur een rol:
kort voordat de vogel zichzelf offert, is hij
blauw.1 En evenals het blauw komt de kleur

geel in de klassieke alchemistische teksten
ook vaak voor als extra kleur. Zo lezen wij
bij Artephius: ßEvenals hitte, die op wat
vochtig is, werkt, het zwart veroorzaakt of
voortbrengt,wat de primaire of eerste kleur
is, zo brengt meer en meer hitte, die op wat
droog is werkt, door afkoken steeds het wit
voort, wat de tweede kleur is, en omdat
deze dan op wat zuiver en volmaakt droog
is werkt, brengt die citrinitas en rood voort,
dus bijna vier kleuren.15
Christiaan Rozenkruis aan het einde
van de zevende dag

De kandidaten zijn in het alchemisch
proces tot de goud-geelkleuring (citrinas)
gevorderd. Nu zullen zij als ridders van de
Gouden Steen in opdracht van de orde
werkzaam zijn. Dit is een belangrijke
taak en het resultaat van een moeizame
ontwikkeling. Daarom zijn alle aanwezigen in het slot vervuld van vreugde. Alleen voor broeder Rozenkruis ziet de zevende dag er heel anders uit. Na de ridderslag laat hij als enige zijn gulden vlies en
hoed ‘tot een eeuwige gedachtenis’16 achter
in een kleine kapel. Voordat het geschrift
onverwachts afbreekt, lezen wij nog dat hij
de koning ‘voor het laatst in dergelijke gedaante aanschouwde’ en ‘door de beide
ouden, de oude heer van de toren en Atlas,
in een prachtig vertrek gebracht’ werd,
waarin zij zich neerlegden.
Wat er verder gebeurt, kan niet met
woorden gezegd worden, want het behoort niet tot de zeven dagen van onze
tijdruimtelijke wereld...

Noten en bronnen zijn op te vragen bij de redactie: pentagram.lr@planet.nl
13

Christian RoseCroix, une nuit,
sur la muraille
(de¤tail). Johfra

Christiaan Rozenkruis in de tuin van God

Op de morgen van de derde dag doorstaat Christiaan Rozenkruis de beproeving met de zeven gewichten, zelfs als er
nog drie mannen aan het laatste gewicht
gaan hangen. Daarmee bewijst hij gereed
te zijn voor groter inzicht.Vervolgens verkent hij ’s avonds, met een geheel nieuw
waarnemingsvermogen, het slot.

Dat wat hij ziet ^ de wetmatigheden van

Jardins de Claude
Monet, a' Giverny

de goddelijke schepping ^ gaat de bekende
wereld van de gewone mens te boven.
Daarom kan dit alleen in symbolische
taal worden beschreven. De symboliek in
De alchemische bruiloft van Christiaan
Rozenkruis bevat alchemistische, kosmologische, mythologische en andere beelden. De Russische filosoof Nikolai Berdjajew schrijft in zijn boek De filosofie
van de vrije geest:
ßSymbool betekent ‘bemiddelaar,’
‘teken’ en tegelijkertijd ‘verbinding’. Symbool en symbolisering gaat uit van de aanwezigheid van twee werelden, twee toestanden van zijn... Symbool is de brug tussen twee werelden.1
Zijn woorden verduidelijken dat de
beeldspraak van De alchemische bruiloft
niet alleen versiering is. Deze beeldspraak
maakt het mogelijk de lezer te verbinden
met het innerlijke schouwen, dat broeder
Rozenkruis op de derde dag ondergaat.
Ook hij, als zoeker, krijgt antwoorden op
de vragen: ‘Wie is de mens en welke zin
heeft zijn leven?’ en ‘Wat is de aard van
de mens en wat zijn innerlijke wetten?’

Ondertussen werden ons ook de fraaiste
fonteinen, mijnen en allerlei ateliers vol
kunstwerken getoond, die onze kunstproducten, al voegde men ze ook alle
tezamen, stuk voor stuk overtroffen. Al
deze vertrekken waren in een halve
cirkel gebouwd, zodat zij het kostbare
uurwerk dat in het midden van een
prachtige toren was aangebracht, steeds
voor ogen zouden hebben, en zich naar
de loop van de planeten, die daarop
schitterend te zien waren, zouden
kunnen richten. Hierbij kon ik
wederom gemakkelijk begrijpen, wat
onze kunstenaars ontbreekt, hoewel het
niet mijn taak is hun dit mee te delen.’2

Fonteinen, mijnen en ateliers vol
kunstwerken

De harmonie en pracht van de fonteinen, mijnen en kunstateliers fascineren
Christiaan Rozenkruis. Het grote verschil tussen aardse ‘kunst’, waarmee in
zijn algemeenheid gedoeld wordt op het
aardse scheppen, valt hem direct op. Tegelijkertijd ziet hij de verbanden met de ‘hogere’ en de ‘lagere’ astronomie, met de astrologie, astrosofie, en de alchemie.
De mijn kunnen wij als symbool zien
voor de ‘alchemistische moederschoot’,3
de oven waarin het onzichtbare vuur van
de geest brandt. De fonteinen geven een
indruk van de levendigheid van de onzichtbare substantie, die voor de openbaring van het goddelijke plan wordt gebruikt.
15

De dag van de zeven gewichten

Het klassieke axioma van de Rozenkruisers uit de Fama Fraternitatis
wordt vertegenwoordigd door de driehoek: ßDoor de geest Gods ontstoken. In Jezus ondergegaan. Door de heilige geest wedergeboren. Het indrukwekkende van De alchemische bruiloft is dat deze een hermetisch proces
schoeit op de leest van een oprecht christelijke levenshouding. Er dient een
zuiver weten te zijn van het alchemische proces van de ziel, maar er dient
tevens een volkomen onbevooroordeelde, ja zelfs niets-wetende openheid
van de ziel te zijn. Alleen op die wijze kan de mens zich in de geestelijke
wereld orie«nteren en erin bestaan.De derde dag is de dag dat dit zal blijken.
De gasten moeten bewijzen dat zij geschikt zijn voor de alchemische bruiloft doordat zij de zeven gewichten kunnen weerstaan ^ slechts door hun
eigen gewicht, aan deugd, aan levenshouding. Broeder Rozenkruis bewijst
hier zijn bijzondere plaats binnen de groep deelnemers, omdat zijn gewicht
zelfs drievoudig verzwaarde gewichten weerstaat.
In de gebeurtenissen die daarop volgen wordt hij door zijn page langs alle
verborgenheden van het koningsslot gevoerd. Hij bezoekt als enige de koninklijke graftempel, en hij is bijzonder geboeid door de globe, die zo groot
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is datmen erin kan plaatsnemen.Vervolgens brengen de deelnemers die overgebleven zijn de avond door in het gezelschap van jonkvrouw Alchymia,
JOU R

waarbij hun gesprekken steeds het thema liefde als onderwerp hebben.
In de derde nacht lukt het hem in een droom een deur te openen.
Daarmee heeft hij de eigenlijke deur naar het slot, naar het geestzielenveld geopend.

De mijnen, fonteinen en ateliers staan
in een halve cirkel. Waarom deze vorm?
Wellicht geeft de astronomie hier uitkomst. Het belangrijkste werktuig van de
middeleeuwse astronomen was het astrolabium.4 Dit instrument, dat al aan de
Grieken bekend was, werd vanaf de
achtste eeuw door islamitische wetenschappers verder ontwikkeld en bereikte
later via het moorse Spanje Europa.
Het astrolabium diende om de hemel
en zijn sterren en planeten af te beelden,
zoals deze er op een bepaald tijdstip en
op een bepaalde plaats uitzagen. Langs
mechanische weg kon men bepaalde constellaties zichtbaar maken en astronomische problemen oplossen, zonder dat ge16

compliceerde mathematische berekeningen moesten worden gemaakt. Er zijn verschillende soorten astrolabia. De basis is
een ronde metalen schijf, die de hemelbol
symboliseert, en een draaibare schijf, de
zogenaamde ‘spin’, waarop de projectie
van de dierenriem en verschillende vaste
sterren te zien zijn. Men kon er nog andere schijven aan toevoegen.
Voor ons verhaal is de verdeling van de
hoofdschijf van belang. Door een horizontale lijn wordt een bovenste en onderste
halve cirkel gevormd. De bovenste halve
cirkel is het firmament en de onderste de
hemelbol, ‘onder de aarde’, die de beschouwer vanuit zijn standpunt niet ziet.5 De
uitbeelding van de sferen door halve cir-

kels was toen heel gebruikelijk en zeker
ook bekend aan de vriendenkring waarbinnen De alchemische bruiloft werd geschreven.
De kosmologische illustraties van de
middeleeuwse alchemisten tonen vaak
een verdeling in halve cirkels.6 Dikwijls
wordt er nu echter een andere betekenis
aan gegeven. Een goed voorbeeld hiervan
zien wij op een zeventiende-eeuwse ets
van Mattheus Merian, waarop het grote
werk van de alchemisten wordt afgebeeld.
Daar worden ook de planeetsferen getoond: de horizontale lijn scheidt de goddelijke sfeer van het rad van de natuur, de
aardse wereld.7
De toren en het uurwerk

In het middelpunt van de halve cirkel
staat een toren met een prachtig uurwerk.
Christiaan Rozenkruis kijkt er gefascineerd naar. De toren is een symbool voor
de tweevoudige stroom van energie, waarmee het reddingswerk voor wereld en
mensheid wordt uitgevoerd.
De energie die naar beneden vloeit,
wekt door zijn licht het verlangen van de
mens naar zijn oorspronkelijke vaderland.
De omhooggaande stroming toont de stadia van terugkeer. In De alchemische bruiloft komt deze indeling later weer terug in
de acht verdiepingen van de toren van
Olympus. Daar vindt immers de transfiguratie van de ontwaakte ziel in de oorspronkelijke goddelijke mens plaats.
Het uurwerk aan de toren in de halve
cirkel wijst op de exacte beweging van de
planeten en toont het steeds doorgaande
ritme, waarin de goddelijke krachten getransformeerd en gebruikt worden. Broeder Rozenkruis neemt deze dingen de
eerste keer direct waar, want de tweede
halve cirkel ontbreekt hier. Hij kan zonder de aardse sluiers de hemelse harmoniee« n waarnemen.

De avond van de derde dag

Op de avond van de derde dag kan Christiaan Rozenkruis in eerste instantie de essentie schouwen van de goddelijke schepping, zoals hierboven beschreven is. Het
wordt hem duidelijk dat geen ‘kunstenaar’ die op het aardse niveau actief is, de
levendige, harmonische, schepping van
God kan bereiken. Het eigenlijke werk,
de transfiguratie, ligt op dit moment voor
hem nog in de toekomst en wordt van de
vierde tot de zevende dag volbracht. Zijn
schouwen van de wetmatigheden van de
kosmos, zijn blik in het goddelijke reddingsplan voor de mensen, vervullen hem
op de avond van de derde dag echter met
grote verwondering en diepe vreugde.
Hij krijgt de kracht en ontwikkelt het
vertrouwen om de gebeurtenissen van de
komende dagen welgemoed tegemoet te
zien.

Een raadselachtige figuur

De lezer ontmoet in De alchemische
bruiloft veel bijzondere en raadselachtige personages en het is niet altijd gemakkelijk hun betekenis te begrijpen.
Soms weet men zich geen raad met de
bizarre scenario’s. Dat is wellicht ook
het geval met de moor, die Christiaan
Rozenkruis op zijn inwijdingsweg drie
maal ontmoet. Het valt daarbij op dat
de moor een verbazingwekkend veranderingsproces doormaakt. Hij muteert
van gewelddadige moorse koning tot
de zwarte beul wiens hoofd uiteindelijk
als een dynamische kracht een rol speelt
in het alchemische proces. Waar staat
deze zwarte figuur voor en wat heeft
deze ons te zeggen?

Op de vierde dag van De alchemische
bruiloft zien we de moor ^ overigens een
typisch beeld van die tijd ^ voor het eerst
en wel in het ‘Toneelspel in het Zonnehuis’. Deze ‘komedie’ wordt voor broeder
Rozenkruis en zijn metgezellen opgevoerd om hen ergens van bewust te
maken. Een prinses (de ziel) is als bruid
aan een prins (de geest) beloofd. Zij valt
echter in handen van een gewelddadige
moorse koning. De bruid kan (meerdere
malen!) de verleidingen van de moor niet
weerstaan, dit ondanks het feit dat zij
haar bruidegom al kent en eigenlijk
18

beter zou moeten weten. De strijd om
de ziel wordt op heel dramatische wijze
in sce' ne gezet: aan de ene kant de moor
en aan de andere de bruidegom. In het
midden de ziel die tussen beiden ^ lees:
duisternis en licht ^ heen en weer wordt
geslingerd. Ondanks haar zwakheid en
het feit dat zij zich steeds weer aan de
moor overgeeft, wordt zij tenslotte
gered. Aan het einde vechten de moor
en de bruidegom de beslissende slag uit.
Het loopt goed af, de moor wordt verslagen en het volk jubelt: ßlang leve de bruidegom, lang leve de bruid!
De drie sce' nes: zonnehuis, bovenzaal
en toren

Het zonnehuis verzinnebeeldt het
hartcentrum van de mens. Hier is het
verblijf van de ziel en het grote toneel
waar de strijd om de mens plaatsvindt.
De strijd om door te dringen tot het
juiste begrip van natuur en bovennatuur,
tussen duistere gevoelens en begeerten
en het licht.
Het tweede optreden van de moor in
De alchemische bruiloft volgt nadat het toneelstuk is gee« indigd. Ditmaal verschijnt
hij in de bovenzaal van het slot, als een
zwarte beul. Het is zijn weinig begerenswaardige taak om de drie koningsparen
die daar op hun tronen gezeten zijn, te
onthoofden. Op zijn beurt wordt hem bij
het verlaten van de zaal het hoofd afgeslagen.

De dag van versterving

In de tuin genieten de gasten, voor het eerst in het bijzijn van de koning en
de koningin, van een toneelopvoering over de moor en een prinses die
voorbestemd was voor een koninklijke bruiloft. Het zal ons niet verwonderen dat dit theaterstuk eveneens zeven fasen kent. In dit stuk geeft de
prinses zich echter, misleid, aan de moor, die tenslotte door de jonge koning, de zoon en bruidegom, in een gevecht verslagen wordt.
Hoe intrigerend en symbolisch ook, het toneelstuk vormt niet meer
dan een opmaat voor het eigenlijke drama van deze dag. Op de vierde
dag, het vierde stadium van De alchemische bruiloft, kan worden gebouwd
op ‘het viervoudige tapijt’. Het grondplan van de weg tot bevrijding van de
hemelse mens vormt het endura. Het persoonlijke wordt minder doordat
het zich leert wijden aan ‘de vier zijden van het tapijt’: strijdloosheid, e¤e¤npuntige gerichtheid, groepseenheid en harmonie in de afwisseling van activiteiten die het leven biedt.
Zonder dood geen nieuw leven. Op deze wijze bezien is hetconsequent
dat gedurende de vierde dag de onthoofding van zeven personen plaatsvindt. Deze zijn de drie koninklijke paren e¤n de moor, die nota bene de
beul is van de eersten. De drie koninklijke paren, dat zijn de twee polen
van het kwaad in de mens, voortdurend staande tegenover de beide polen
van hetgoede in hem, en de jonge vorstin: hetgrote nieuwe zielenverlangen,
met naast haar de altijd werkzame invloed van de zevengeest. Maar zij zijn
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allen gebonden aan de oude natuur, daarom dienen zij in de vertelling te sterven. De moor, de laatste die sterft, symboliseert de menselijke wil.
Zoals al eerder neemt Christiaan Rozenkruis ook deze nacht een beJOU R

langrijk besluit. Als hij over het meer uitkijkt, ziet hij hoe de kisten aan
boord worden gedragen en hij neemt waar dat de ‘geesten van de onthoofden’ als vlammen branden boven de zeven schepen die naar een eiland varen. Het vurige principe van de oude persoonlijkheid blijft behouden, want dit is de eeuwigheidskern.

Een ongelooflijk, ja onbegrijpelijk verhaal, als de lezer niet beseft dat het om bewustzijnsaspecten gaat. De drie koningsparen zijn aanzichten van het oude bewustzijn die, door ervaring gelouterd, gereed zijn voor transmutatie. Zij zullen, net
als de moor, de dienstbare beul, sterven
om als geestelijke aanzichten te worden
wedergeboren.
Christiaan Rozenkruis wordt voor de
derde keer met de moor geconfronteerd
op de tweede verdieping van de toren van

Olympus, waar geheimzinnige alchemische processen plaatsvinden. Hier wordt
het afgehouwen hoofd van de moor in
een ketel vloeibaar gemaakt. Het dient als
oplosmiddel bij de alchemische verandering van de gedode koningsparen. Het
gaat hier om de transmutatie van het
etherlichaam, dat de matrijs is voor het
leven van het nieuwe lichaam.
Wat betekenen die uitbeeldingen van
de moor voor de mens van nu? Ze geven
hun geheimen pas prijs wanneer de mens
19

Ma source
Loin de tous les sentiers,
de tous les chemins qui me' nent a' la vie
et a' la mort,
je gis comme au fond d’une tombe;
sur ma couche d’ab|“me, je t’attends.
Mes pieds prennent un peu de repos,
mes yeux ont cesse¤ de crier.Je m’abandonne a'
toi comme on s’abandonne au sommeil [...]
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Abaisse les yeux vers moi,
ne me laisse pas seul au de¤ sert.
Je veux e“ tre ton ange,
et te glorifier malgre¤ ma faiblesse.
Le signe que tu me fis alors que je naissais
a' peine du corps de ma me' re,
bru“le en mon cur.
A l’instant ou' je contemplai ta lumie' re
je ne voulus plus que l’ombre
jamais ne couvre mon visage.

Ma source
Le the'me universel des Noces
Alchimiques a e¤te¤
repre¤sente¤ de
bien des facons.
ßCantiques des
Cantiques V,
Marc Chagall,
huile sur toile

Mon songe habite tes mondes,
Je plane dans tes cieux,
dans cet envol ma vie s’estompe
et j’en oublie le chemin.
Tant d’univers de¤ filent devant mes yeux,
m’absorbent dans leur souffle.
Les e¤ toiles m’ont creuse¤ une tombe au firmament. Au-dessous, les anges,
d’un battement d’ailes ce¤ lestes,
s’e¤ le' vent jusqu’a' moi et boivent mes forces.

Les jours et les anne¤ es s’e¤ coulent de moi,
Je deviens pareil a' l’e¤ ternite¤ .
La musique de Mozart et de Bach
s’e¤ gre' ne en longs courants ascendants
comme un soupir cristallin a' mon oreille.
Je ne suis plus qu’un e¤ cho,
le monde re¤ sonne dans l’e¤ ternite¤ .
Tout pre' s d’ici, e¤ closent des fleurs nouvelles
dont la senteur soudain m’e¤ veille.
D’apre' s Anges, Marc Chagall 1950
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zijn eerste stappen op weg naar het alchemisch huwelijk zet. In een drievoudig proces zal hij zich met de kracht van de moor
gaan meten en ^ in gecodeerde vorm ^
worden hem de wegen tot zelfrealisatie
gewezen.
De moor belichaamt de eigenwilligheid van de mens die geen bewuste binding met het geestveld heeft. Deze vormt
een aspect van de persoonlijkheid. Hij zet
zijn energie achter het verlangen van het
hart, de denkfuncties in het hoofd en de
lichaamsfuncties. Daardoor verwart en
verstrikt het zielenbeginsel op verschillende manieren. Hij maakt de mensen
blind zodat zij het ‘enige noodzakelijke’
niet kunnen zien. Hij maakt hen doof, zodat zij de stille stem niet kunnen horen.
En hun handelen maakt hijkrachteloos, zodat de mensen wat gedaan moet worden,
niet kunnen uitvoeren. Ten opzichte van
het pad kan de eigen wil als vijand gezien
worden. Pas na een geweldige loutering
kan deze functie de ziel bij haar streven
naar het licht te hulp komen, zoals we zullen zien.
Het toneelspel in het hart

De ziel van de kandidaat op de weg
naar inwijding is, tot een bepaald tijdstip,
als de prinses in het toneelspel. Zij is
nieuw geboren en voorbestemd tot een
huwelijk met de bruidegom, de geest. Zij
is zuiver als sneeuw, maar vooralsnog
mist zij het bewustzijn dat het resultaat
is van ervaring. Zij is nog geen ‘wetende
ziel’. Zij kent wel de hunkering, maar
nog niet de andere persoonlijkheidskrachten die haar be|« nvloeden. Daarom
‘valt’ zij steeds weer voor haar eigenwilligheid, de moor. In een uiterst pijnlijk
proces leert zij dat zij gevangen is in een
wereld van illusie. Al die processen en
conflicten met die duistere macht moet
zij herkennen en doorleven. Daarom
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krijgt zij de opgave om zich te ontworstelen aan de macht van de moor. Iedereen
heeft bindingen met de natuur van de tegenstellingen: levensopvattingen, gedragingen en gewoonten, die hinderlijk en
zelfs schadelijk zijn. Zij zijn terug te
voeren op het verlangen, de toestand
van het hart. Wanneer de kandidaat nu
bewust het verlangen naar het licht
volgt en zo de bindingen aan de natuur
losmaakt, roept hij hierdoor de moor
op, de grote tegenspeler. De bevrijding
van de ziel en de voorgenomen geestelijke bruiloft betekenen het einde van de
eigen wil. Iets wat deze echter niet
zomaar kan toelaten!
De strijd met de moor

De persoonlijkheid bevindt zich door
het verlangen van de ziel om te leven,
midden in het endura. Er vindt een loutering, een verandering, plaats in de
orie« ntatie van het begeren, en de mens
gaat daarin met vreugde op. Het is hem
volkomen duidelijk: ßIk moet minder
worden. Die ‘ik’ omvat het verstand,
het gevoel en uiteindelijk het gehele
oude bewustzijn. Dan kan de ander, het
zuivere beginsel, de geestvonk groeien.
Daarom maakt de mens die zich in het
endura bevindt, zich gereed om de strijd
met de moor aan te gaan! In het ‘Toneelspel in het Zonnehuis’ wordt deze strijd
in prachtige en beeldende taal in sce' ne
gezet.
Als wij deze beelden overdragen op
het actuele leven van iemand die de weg
van het zielenleven wil gaan, dan kan
gezegd worden: deze mens leert zich
heel bewust open te stellen voor de invloeden van het oeratoom, dat het centrum van zijn wezen is. Onder diens leiding plaatst hij zich en hij leert zo de invloeden van de eigenwilligheid te negeren en op te geven.

De dag van de liefde

Op de vijfde dag vindt de begrafenis van de onthoofde personen plaats ^
Christiaan Rozenkruis weet echter dat in werkelijkheid de doodskisten
leeg zijn. Eerder zag Christiaan Rozenkruis, onder leiding van zijn persoonlijke page, op een prachtig bed de godinVenus naakt, als dood, in haar grafgewelf liggen. Hij ziet de ^ nog rustende, nog niet ontwaakte ^ kracht der
liefde, in haar volle glorie. Dat hij haar zag zal aan het einde van de zevende
dag nog gevolgen hebben.
Voor broeder Rozenkruis krijgt liefde een nieuwe dimensie. Liefde is de
enige toestand die zowel onze stoffelijke natuur als ook de zielenwereld en
geestelijke wereld doordringt, of doordringen kan.Voordat de kandidaat met
het eigenlijke alchemische werk in de toren van Olympus begint, waar hij op
de vijfde dag naartoe gaat, moet deze liefdeservaring zijn basis zijn. De zeenimfen zingen tijdens de vaart naar de toren van Olympus over de liefde:
Wat doet ons overwinnen? De liefde.
Kan men ook liefde vinden? Door liefde.
Waar laat men goede werken schijnen? In liefde.
Wie kan de twee verenen? De liefde.

L E

5

CINQI E M

Het getal vijf symboliseert als het pentagram de activiteit van de
JOU R

nieuwe ziel. De nieuwe zielenmens echter |¤ s de liefde. ’s Nachts ziet broeder Rozenkruis hoe de zeven vlammen op de top van de toren van Olympus zakken. De betekenis hiervan openbaart zich pas aan het einde van de
vertelling.

In de strijd op het toneel wordt de prinses ^ de ziel ^ steeds weer door krachten
vol genade gered ‘uit het land van de
moor’. Dat zijn ervaringen die een mens
een gevoel van bevrijding geven; hij herkent een verheven en zeer zuiver levensgevoel. Zijn hele essentie zegt dan ‘ja, dat wil
ik’ tegen het pad van verlossing. Er ontstaat een inniger contact met de bruidegom, de geest. Er vindt een ‘verloving’
tussen de verlangende ziel en de geest
plaats en de voorbereidingen voor het huwelijk kunnen worden getroffen. Wat zijn
dat voor voorbereidingen? In eerste instantie is het de beslissende en duurzame
omwending van het verlangen. Overwint

het licht de moor op de plek waar de strijd
gestreden wordt, het hart, dan is de mens
bereid zijn oude bewustzijnstoestand te
offeren en kan het proces verdergaan.
Dat is een uiterst belangrijk moment, en
nu wordt het spannend: de moor, die
zich tot dan toe als eigenwilligheid heeft
geopenbaard, begeeft zich vrijwillig in
dienst van het vernieuwingsproces. Gewapend met een bijl komt hij de bovenzaal binnen.
Het einde van de vierde dag van De
alchemische bruiloft beschrijft hoe alle
zes aspecten van het bewustzijn zich in
de bovenzaal verzamelen. Twee polen van
het kwaad in de mens, voortdurend
23

Monas hieroglyphica, c’est le
signe que trouve
Christian RoseCroix au moment
de l’invitation aux
Noces royales,
symbole de
l’union de l’Ame,
de l’Esprit et du
corps, qui se
re¤alise par le feu
cosmique (Arie's).

staande tegenover de beide polen van het
goede in hem, en de jonge vorstin: het
grote nieuwe zielenverlangen, met naast
haar de altijd werkzame invloed van de zevengeest. Maar zij zijn allen gebonden aan
het oude levensveld, daarom moeten zij in
de vertelling sterven. Het zevende aspect
wordt gevormd door de uitvoerder, de
handelende, de wil van de kandidaat.
Deze wil is geheel veranderd. Het
besef dat de natuurtoestand met zijn denken, willen, voelen en handelen in werkelijkheid nergens toe leidt, maakt dat de
moor, die zich eerst met zijn vernietigende kracht tegen de pasgeboren ziel
richtte, nu haar dienaar wordt. Hij is weliswaar nog niet de goddelijke
wil van de wederopgestane
mens. Die moet nog
komen. Maar hij is wel
de wegbereider van de
totale zelfovergave.
Waar voorheen de
eigen wil en de instinctieve drang domineerden, is nu de bereidheid
ontstaan voor het vrijwillige offer.
Zonder de menselijke wil is er
geen vooruitgang mogelijk. Dat geldt voor
op de materie gerichte wegen, maar ook
voor de weg van nieuwe menswording.
Een bekend spreekwoord zegt: waar een
wil is, is een weg! Men kan het ook zo zeggen: waar de wil vandaan komt, daar gaat
hij ook naartoe. Pas als het verlangen omgewend is, kan de wil in de bovenzaal actief worden, en wel voor zijn ‘laatste’ wilsdaad. Voor de weg die in De alchemische
bruiloft beschreven is, geldt in ieder
geval: de zwarte beul in de bovenzaal
overleeft niet zijn ‘beulswerk’, dat in dit
opzicht toch een heldendaad is. Buiten,
voor de deur, is het z|¤ jn hoofd dat van de
romp gescheiden wordt. Hij sterft; het
wordt nacht.
Nadat dit alles gebeurd is, ziet Chris24

tiaan Rozenkruis in de nacht van de
vierde op de vijfde dag de zeven schepen
met de zeven vlammen, die over het meer
naar de toren van Olympus varen. Met
aan boord de lichamen van de zes koninklijke personen en het hoofd van de moor.
De magische essentie

Wij verplaatsen ons nu naar de gebeurtenissen op de tweede verdieping van de
toren van Olympus. Het afgeslagen
hoofd van de moor en de resten van de andere bewustzijnskrachten vervullen bij de
vorming van het nieuwe etherlichaam
nog een belangrijke opgave. Het zwarte
hoofd van de moor wordt in
een ketel gekookt. Er ontstaat een preparaat dat
gebruikt wordt als oplosmiddel voor de lijken van de koningen.
Weer zo’n schijnbaar
lugubere bezigheid!
We begrijpen hierin
een aanwijzing naar
het alchemische zwartingsproces1 , dat hier op
het etherniveau wordt voltrokken. De kracht van de wil werkt als dynamische energie in het fijnstoffelijke
lichaam. Alleen omdat hij onthoofd is,
dat wil zeggen van zijn oude natuurlijke
levenskracht afgesneden, zonder lichaam,
kan zijn vurige kracht gebruikt worden bij
de vorming van het nieuwe etherlichaam.
Op die wijze gaat de ontwikkeling tot
transfiguratie door in de toren van Olympus tot de opstanding van de nieuwe mens
op de achtste verdieping. De kracht van de
moor kan nu gelouterd worden toegepast.
In het verhaal geeft deze het proces van de
inwijding door zijn dynamiek vleugels.
Hij maakt het de kandidaat mogelijk zich
van de oude natuur los te rukken en de
transfiguratie van geest, ziel en lichaam
te voltrekken.

De dood die heel het leven is!

Aan het einde van de vierde dag worden, zoals we hebben gezien, de zes koninklijke personen onthoofd. Zij worden
in doodskisten gelegd, en gedurende de
ochtend van de vijfde dag op ceremonie« le wijze naar de inmiddels uitgehakte graven gebracht.

N

Cupidon attise la
flamme

’s
achts is alleen Christiaan Rozenkruis getuige van een indrukwekkend
schouwspel: de kisten met de zes koninklijke lichamen, en het hoofd van de beul,
worden aan boord van de zeven gereed
liggende schepen gebracht. Na de begrafenis varen de schepen met ook broeder
Rozenkruis en diens gezellen aan boord
naar de toren van Olympus. Het blijkt
dus dat er ’s ochtends lege doodskisten in
de graven worden neergelaten en de begrafenis slechts toneelspel of een farce is.
Dit is een van de sleutelsce' nes waardoor
dit klassieke Rozenkruisergeschrift door
velen als een klucht werd afgedaan.
Uit de beschrijving blijkt dat het om
meer gaat dan een doorsnee begrafenis,
omdat de werkelijkheid als het ware door
het gebeuren ’s nachts wordt omgedraaid.
Niet het uiterlijke gebeuren is ree« el, maar
wat zich in het innerlijk,’s nachts, als het
zielenwezen in het eigen gebied werkzaam is, ontsluiert. De aandacht van de
lezer wordt naar de werkelijke gebeurtenissen in het innerlijk verplaatst. Men
komt de lege kist en het lege graf als symbool wel vaker tegen. Al in het oude
Egypte, zo melden esoterische onderzoe-

kers,werd een leerling door de priesters in
een sarcofaag gelegd. Hij werd in een op
de dood lijkende slaap gebracht, om verbinding met de onzienlijke sferen te
maken. Daar nam hij waar wat zich achter
het stoffelijke leven bevindt. Hij zag hoe
de goddelijke krachten werkten in de natuur en de mens. Nadat hij dit inzicht en
begrip had verkregen, ontwaakte hij als
een nieuwe mens, als iemand die het geheim van de eeuwige wederkeer had aanschouwd.
Een ander vorm van deze helende
slaap kenden de Grieken in hun Asclepios-heiligdommen. Soortgelijke gebruiken komen we ook bij de Germaanse
stammen tegen. Volgens bijbelse vertellingen werd ook Jezus na de kruisiging in de

tuin van Jozef van Arimathea in een rotsgraf gelegd. Vrijmetselaars kennen een
ritus waarbij de kandidaat enige tijd in
een symbolische doodskist moet doorbrengen. Dit wordt gezien als de afsluiting
van het oude leven.
De mystieke dood

In De alchemische bruiloft is de mystieke dood een cruciaal moment. Alchemisch gezien is dit het ‘solve et coagula’,
het loslaten van het oude en het verbinden
met het nieuwe.
Allerlei aspecten van het oude bewustzijn sterven. De illusie zelf middelpunt
van de wereld te zijn, staat het proces in
de weg. Het door de zintuigen bepaalde
bewustzijn kan de diepe zin ^ de dood
van zichzelf ^ niet bevatten, dat is te veel
gevraagd. In de ochtend van de vijfde dag
bevinden de vrienden die het alchemisch
huwelijk mogen bijwonen zich nog vo¤o¤r
de innerlijke gebeurtenissen die in de
toren van Olympus gaan plaatsvinden.
Tot nu toe zien zij alleen de uiterlijke

Le Phe¤nix. Diana
Vandenberg, huile
sur toile
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kant van de dingen. Daarom geloven zij
dat er een echte begrafenis plaatsvindt,
als de lege doodskisten ter aarde worden
besteld, en ondergaan het verdriet dat
ermee gepaard gaat. Maar de vijfde dag
is ook de dag van de liefde. De zielenmens, waarvoor broeder Rozenkruis
symbool staat, ziet de geestelijke werkelijkheid, de noodzakelijkheid, a¤chter
het alchemische proces. Hij ziet deze,
omdat hij de twee eigenschappen voor
zielenleven aan het verwerkelijken is.
Hem kenmerkt een groot verlangen om
e¤ e¤ n te zijn met het leven ^ dat immers de
essentie van het koninklijke paar is.
Christiaan Rozenkruis verlangt ernaar
om met het geestelijke leven, dat in alles
en iedereen is, verbonden te zijn. Enerzijds verbonden met het lijden van de
mensheid, anderzijds geborgen in de volkomen rust van de werkzaamheid van de
goddelijke liefdesstromen. Deze begeleiden ons altijd. Zij kunnen ons helpen,
wanneer wij ons leven ervoor openstellen, en de consequenties ervan aanvaarden. Zo wordt de ziel geboren!

Het geheim van de blauwe vogel

In de eerste vier verdiepingen hebben
Christiaan Rozenkruis en zijn metgezellen door hun toegewijde activiteit
een prachtig wit gouden ei doen ontstaan. Met dit ei ^ symbool voor het
nieuwe volmaakte leven ^ is de voorbereidende fase bee« indigd. Er komt een
raadselachtige vogel uit, die verschillende alchemische veranderingen doormaakt maar echter uiteindelijk moet
sterven. Wat betekent dat? Waarom
moet de vogel sterven?

De twaalfde-eeuwse alchemist

Artephius windt er geen doekjes om als hij
stelt: ßArme domkop. Ben je zo simpel
dat je gelooft, wij zouden openlijk en duidelijk het grootste en belangrijkste geheim overdragen? Ik verzeker je, dat diegene die door de normale betekenis van
het woord probeert te begrijpen wat de
hermetische filosofen hebben geschreven,
zal verdwalen in een doolhof waar hij
nooit uitkomt, want hem ontbreekt de
draad van Ariadne waarmee hij de uitgang
kan bereiken.1
Deze woorden gelden ook voor de ver27

schillende stadia van het magnum opus
(het grote werk) dat in deze fase van onze
alchemische vertelling voltrokken moet
worden. Ze zijn symbolisch en verhuld,
omdat woorden hier inderdaad tekortschieten. We naderen deze gebeurtenissen
dan ook in de wetenschap dat de gehele
waarheid alleen door eigen levenservaring, opgedaan op het pad van zielenbevrijding, kan worden gekend.
Artephius spreekt echter ook over de
draad van Ariadne, die kan helpen de
weg te vinden in het labyrint van symbolen. Deze draad van Ariadne is in de mens
verborgen. Het is het verlangen naar een
leven dat over de grens van tijd en ruimte
reikt tot in de onbekende wereld van het
eeuwig goddelijke.
Verankerd in het stelsel van de mens,
zal het eenmaal naar buiten breken, en
wie dit verlangen kent en het in zichzelf
ruimte geeft, vindt de ene uitgang en
schuift de sluiers voor het geheim vaneen.
De geboorte van de vogel

Er komt een wonderlijke vogel uit het
witgouden ei. Het beest is bebloed en ziet
er wanstaltig uit en moet van jonkvrouw
Alchymia ook nog vastgebonden worden.
Broeder Rozenkruis en zijn metgezellen
krijgen de opdracht de vogel te voeden.
Zij geven hem drie verschillende spijzen:
1. het bloed van het onthoofde koningspaar, verdund met geprepareerd water,
2. het bloed van een andere koninklijke
persoon,
3. een andere spijs, die later ‘zijn spijs’
genoemd wordt.
Door het eerste voedsel groeit de vogel
snel maar hij gedraagt zich boosaardig,
bijt om zich heen, en is zwart en wild.
Door de tweede soort voedsel verliest hij
alle zwarte veren, en er groeien sneeuwwitte voor in de plaats. Ook wordt hij
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tammer. Door de derde spijs krijgen de
veren van de vogel prachtige kleuren,
zoals nog nooit eerder waargenomen
zijn. De vogel is nu tam en vredelievend
geworden en kan losgemaakt worden.
Deze beschrijvingen volgen nauwkeurig enkele fasen in de klassieke alchemie.
Daarin wordt aan een parallel proces gewerkt, in de stof (buitenwereld) en in zichzelf (binnenwereld). Het uitgangspunt
hiervoor treffen wij aan in de uitspraak
van Hermes: ‘zo boven, zo beneden, zo
binnen, zo buiten’. Het doel van de alchemisten was het maken van de steen der
wijzen, die alle onedele metalen kon sublimeren (buitenwereld, laboratoriumwerk)
en tegelijkertijd de sterfelijke mens tot onsterfelijke geestmens (binnenwereld, werk
op het niveau van de geest en de ziel)
transfigureert.
In oude afbeeldingen van de vervaardiging van de steen der wijzen ziet men vaak
een vogel die in een distilleerkolf de stadia
van de verandering beleeft. Als eerste de
zwarting of bederf (nigredo, putrefactio),
dan het wit worden of loutering (albedo)
en tenslotte het rood worden of rijping
(rubedo). Wat heeft deze taal de mens van
nu te zeggen?
De spijzen van de ziel

De vogel symboliseert de nieuw geboren, onsterfelijke ziel. Hij is geboren, nu
afzonderlijke aspecten van het menselijke
stelsel geheel zijn geneutraliseerd. Ook de
goddelijke ziel vindt haar bestemming
niet in zichzelf, maar is altijd bemiddelaar.
Zij zal uiteindelijk geest en lichaam tot een
eenheid smeden die niet gescheiden kan
worden.
Hoewel de vogel de nieuwe ziel belichaamt kan hij zoals hij uit het ei komt,
niet blijven. Hij moet zich ontwikkelen
tot die uiteindelijke bestemming. Voor de
reizigers op het pad komt het erop aan dat
de nieuwgeboren, nog hulpeloze en

‘wilde’ vogel gevoed wordt met het juiste
voedsel.
Dat geldt ook voor de ziel. Het proces
van versmelting is in detail erg gecompliceerd; dit wordt in de beschrijving van de
gebeurtenissen in de toren volledig weerspiegeld. Dat geldt ook voor de mens
waarin de oorspronkelijke ziel weer is
ontwaakt. Hij moet er alles aan doen, dit
tere wezen op de juiste wijze te verzorgen.
Het bloed is de ziel

De taal van De alchemische bruiloft
geeft de opmerkzame lezer veel concrete
aanwijzingen over de achtergronden van
het proces. In het bijzonder valt het vele
bloed op in de beschrijvingen van de
vogel. ‘Het bloed, dat is de ziel,’ zegt de
universele wijsheidsleer. De vogel wordt
na zijn geboorte beschreven als bebloed
en wanstaltig. Dat is een duidelijke verwijzing naar de zielenaard (bloederig) die
nog verdere ontwikkeling en loutering
nodig heeft (wanstaltig). Bovendien is de
nieuwe bezieling nog nauw verbonden ^
‘vastgebonden’, staat in de tekst ^ met de
persoonlijkheid en het lichaamsstelsel.
De vrienden geven de vogel bloed als
voedsel: als eerste het bloed van de onthoofde mensen, verdund met het ‘geprepareerde water’. We herinneren ons dat
deze onthoofde mensen de drie koningsparen waren die het oude bewustzijn verbeelden. Hun bloed werd in een bokaal
opgevangen; de essentie« le energie van het
oude bewustzijn wordt nu met ‘toebereid
water’ vermengd aan de vogel toegediend.
Het alchemische water

In de alchemie werkt men niet met gewoon water maar met het zogenaamde
‘antimonische water’. Antimonium is een
chemisch element dat zich tussen metalen
en niet-metalen bevindt. Het kan alle andere metalen oplossen en goud (geest) van

zilver (ziel) en alle verontreinigingen
scheiden. In tegenstelling tot de zeven bekende metalen komt antimonium, het
achtste metaal niet voor in het menselijke
lichaam. Het belichaamt dus een bovenmenselijke energie, die lichaam, ziel en
geest kan scheiden en verheffen naar een
hogere octaaf (het getal 8). Artephius zegt
over dit antimonische water2 dat ßhet het
medium van de ziel is, zonder dat kan er
niets in onze kunst gedaan worden...
Daarom is het de eigenschap van ons
water dat het goud en zilver vloeibaar
maakt of oplost, en hun natuurlijke kleur
versterkt. Want het verandert hun lichamen uit een stoffelijk zijn in een geestelijke natuur... Goud en zilver worden in
ons water gee« xalteerd (verhoogd). Het vernietigt, valt om en verandert lichamen en
metaalvormen en brengt hen ertoe, geen
lichaam, maar een vaste geest te zijn.3
Het ‘geprepareerde water’ in onze vertelling verhoogt de oude bewustzijnskrachten in het bloed en brengt deze op
een hoger trillingsniveau. Hier gaat het
dus niet meer om de lagere aspecten van
het oude bewustzijn, die immers al lang
geleden gestorven zijn. Het gaat om de fijnere, hogere aspecten, die nu door de ziel
moeten worden bewerkt, de ‘vaste geest’
van deze krachten.
De alchemische vogel drinkt dit mengsel van bloed en water. Het resultaat is al
bekend: hij groeit, maar wordt ‘zwart en
wild’. De innerlijke confrontatie met de
oude bewustzijnskrachten die tot het
hoogst mogelijke verfijnd zijn, bezorgt
hem veel problemen. De kleur zwart betekent in het alchemistische proces het
stadium van verrotting of putrefactio. De
opgeloste alchemische substantie wordt
dan onderworpen aan een door hitte bepaald proces van bederf (gisting). Alles
wat zonder eeuwigheidswaarde is gaat ten
onder en wordt gesplitst in zijn elementaire bestanddelen. Door de confrontatie
met de oude bewustzijnskrachten die een
29

De dag van de alchemie

Op de zesde dag vindt het eigenlijke transfiguristische werk plaats. Onze
hoofdpersoon werkt met zijn vrienden aan de wederopstanding van het
koningspaar, de geestzielenmens. Het alchemische werkstuk gaat van verdieping naar verdieping en wordt steeds verder ontwikkeld. Hier krijgt de
lezer een steeds betere indruk van het machtige innerlijke laboratorium
waarin hij zelf arbeidt om zijn geestelijk herstel te bewerkstelligen. De
vruchten van zijn werk plukt de alchemist op de achtste verdieping. De
jonge koning en koningin zijn opgestaan. Het leven verkrijgen zij echter
pas als het vlammende principe van de eeuwigheid in hen daalt. Dat is de
geest die uit God voortgekomen is. Deze belevendigt het koningspaar, de
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oorspronkelijke mens. Die is dus ontstaan uit de gezuiverde krachten van
beneden, door transfiguratie en uit de kracht van boven, de geest. Dit doet
JOU R

ons denken aan het grote hermetische axioma ‘zo boven, zo beneden’ dat
wordt weergegeven door twee driehoeken, symbool voor het getal zes.
Nadat de broeders dit werk volbracht hebben slaapt Christiaan
Rozenkruis in de zesde nacht een diepe en lange slaap.

verhoogde potentie bezitten, maakt de
zielenvogel in de toren van Olympus zijn
eigen putrefactie door. Om de ontwikkeling van de vogel verder te helpen wordt
hem in het tweede stadium een ander
soort voedsel gegeven: ‘wellicht het bloed
van een andere koninklijke persoon,’
zoals Christiaan Rozenkruis vermoedt.
Wie dat zal zijn blijft open. Dit bloed is
zeker ‘anders’ omdat het de oude bewustzijnskrachten niet meer draagt. En met de
vogel gaat het ook al beter. Zijn essentie
wordt gereinigd en hij wordt tam. Hij verliest alle zwarte veren waarna hij een
sneeuwwit verenkleed krijgt.
Hiermee gaat hij het tweede alchemische stadium binnen: het wit worden (al30

bedo). In de klassieke alchemie ontstaat
het wit door het oplossen van sol (goud,
geest) en luna (zilver, ziel) in antimoon.
De oplossing wordt onder matige hitte
aan de zwarting blootgesteld. Dan stijgt
het gezuiverde op als ‘de geest van het
witte’ (spiritus albus). Het zwarte blijft
als een ‘aardkluit’ op de bodem van het
vat liggen. De spiritus albus wordt ook
‘de gier, die zonder vleugels in de lucht
vliegt’ genoemd, de ‘gent’ of ‘de vogel
van Hermes.’4 In het verhaal is dat onze
witte vogel.
Nu is hij voldoende gezuiverd om de
derde spijs, die zo mysterieus ‘zijn spijs’
wordt genoemd, te ontvangen. Deze
voert hem uiteindelijk naar de ‘hoogste

volmaaktheid.’ Slechts met dit voedsel, de
heilige spijs, kan de ziel inderdaad groeien
en gedijen, zodat zij tenslotte ‘losgemaakt’ kan worden. Het losmaken betekent dat de ziel een punt bereikt waarop
zij geheel vrij en zelfstandig wordt, los van
het stelsel van de persoonlijkheid. In de
tekst wordt dat beschreven als de jonkvrouw die de losgemaakte vogel uit het gezichtsveld van de kandidaten voert. In
deze situatie wendt de ziel zich af van de
dienende broeder Rozenkruis en volgt zij
de boodschapper van de geest, de jonkvrouw Alchymia.
De blauwe vogel

Op de vijfde verdieping ondergaat de
vogel weer een alchemistische verandering. Weer speelt hierbij een bepaalde
vloeistof een belangrijke rol. ßIn deze
zaal werd voor onze vogel een bad gereed
gemaakt, dat met een wit poeder zo gekleurd werd, dat het er precies uitzag als
melk.
Arthephius spreekt in het vijftiende
hoofdstuk van zijn geheime boek over
een ‘tweede water’: ßDit aqua vita of levenswater, op de juiste wijze samengesteld en door het lichaam verdeeld, verandert het in zijn witte kleur. Want dit water
is een witte damp en daarom wordt het
lichaam erdoor wit gemaakt... Nu wordt
dit een tweede en levend water, ‘azoth’5
genaamd, dat water dat [...] het door ons
eerste water uit sol en luna samengestelde
lichaam wast. Het wordt ook de ziel van
het losgemaakte lichaam genoemd... Het
is de koninklijke bron, waarin de koning
en koningin baden...6
Tijdens het alchemische werk in het laboratorium wordt de volgorde van oplossen, zwarten en witten vaak herhaald. Bij
elke voortgang wordt een verfijning van
de substantie tot stand gebracht, tot deze
de ‘witte steen’ geworden is, die opnieuw
wordt verpulverd en opgelost, om uitein-

delijk witte damp te worden. De alchemisten spreken in dit verband dan ook over
‘melk van maagden’. Hiermee wordt aangegeven dat de ziel steeds fijner en transparanter wordt naarmate het proces vordert. Dit vinden wij ook in De alchemische
bruiloft terug.
Door het bad in de witte melkachtige
substantie verliest de vogel al zijn veren.
Al het harde, gekristalliseerde wordt opgelost. De veren lossen op in het badwater
en zijn huid wordt even glad als die van
een mens. De opgeloste veren kleuren
het water echter blauw. Nu wordt het badwater gekookt en verandert in een blauwe
steen. De ‘trouwe schare’ wrijft deze steen
met een andere tot poeder en verft de huid
van de vogel ermee. Nu is die weer prachtig om te zien: hij straalt in een prachtige
blauwe kleur, alleen de kop is wit gebleven.
De kleur blauw wordt in de alchemie
met het element zilver geassocieerd, wat
ook het zielenaspect voorstelt. In de alchemie kenmerkt blauw niet het eindresultaat van het opus magnum ^ dat is de
kleur rood ^ maar een overgangsstadium.
Blauw wordt ook wel gezien als een kleur,
waarin het schijnsel van de menselijke ziel
naar buiten straalt. Deze vogel is door het
alchemistische veranderingsproces een
werkelijke mensenziel geworden: blauw
met de huid van een mens. Hij belichaamt
nu de nieuwe menselijke ziel in haar voor
menselijke ogen vreemde schoonheid.
De ziel, hoe volmaakt inmiddels ook,
kan echter in deze gedaante niet blijven
bestaan. De vogel wordt door de jonkvrouw weggevoerd en verdwijnt voor de
tweede keer uit het gezichtsveld van de gezellen. Laten wij omhoog gaan in de toren
van Olympus en proberen te begrijpen
wat daar gebeurt.
Op de zesde verdieping

Nadat de jonkvrouw met ‘haar’
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blauwe vogel weggegaan is, worden de
metgezellen op de zesde verdieping ontboden. Met een beklemd gevoel ziet broeder Rozenkruis daar het magische altaar
staan waarover hij zich al op de vierde
dag in de koningszaal heeft verbaasd,
toen hij de eerste keer geconfronteerd
werd met de drie koningsparen. Er bevinden zich zes voorwerpen op het altaar:
1. een zwart fluwelen boek met goud
beslagen,
2. een brandende kaars,
3. een uurwerk, waarop
4. uit een fonteintje bloedrood water
vloeit,
5. een uit zichzelf draaiende hemelbol,
6. een doodskop, waarin een witte slang
kronkelt.
Als zevende ziet hij de blauwe vogel die
achter het altaar staat. Zeven is het getal
van de vervulling, ook de som van de eigenschappen van de eerste zes. De zielenvogel verwezenlijkt hier zijn werk. Hij
neemt nu een slok van het bloedrode
water en pikt dan met zijn snavel in op de
slang, tot deze hevig bloedt. Dit bloed vangen de metgezellen in een schaal op en gieten het de tegenstribbelende vogel in de
keel. Dan dompelen zij de kop van de gewonde slang in de bron onder, waarop
deze weer tot leven komt en in het doodshoofd verdwijnt.
Tijdens dit alles is de globe verder gedraaid en het uurwerk slaat driemaal. Bij
de derde slag legt de blauwe vogel gedwee
zijn hals op het boek en slaat e¤ e¤ n van de
metgezellen zijn kop eraf. De magische
gebeurtenissen op de zesde verdieping
eindigen tenslotte met de verbranding
van de dode vogel samen met een plaat
die achter het altaar hing. Daartoe is op
het afgeruimde altaar een vuur met een
kaars ontstoken. De as werd meerdere
malen gereinigd en in een kistje van cipressenhout opgeborgen.
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Inderdaad is het zoals Artephius zegt:
als we wat de hermetische filosofen hebben geschreven in de normale betekenis
van het woord proberen te begrijpen, zullen we gemakkelijk in een doolhof verdwalen, waar we nooit uitkomen. Wat is
dan de draad van Ariadne die ontbreekt?7
Het zielenoffer

In zijn verklaringen van De alchemische bruiloft verduidelijkt J. van Rijckenborgh de betekenis van het altaar.8 Het altaar is een ruimte in het pinealis-hersengedeelte, terwijl de voorwerpen erop aspecten symboliseren die aanwezig moeten
zijn, zodat het offer plaats kan vinden.
Dit zijn:
1. Het aspect van het lot: het boek met
de namen van allen die zich willen
opofferen. De naam van elke kandidaat is in het boek opgetekend: hij
moet voorbestemd zijn.
2. Het aspect van de gnosis: de witte
slang in het doodshoofd symboliseert
de steeds werkzame goddelijke wijsheid en onsterfelijkheid.
3. Het aspect van het juiste tijdstip: het
uurwerk en ermee samenhangend
4. aspecten van de juiste kosmische invloeden: de hemelbol.
5. Het aspect van de toestand van het
bloed, de zielenstaat: de bron.
6. Het aspect van het slangenvuur, de
bewustzijnsstaat: de brandende kaars.
Laten we terugkeren tot de blauwe vogel,
het symbool voor de nieuwe menselijke
ziel. Nog eenmaal offert zij zich aan de
uiteindelijke eenwording van geest, ziel
en lichaam. Dit is een offer dat voor de
meeste lezers waarschijnlijk onverwacht
komt. Met het witgouden ei dat op de
vierde verdieping van de toren van Olympus ontstond uit de gouden bol, moest
toch eigenlijk de existentie van de onster-

felijke mens al een feit geworden zijn?
Dit ei bevatte inderdaad het gehele
nieuwe leven, maar in potentie, als concept. En nu, op de bovenste verdiepingen
van de toren van Olympus, bewijst dit
concept zijn waarde en wordt de opstanding een glorieuze levende werkelijkheid.
Het is de bekroning van het ‘opus magnum’: het verdergaan van de levende ziel
naar de levend makende geest.
Wanneer de vogel zich vrijwillig laat
doden gaat dit broeder Rozenkruis en
zijn metgezellen aanvankelijk aan het
hart. Uiteindelijk geeft hij toch toe: ßZijn
dood ging ons zeer aan het hart maar wij
konden wel begrijpen dat wij met een
vogel alleen niet geholpen zouden zijn en
moesten het dus aanvaarden. Naakt is
deze vogel, omdat hij alleen het aspect
ziel verbeeldt, terwijl de vervulling, de
geest, nog afwezig is.
Nu nadert het moment van de bruiloft, waarvan ook sprake is in de verhandeling Over de ziel in de Nag Hammadi
codices: ßWant deze bruiloft is niet als de
vleselijke bruiloft... Maar als zij de vereniging voltrekken, worden zij e¤ e¤ n leven.9
Voor de zielenvogel is dit een uur van crisis.

bloed. Als bewijs voor de voltrokken alchemische omzetting welt echter uit de
borst het zuivere robijnrode zielenbloed
op, de symbolische ‘rode roos’ van de Rozenkruiser.
Deze dood is het transfiguristische
offer van de ziel, die haar eigen bloed
geeft om zich met de geest te kunnen verenigen. Nadat zij tot dan toe door de
krachten van het water alchemisch werd
veranderd, wordt zij nu door de vuurkrachten be|« nvloed, om in de geest op te
kunnen gaan. Dit magische vuur wordt
met hulp van het bewustzijn ontstoken ^
de kaars op het altaar ^ en wel volgens een
eerder vastgesteld plan: de plaat die erachter hing. De gezuiverde as wordt in een cipressenhouten kistje opgeborgen. Dit kistje heeft de vorm van een kubus, die, als
men deze open zou vouwen, een kruis
vormt.
Het is deze dood, door het water voorbereid, gelouterd in het vuur en uiteindelijk in het kruis opgenomen, die zoals in
de bijbel beschreven is, ‘in de overwinning is verslonden.’ Want de gezuiverde
as van de verbrande vogel wordt de
prima materia, waaruit op de achtste verdieping het nieuwe koningspaar, de geestmens, zal opstaan.

Het geheim van de blauwe vogel

In de tekst staat letterlijk: ßToen wij
eindelijk de derde conjunctie waarnamen
en deze door het klokje werd aangekondigd, legde de arme vogel zelf deemoedig
zijn hals op het boek en liet zich door een
onzer, die daartoe door het lot was aangewezen, gedwee de kop afslaan. Toch
vloeide er geen druppel bloed, tot hij aan
de borst geopend werd. Toen sprong het
bloed zo fris en helder tevoorschijn, alsof
het een robijnen bron was.
Dat is nu het geheim van de blauwe
vogel. Dit offer is geen dood, want de
nieuwe ziel is onsterfelijk. Daarom vloeit
er op het moment van overlijden geen
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De achtste verdieping en de opstanding

Na het verbranden van de vogel op de
zesde verdieping van de toren van
Olympus neemt het verhaal een onverwachte wending. In plaats dat zij een
beloning krijgen voor hun trouwe arbeid en naar de zevende verdieping mogen klimmen,wat men wel had kunnen
verwachten, worden broeder Rozenkruis en drie andere kandidaten door
de jonkvrouw met hoon en spot bejegend en, begeleid door het kabaal van
een vreemde blaaskapel, door een zijdeur naar buiten gejaagd. Waar deze
deur naartoe leidt blijft voor de rest
van het gezelschap verborgen. Wij volgen hen echter.

Het

is begrijpelijk dat Christiaan
Rozenkruis zich nu wanhopig voelt. Wat
heeft hij verkeerd gedaan? Maar het blijkt
heel anders te zijn. Zodra de deur achter
hem in het slot gevallen is, worden de muzikanten een wenteltrap op geleid, die
over de zevende verdieping heen voert
tot onder het dak. Dan komen zij aan in
de achtste, verborgen torenkamer waar
zij al verwacht werden. De ‘oude man’,
die zij tot nu toe nog niet hadden gezien,
ontvangt hen vriendelijk. Hij staat bij een
kleine oven. Nu verschijnt ook de jonkvrouw met het kistje dat de as van de
blauwe vogel bevat. Zij giet de as in een
vat en vult het kistje met een andere stof.
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Dit neemt zij mee naar de achtergebleven
kandidaten op de zevende verdieping, om
die ‘nog een beetje bij de neus te nemen’,
zoals zij zegt.
Onder leiding van de ‘zeer oude’ mengen de vier metgezellen de as van de vogel
met het eerder geprepareerde water, verhitten de dunne brei waarna zij die in de
vormen gieten die op deze verdieping gereed stonden.
De poort van Saturnus

De achtste verdieping heeft een wonderlijke vorm. De binnenkant bestaat uit
zeven halve bollen, waarvan de middelste
iets hoger is en in het bovenste gedeelte is
een klein rond gat, dat gesloten is en dat
door niemand behalve door broeder
Rozenkruis wordt opgemerkt. Acht is
het getal van de planeet Saturnus, dat de
oude planetensfeer van ons zonnestelsel
afsluit. Daarom wordt over de ‘poort van
Saturnus’ gesproken. De getallen 1 tot 7
vormen een in zichzelf besloten cyclus;
‘volheid’ of ‘volmaaktheid’. Dan begint
met de 8 een nieuwe cyclus, een hogere
octaaf.
In De alchemische bruiloft verbeeldt
de achtste verdieping de poort naar de
geestzielenwereld. Dit is voor de vier uitgekozen kandidaten het opstandingveld,
de ingang naar het levensveld van de oorspronkelijke mens. Waarom echter gaat de
weg hier naar toe via een verborgen wenteltrap, en voorbij de zevende verdieping?

Een nieuwe opdracht

Op de zevende dag, de dag van de vervulling, wordt de koninklijke bruiloft gevierd. Christiaan Rozenkruis en zijn metgezellen worden tot ridders
van de gouden steen geslagen. Hij wenst maar e¤e¤n ding: altijd in de buurt
van de koning te mogen zijn. Hij krijgt echter de opdracht, als poortwachter, ‘ver’ van de koning, de nieuwkomers in het slot te begeleiden. Omdat
hij op bijzondere wijze met Venus, de liefde, verbonden is, is zijn opgave
met haar kracht de mensheid te dienen, en de deur voor haar te openen.
Hij is hierover bedroefd, omdat dit hem schijnbaar van de koning, de geest,
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scheidt. Ook hier wordt de eigenlijke betekenis pas weer in de nacht geopenbaard. Hij beleeft dat hij thuis is gekomen. Want juist de vervulling van
JOU R

zijn opdracht bewijst de verbondenheid van geest of koning, ziel of koningin
en lichaam of poortwachter.
Nu breekt de vertelling af, schijnbaar met een open einde, en met de
mededeling dat ‘hij, auteur dezes, is thuisgekomen’.

De zevende verdieping en de
wenteltrap

Terwijl de gietvormen afkoelden, lukte
het broeder Rozenkruis door een kier in
de vloer naar de zevende verdieping te
gluren. De jonkvrouw heeft de daar verzamelde metgezellen al eerder een speciale
substantie uit de kist met as gegeven waarmee zij aan het werk gaan. Zij spanden
zich behoorlijk in om er goud van te
maken, want zij bliezen het vuur zo hard
aan, ‘dat het hen bijna de adem benam’.
In de toren van Olympus met zijn
zeven verdiepingen kunnen wij ook het
slangenvuur met zijn zeven chakra’s zien.
Het bewustzijnsvuur brandt in de wervel-

kolom. Daarom wordt gezegd dat de kandidaten steeds van onder naar boven ‘door
een gat in het plafond’ omhoogklimmen,
symbolisch door de wervels, die immers
hol zijn. Het zevende chakra bevindt zich
bovenaan het hoofdheiligdom, in het deel
van de hersens waar de pinealis zich bevindt. In dit koninklijke orgaan in de
mens is het bewustzijn geconcentreerd.
Boven de pinealis zweeft e¤ e¤ n pool van de
monade, de geest. De oorspronkelijke
mens was geheel e¤ e¤ n met de geest, die via
de pinealis het slangenvuur binnenkwam,
daar ongehinderd zijn ingang en uitgang
had en zo het gehele stelsel van de mens
van energie en levenskracht voorzag.
Deze situatie bestaat niet meer, het
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L’oiseau bleu 
Pentagramme

oorspronkelijke slangenvuur is verwoest.
De eenheid van hart (ziel) en hoofd
(geest) die er eerder was, is bij de mens verbroken. In de mens bestaat ook geen verbinding meer tussen de monade en de pinealis. Tussen beiden gaapt een diepe afgrond en de geest heeft daardoor geen directe toegang tot het bewustzijn.
Er wordt verteld dat geen van de gezellen, hoe hard zij ook proberen het vuur
aan te jagen dat op de zevende verdieping
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brandt, via de gebruikelijke weg ^ in het
verhaal door een gat in het plafond ^
door kan gaan naar de achtste verdieping.
De zevende verdieping symboliseert de
pinealis; de achtste de monade of het
geestveld. Men bereikt deze verbinding
slechts door een verborgen deur naar een
wenteltrap, die voorbij gaat aan de zevende verdieping.Vreemd.
J. van Rijckenborgh zegt over deze
wenteltrap:
ßDeze wenteltrap verbeeldt een binding tussen het hartchakra en het opperchakra dat correspondeert met de pinealis. Wanneer de ziel geboren is, de zeven
kaarsen van de kandelabers in hart en
hoofd in evenwicht branden en verenigd
zijn, ontwikkelt zich letterlijk een lijfelijke etherische lichtbinding tussen hart
en hoofd, vrij van ieder anatomisch aanzicht. Deze binding formeert zich uit
weerspiegelende ether en lichtether, die
mentaal en zintuiglijk is, en een duidelijke
spiraalbeweging heeft. Vandaar dat men
spreekt van een wenteltrap.1
Deze nieuwe weg omhoog, via het
slangenvuur, is de hoofdpersoon al op de
vierde dag voor de eerste maal gegaan.
Toen ging hij niet via de toren maar vanuit
het slot en werd hij door Alchymia vergezeld. Hij werd door haar naar de bovenzaal geleid en mocht daar voor de eerste
keer de drie koningsparen en het magische altaar zien. Hij kon daar echter niet
blijven en ook niets doen, omdat zijn ontwikkeling dat nog niet mogelijk maakte.
Toen zij weer naar beneden gingen, werd
de deur dan ook weer met grendels gesloten.
De blauwe vogel symboliseert in het
verhaal de ziel. Door zijn offer is de deur
voor de vier metgezellen zichtbaar geworden. De vier worden nu op dynamische
wijze door deze deur gebracht. Het verhaal bericht over een blaaskapel, die hen

er bijna doorheen ‘blaast’. Daarna gaan zij
buitenom via de trap de achtste verdieping
op, de nieuwe pinealis-ruimte, waar de
‘zeer oude’ en de oorspronkelijke beeltenissen van de nieuwe mens al op hen
wachten.
Deze ‘zeer oude’ is niet verbaasd over
hun binnenkomst en schijnt al te weten
wat nodig is bij de voortgang van het proces. Wie is deze oude en wat is zijn opgave? Wij hebben hem al eens eerder ontmoet in het verhaal. Als de groep trouwe
alchemisten per schip onderweg is naar
het eiland van Olympus, vaart de oude
heer, samen met enkele in het wit geklede
bedienden, hen in een gouden scheepje tegemoet. Hij is de wachter die vanaf het
begin alles overziet wat in de toren gebeurt. Deze ‘zeer oude man’ is geen uitvinding van de auteur. Het is een spirituele gestalte, die werkelijk ‘oeroud’ is.
Wij komen hem al tegen in het visioen
van Danie« l: ßTerwijl ik bleef toekijken,
werden tronen opgesteld, en een oude
van dagen zette zich neder; zijn kleed
was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar
blank als wol.2 Verder wordt er gezegd:
ßIk bleef toekijken in de nachtgezichten,
en zie, met de wolken des hemels kwam
iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf
zich tot de oude van dagen, en men leidde
hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en koninklijke macht.3
De oude wijze man is het archetype
van de menselijke ervaring... De aanduiding ‘oude wijze man’ komt uit Azie« .
‘Men vergeet toch niet de oude man die
in het hart woont en alles ziet.’... De oude
wijze man in het collectieve onbewuste
van de mensheid is al een miljoen jaar
oud en hij bewaakt de eeuwige wetten tussen het bewustzijn en het onderbewustzijn.4
Ook het moderne Rozenkruis wijst op de
betekenis van de ‘zeer oude’ en verwijst

naar een merkwaardig citaat uit de universele leer: ßDe geest kan niet aanschouwd
worden, voordat de ziel in tegenwoordigheid van de oude van dagen staat.5
Na deze aanwijzingen wordt het duidelijk wie Christiaan Rozenkruis en zijn
metgezellen op de achtste verdieping van
de toren van Olympus ontmoeten: de
hoogste priester van de hoogste God, diegene van wie Jezus Christus zijn macht
heeft ontvangen en die er al vo¤o¤rAbraham
was.
J. van Rijckenborgh zegt over hem:
ßHet gaat dus om een goddelijke waarde,
die een drieheid, een drie-eenheid in zich
bevat: vader, moeder en zoon; koning, koningin en Christiaan Rozenkruis... Die
drieheid is in abstracto het grote, goddelijke, eenmakende, oeroude scheppingsplan Gods; het grote oeroude beginsel, in
de Kabbala het heiligende oude of oude
van dagen genoemd. Wie dus als kandidaat in de gnostieke mysterie« n naar het
vierkante eiland reist, zal in de toren de
torenwachter met zijn helpers ontmoeten.
Dat is de goddelijke drie-eenheid, die de
drieheid, de drie beginselen van de kandidaat tot e¤ e¤ n komt maken.6
J.V. Andreae vlecht dit hoogste principe, waarin de inwijding voltrokken
wordt, met een knipoog in zijn verhaal,
als hij schrijft: ßToen hij vernam van de
schrik die wij hadden doorstaan, hield hij
zich de buik vast van het lachen, omdat
wij ons over zo’n geluk zo bedroefd hadden gemaakt. ‘Leert hier dus uit, geliefde
zonen,’ sprak hij, ‘dat de mens nimmer
weet hoe God het met hem voor heeft.’7
Dit is wel waar.
De opstanding van het koningspaar

De heel oude is ook de behoeder van
het oorspronkelijke beeld van de goddelijke mens, dat hier op de achtste verdieping
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als in eeuwigheid aanwezig is. In het verhaal zijn dit de beide gietvormen. In deze
vormen wordt nu de prima materia gegoten. Het is door de vier kandidaten uit de
as van de blauwe vogel en ‘geprepareerd
water’ toebereid en boven het vuur verhit.
Wanneer de vier metgezellen eindelijk
de gietvormen mogen openen, komen er
twee ßfraaie, stralende en haast doorschijnende beeldjes uit, als nog nooit door
mensenogen aanschouwd. Een jongen en
een meisje, ieder slechts vier duim lang...
Deze kinderen, als engelen zo schoon,
legden wij eerst op twee satijnen kussentjes en wij keken er toen een tijdlang
naar, zodat wij, in de aanschouwing van
die heerlijkheid, er als verdwaasd bij stonden.8
Verder wordt beschreven hoe Christiaan Rozenkruis de beide kinderen
voedt met het bloed van de blauwe vogel.
Zij worden steeds mooier en groeien uit
tot volwassen grootte, maar bezitten nog
geen eigen leven.
De laatste bazuin

De ‘zeer oude’, die de oeroude kennis
van de vereniging van geest, ziel en
lichaam in zich verenigt, bereidt nu het
binnengaan van de geestziel in het
lichaam van het nieuwe koningspaar
voor. Er is er slechts e¤ e¤ n die deze laatste
fase van het alchemische proces kan zien
en bevatten: Christiaan Rozenkruis. Alleen hij neemt waar hoe de geestziel als
een vurige vlam uit het gat in de zevende
welving van het dak via het wijde gedeelte
van een bazuin, die op hun lippen geplaatst wordt, in de nog levenloze lichamen van de koninklijke personen vloeit.
De andere drie kandidaten laten zich gedurende deze periode door een bijkomstigheid, een ‘vuurtruc’, afleiden en zien
niet wat er werkelijk gebeurt. De hoofd-

persoon zegt hierover: ßMijn metgezellen
keken steeds naar beelden maar mijn gedachten waren op iets anders gericht.9
Waar hij dan wel aan dacht?
Toen hij de eerste nacht droomde dat
hij in een diepe put gevangen lag, klonk
trompetgeschal en paukenslag om de redding die nabij was, aan te kondigen. Hier
had het trompetgeschal een roepende en
wekkende klank. Het was de roep van de
broederschap. De bazuin verbindt ons dus
met de machtige manifestatie van de geest
in de mens en in de hele schepping. Het
geluid ervan is direct verbonden met het
mysterie van de opstanding. Tijdens de alchemische gebeurtenissen op de achtste
verdieping van de toren van Olympus
gaat het echter niet om bazuingeschal
zoals bij de put klonk. Hier gebeurt iets
heel anders.
De levendmakende geest

Wij zien dat het koningspaar op een
lange tafel ligt. Door het offerbloed van
de zielenvogel zijn zij volwassen en onuitsprekelijk mooi geworden. Er is echter
nog geen nieuw leven in hen. De ‘zeer
oude’ plaatst nu de bazuin aan hun lippen,
alsof zij er zelf in moeten blazen. Dan ontsteekt hij de groene versiering die om het
instrument is gewikkeld. Op dat moment
schiet een vuurstraal uit het gat in het plafond via het open galmgat van de bazuin
in de levenloze lichamen. De vurige geestziel is in de nieuwe lichamen ingegaan en
heeft hen tot leven gewekt.
Is dat geen merkwaardige gebeurtenis?
Zou men die niet omgekeerd verwacht
hebben, zo ongeveer: uit het gat in het plafond zakt een bazuin met het galmgat
naar beneden, dan wordt een bazuinstoot
gegeven in de lichamen om daar leven in
te blazen, zoals in het scheppingsverhaal?
Iets dergelijk speelde zich in ieder geval af
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in de droom, tijdens de eerste dag. Toen
was het de gevallen mens die de broederschap door bazuingeschal tot terugkeer in
het oorspronkelijke levensveld riep. Maar
de lichamen die nu op de tafel liggen z|¤ jn
al de nieuwe lichamen van de oorspronkelijke goddelijke mens. De oorspronkelijke
mens |¤ s een evenbeeld van God, die ertoe
bestemd is zelf op de bazuin te blazen, om
de oorspronkelijke substantie tot leven te
wekken. Hij was een God in wording, de
geest die levend maakt.
Nu, hier, in het opstandingsveld is de
tijd voor het herstel aangebroken.
Daarom keert de geestziel nu via dezelfde
weg in zijn vernieuwde lichaam terug. Het
lichaam heeft haar door het galmgat van
de bazuin als een magneet aangetrokken.
Paulus heeft dit voorspeld: De eerste
mens, Adam, werd een levende ziel, de
laatste Adam, een levendmakende geest.10
In het verhaal wordt deze profetie in
de achtste torenkamer vervuld. Na het indalen van de geest in het koningspaar gaat
de geestelijke kracht van de ‘zeer oude’
met hulp van vurige buizen in de lichamen circuleren. De tot leven gewekte koninklijke personen worden, na een tijd
van rust, door de jonkvrouw in prachtige
gewaden gehuld, die aan kristal gelijk zijn:
de fijne etherische structuur van de nieuwe
lichamen.
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Nu gaat het gezelschap de wenteltrap
af: door alle poorten en langs alle wachters11 naar de schepen. Daaruit kan opgemaakt worden dat de nieuwe verbinding
tussen het hartchakra en de pinealis nu
helemaal gereed is. Alle krachten kunnen
ongehinderd opstijgen en neerdalen en
hun opgaven in het stelsel verrichten.
Daarmee is het werk van Christiaan
Rozenkruis en de zijnen in de toren tot
een einde gekomen. Nu, in de avond van
de zesde dag is het ‘opus magnum’ voltooid. De opstanding van de nieuwe
mens, de alchemische vereniging van
ziel, geest en lichaam is een feit geworden.
De ‘trouwe schare alchemisten’ die onder
leiding van Alchymia op de zevende verdieping hebben gewerkt, gebruiken gezamenlijk het avondmaal. De groep bereidt
zich voor op de laatste dag van De alchemische bruiloft, waarop zij weer het slot
binnen zullen gaan. Daar worden zij tot
‘ridder van de gouden steen’ geslagen.
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