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VOORWOORD

Waarom dit boek en waarom deze titel? Omdat wij, Rozekruisers, 
het ogenblik gekomen achten ons stilzwijgen te doorbreken en ons 
bij het publiek bekend te maken. 

Historisch gezien is de Rozekruisers Orde in de zeventiende eeuw 
gesticht. Zij publiceerde toen drie Manifesten die bekend wa-
ren en zijn bij alle geschiedschrijvers van de esoterie: de Fama 
Fraternitatis, de Confessio Fraternitatis en de Chymische Bruiloft 
van Christian Rosenkreutz, respectievelijk verschenen in 1614, 
1615 en 1616. Enkele jaren later, in 1623, werden er via de Orde 
mysterieuze affi ches in Parijs aangeplakt waarop te lezen stond: 
‘Wij, de vertegenwoordigers van het hoogste college van de broeders 
van het Rozekruis, verblijven zichtbaar en onzichtbaar in deze stad …’ 
Sindsdien heeft de Orde steeds de nieuwsgierigheid gewekt van 
degenen die van haar bestaan afwisten. Aan het eind van de ze-
ventiende eeuw waren er al meer dan tweehonderd boeken over 
verschenen.

In de voorbije eeuwen was de Rozekruisers Orde onder de groot-
ste geheimhouding werkzaam, een noodzaak om haar leden tegen 
godsdienstige en politieke vervolging te beschermen. Vanaf het 
begin van de twintigste eeuw echter is de Aloude Mystieke Orde 
van het Rozekruis (de AMORC) eerder een onopvallende organi-
satie die haar bestaan niet verbergt. Toch blijkt dat er nog steeds 
misvattingen zijn en dat ze beschouwd wordt als een geheim ge-
nootschap. Het is ook goed om te weten dat de woorden ‘Rozekruis’ 
en ‘Rozekruiser’ niet beschermd zijn, zodat ze mogelijk ook wor-
den gebruikt door andere bewegingen. 
De AMORC is een fi losofi sche, niet-godsdienstige, niet-sektari-
sche en apolitieke beweging. Ze staat open voor mannen en vrou-
wen, zonder onderscheid naar ras, godsdienst of sociale klasse, en 
haar devies is: ‘De grootst mogelijke verdraagzaamheid in de meest 
strikte onafhankelijkheid.’ Ze is over de hele wereld verspreid en 
oefent haar activiteiten uit in de volgende taalgebieden ofwel 
jurisdicties: de Duitse, Kroatische, Engelse, Spaanse, Franse, 
Italiaanse, Japanse, Griekse, Nederlandse, Portugese, Finse, 
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Hongaarse, Poolse, Russische, Scandinavische, Slowaakse en 
Tsjechische jurisdictie. De Orde is dus een internationale broe-
derschap en al haar leden volgen hetzelfde onderricht. Elke juris-
dictie wordt geleid door een in zijn functie gekozen Grootmeester. 
Alle Grootmeesters samen vormen de ‘Opperste Raad’ van de 
AMORC.

In de overtuiging dat wij op het begrip en de steun van alle le-
den van de Orde kunnen rekenen, hebben wij besloten gedeelte-
lijk inzicht te geven in ons kostbaarste goed, ons onderricht. Bij 
wijze van uitzondering kunt u hier dus uitgebreide fragmenten 
lezen uit de monografi eën (verhandelingen) zoals die elke maand 
naar de leden worden verzonden. Deze beslissing is niet alleen 
genomen ter wille van de openheid, maar ook om te laten zien dat 
de Rozekruisersfi losofi e zeer diepgaand is en en het waard is dat 
eventuele belangstellenden er kennis van nemen. 

In deze onrustige tijd zijn veel mensen op zoek naar humanisme 
en spiritualiteit, ofwel uit een diepe overtuiging ofwel omdat ze 
het individualisme en materialisme, die in veel van de huidige 
samenlevingen de boventoon voeren, afwijzen. Buiten de grote 
‘offi ciële’ godsdiensten en de nieuwe religieuze bewegingen be-
staan er enkele traditionele organisaties die zich altijd al hebben 
gewijd aan het doorgeven van hun spiritueel en cultureel erfgoed. 
De Orde van het Rozekruis maakt daar deel van uit, maar ze is 
weinig of niet bekend bij het grote publiek. Daar geheimhouding 
niet meer vereist is en terughoudendheid soms een bron van ver-
warring is, hebben wij het nodig geacht onze poorten gedeeltelijk 
te openen.

Al is het Rozekruisersonderricht op zich niet geheim, dit neemt 
niet weg dat het in beginsel is voorbehouden aan de leden van de 
AMORC en vertrouwelijk aan hen wordt doorgegeven. De reden 
hiervoor is dat wij uit ervaring weten dat niet iedereen, al is hij of 
zij gelovig, godsdienstig of spiritueel geïnteresseerd, er klaar voor 
is kennis te bestuderen, te begrijpen en te integreren die buiten 
de platgetreden paden gaat en buiten de orthodoxie ligt. In die zin 
richt de Rozekruisersfi losofi e zich vóór alles tot de open en onbe-
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vooroordeelde geest die vrij is van elke dogmatiek en die zich tot 
deze denkwijze aangetrokken voelt. 

Bij het lezen van dit boek kan iedereen zich dus een idee vormen 
over het gedachtegoed zoals de AMORC het sinds haar oprich-
ting in stand heeft gehouden en doorgegeven. Wij hopen hier-
door elk misverstand op te heffen en te kunnen laten zien dat de 
Rozekruisers van tegenwoordig, net als hun broeders en zusters 
uit het verleden, geen ander doel hebben dan hun ideaal te delen 
met iedereen die op zoek is naar kennis en wijsheid.

Tot slot wensen wij u, volgens een traditie die de leden van de 
Orde zeer dierbaar is, ‘Diepe Vrede’ toe. 

De vertegenwoordigers van de Opperste Raad R+C. 
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HET GESCHREVEN ONDERRICHT
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