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VOORWOORD.
De lezer, die dit boekje opent en er wellicht iets in
zal vinden, dat met zijn intuïtie en opvatting strookt,
zal zich hier en daar naar een plaat verwezen zien, er
aan toegevoegd en ontleend aan een werk van Guido von
List. Deze schrijver is een van de zeer weinigen, die aan
de oude godsdiensten en mythologieën een reëelen en
geestelijken grond toekennen, hoe ook de exoteriek deze
soms verwrong en ontaardde tot zelfs in het nagenoeg
onherkenbare. Onder de schrijvers over de Keltische
volken is er niet een, die omtrent zulke inzichten iets
meedeelt, en hen lezend, krijgt men den indruk, dat
sommige hunner in deze richting zoeken zonder te vinden.
Zoo b.v. A. Bert rand in zijn uitgebreid werk: „La
religion des Gaulois". Waar bij telkens weer zijn gedachten uit over de veronderstelde hoogere kennis van het
Druïd isme, van de bewoners der Indische lamaseriën en
andere dergelijke corporatief, die hij terecht bij de meeste
oude volken vermoedt, daar gaat hij herhaaldelijk rakelings
langs de Verborgen Waarheidsleer, waarvan Guido von
List voor de Germaansche landen vooral, tot groote
hoogte zoo triomfeerend den sleutel vond.
De weergegeven Duitsche plaat in het Nederlandsch
om te zetten, zou den zin van sommige Germaansche
woorden geheel verloren doen gaan.
Zoo b.v. het woord Har beteekenend hoog, verheven
en soms ook Eerste. Het komt als zoodanig in de vele oude
Arische talen voor en de oorsprong berust in symboliek
en geestelijken grond. Het Nederlandsch bewaart den
zin hiervan nog in samenstellingen als aartsbisschop, aarts-

—8 vader enz. Waar ik woorden van dergelijke algemeene
beteekenis, meest ontstaan aan oerbegrippen van geestelijken inhoud, tegen kom, noem ik ze in dit werkje
grond-woorden.
Waar mijne overtuiging geheel met die van Guido von
List strookt, en dat is op zeer veel punten, verwijs ik naar
teekens en namen op bedoelde plaat aangewezen. Dit om
bij voorbaat misverstand te voorkomen.
Verder wil mijn geschrift vooral spreken tot lezers,
die de intuïtie niet als nutteloozen ballast verwerpen of
als speelsche fantasie beschouwen, zooals velen die buiten
het zinnelijk- of berekenbaar aantoonbare alles verwerpen. De goed gerichte intuïtie is eenvoudig een trap van
bewustzijn, die bij een deel der tegenwoordige menschheid
in een toestand van ontvouwing is, maar zeer zeker kan
aangekweekt worden. De houding daartoe is: goede wil,
eerbied, kritiek zonder vooroordeel of verachting en het
strak aanhouden van de leidsels der Verstandelijkheid:
't subjectieve bij zulk een houding kan dan gerust aan
zich zelf worden overgelaten. Wie zich niet laat afschrikken door het ongewone van woorden, beelden, analogieën
en zoeklicht van diversen zin, zal misschien lust krijgen
te gaan zoeken op de wegen, die von List en zijn volgelingen voor de Germaansche volken vooral, maar niet
voor deze uitsluitend, heeft gebaand. Deze onderzoekingswegen leiden naar het besef en gestadige opklaring
omtrent de oer-éénheid van taal, cultuur en roeping van
het gansche menschenras op aarde. De versplitsingen, die
sinds onmeetbare tijden rassen, volken met sterk-uiteenloopende culturen schiepen, nemen bij dit onderzoek
steeds meer omlijnde vormen aan, als men aan de hierbij
gegeven gronden weet vast te houden en zich niet te
veel door schijnbare tegenspraken laat afschrikken.
E. W. G.

VUURSYMBOLIEK
Wij zagen in het eerste deel van dit werk, onder den
titel „Geestelijke cultuur van Kelten en Germanen" hoe
de mythologie, die verbeeldingskracht van het volk,
langzamerhand uit wijsgeerige inzichten en meegedeelde
en beoefende kennis van meer geëvolueerde en leidende
persoonlijkheden ontstond, of beter afdwaalde. Het is
de grond' dezer fantaisiën, dezer wonderbare en meest
zoo vreemd aandoende godenleeren, die we nog wat nader
willen doorvorschen: De kenners en leiders waren een
zeer kleine groep, de menigte, die leiding en voorlichting
behoefde, een groote schare. Geen wonder, dat de opvoeding langzaam ging en, bij bloedsmenging met vreemde
volken, dikwijls ver van het pad afweek in praktijk
evenzeer als in theorie.
Wij hebben reeds gezien, hoe het vuur- of scheppingsbegrip, dus in eerste instantie Godsbegrip eeredienst, taal,
gebruiken, wet en maatschappelijke instellingen beheerschte. In de esoterische scheppingsleer klinkt ons hier
eerst de uitroep tegen: „De Draak spuwt vuur". De
draak, door een driehoek afgebeeld, beteekent dra-ag =
ontstaan uit draaing, en teekent het hoogste aanzicht
van het scheppingsgebeuren, m.a.w. het prototypisch
Aethergebied, in de Indische geheimleer Akasha genoemd.
Aan deze driehoek beantwoordt de trifos, waarover we
reeds spraken. Dit gebied van drievoudige schepping,
omvattend Zijn, W i l en Daad of wel Zijn, Geest en
Denken, schept het fyrgebied, dat zoowel vuur als vier
beteekent. Het vuurgdbied wordt voorgesteld als op dat
van den ether te volgen. In de symboliek wordt bier de
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trifos, fyrfos of hakenkruis, het kruis, dat draaiend den
cirkel vormt, zooals de haken bij gedachte rondwenteling
aanduiden. Het rechte kruis in den cirkel stelt voor de
vervlechting van geest en stof in groeiende ordening en
levenvormende kracht. De staande lijn in den cirkel werd
als de geest, die werkzaam wordt van uit het onbekende
scheppingsbeginsel voorgesteld, en de liggende lijn als het
stof aanschijn hiervan. Te samen vormen deze twee lijnen
het rechte kruis, ook rozenkruis genaamd, omdat ros
drager beteekent. Dit kruis is scheppingsdrager evenals
men ook wel van den kruisboom spreekt: ook boum =
drager. Op de Plaat zien wij als vuurglyphen op de
neerdalende lijn van evolueerende stof en involueerenden
geest de vuurdraak of fyrdraüg —• het uit draaing
ontstane vuur uit den Tihsal — godsheil, zich ontwikkelen. Dit sigil ook voorgesteld als vierkant met de punt
naar beneden rond het rechte kruis, wordt zonder het
kruis als scheppingsdrager een ruit, raute, ruota, rute en
aldus rechtssymbool, goddelijke wet, daar al het geschapene in goddelijke ontwikkeling bestaat. Het juist
genoemde vuurdrakenoog of draaiend vuuroog is de
goddelijke leiding binnen wet en plan (fyr of vuur,
vier en Führung gaan voor één grondbegrip). In den
opgaanden boog (Plaat kolom 14-Ea) ziet men deze ruit
als vierkant, Fyrung, hier Führung; en het vuurdrakenoog als fyrog «— uit het vierkant, de Führung, ontstaan,
door het liggende kruis verdeeld.
De opstijgende glyphen vertolken het goddelijke, dat
zich in den mensch ontwikkelt op zijn langen pelgrimstocht van geboorte tot geboorte en zoo zien wij hier
de goddelijke wet, die de schepping beheerscht in de ruit
(ruothe — recht) in den mensch opgetreden als een
immer juister en sterker zich ontwikkelend rechtsgevoel,
op weten en wet gegrond en in wetten door hem toe-
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gepast. Hij heeft dezen trap en vorm van ontwikkeling
bereikt door leiding (Führung), uit hemzelf voortkomend, maar ook van buiten door voorschrift, leering.
Uit het liggend kruis ( = het kruis in beweging) is deze
Führung (leidingszin) ontstaan en dit kruis is op zijn
beurt ook weer oorzaak tot verdere ontwikkeling, want
geen mensch stijgt in werkelijkheid zonder het kruis te
kennen, nog beter: met volle bewustheid te aanvaarden.
Is de mensch begonnen goddelijke wet en recht te kennen
en al de hooge belangen voor 's menschen waar geluk,
die er zich aan vastknoopen, dan vertoont zich aan zijn
oog het donkere lijdenskruis, dat in een lichtend en
bloesemend overwinningsteeken verloopen zal. Het laatst
genoemde sigil heet dan ook „uit Führung ontstaan",
m.a.w. Führag of Führog of Führaug. Het leidt in
hoogere ontwikkeling tot „den draak — dra-ag", ditmaal met den punt omhoog, d.i. naar zijn goddelijken
oorsprong verwijzend. De menschelijke zielsevolutie, als
alle schepping, is voortdurend in draaiend-schroefvormige
beweging: wenteling is dus mede voorwaarde tot stijging;
hoe meer de mensch deze wenteling steunt en versnelt,
hoe spoediger hij de onvergankelijke Drieheid in zich:
Zijn, Wil, Verstand tot leven en schittering brengt en
opheft uit de omklemming der lagere Vier, slechts
behoudend ten slotte de hoogste metafysische Vier,
omsluitend de Opperste Drie, uitgedrukt in het Tetragrammaton, Mononom of heilige Om der Indiërs.
Het verband van drie en vier in verschillende aanzichten, niet alleen dit hoogste, vindt men bij de uiteenloopendste volken. Het Phoenisisch beeldschrift vertoont
ons een driehoek, met vier kleine driehoeken aan zijn
basis bevestigd. De Egyptisch-Grieksche vuurvoorstellingen zijn meest gehoornde driehoeken: de esoterische zin
van hoorn en vuur zijn in vele gevallen gelijk; exoterisch
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treden gehoornde dieren hier als symboliek op. Ook vond
men dergelijke vuurglyphen op Germaansche grafurnen.
De verhouding der drie, vier en andere getalsbegrippen,
in verband met maanverschijnselen, waar achter metaphysische en cosmische beschouwingen zich verbergen,
biedt een geheel eigenaardig terrein van studie aan.
Onze heraldiek bewaart vele ook van deze oeroude
beschouwingswijzen. Vele moderne schrijvers meenen,
dat de maancultus der oude volken zijn ontstaan vond
in de verschrikkingen, die de maanveranderingen, waaruit
de ijstijden ontstonden, op de menschen teweegbracht.
A l is dit primitieve standpunt voor een groote groep
mogelijk geweest, dan is hiermee nog niet het laatste
woord gesproken over een zóó omvattend, zich zoo in
velerlei richting uitbeeldend feit, als deze ons zoo wonderlijk toeschijnende maan-vereering. Hebben ingewijden
hier een volkspsyche benut, om hun kennis te bewaren
en tegelijk in dienst der menigte te stellen, die deze in
voor haar toegankelijken vorm te gemakkelijker aanvaardde? 't Zou kunnen, maar 't is ver van zeker. Het
plechtige maanlicht over oude eikenwouden, het witte
gewaad, het gouden mes van den Druide b.v., 't zou alles
bij de heiligste samenkomsten, een wijze tegemoetkoming,
juister gezegd een vroom bedrog zijn geweest, het middel
om het doel? Dit sluit druïdische en armaansche zielsontwikkeling uit. De ware grond van den cultus zit
dieper, maar is voor ons verloren gegaan.
De mistelplant, die bij deze plechtige samenkomst uit
den eik gesneden werd, zou volgens Plinius voor de
Galliërs de geneesplant met algemeen heelvermogen zijn
geweest. Hij zegt verder, dat deze geplukt werd op den
6den dag der maan en dat zij een bijzonder vermogen
had, als zij groeide op een eikenboom en door een druïde
in wit gewaad met een goud sikkelmes werd afgesneden
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en neerviel op een wit kleed, onder den boom neergespreid. Als het juist is, wat Plinius zegt, dat dan een
witte stier onder den boom als offer geslacht werd, dan
zou dit een bewijs zijn, dat toen reeds het decadente
element bij dit soort plechtigheden was ingetreden, want
der oorspronkelijke Ariërs offerden nooit anders dan
bloemen en vruchten, zooals bij sommige Indische plechtigheden nog gebeurt.
Een feit is dat de mistel tot de planten der maansymboliek behoorde. Zij heette doodetwijg en komt als
zoodanig voor in de geschiedenis van Baldur: de beeldspraak zegt, wie dezen staf den dood weet te ontrukken,
overwint den dood. De plant hoort nog heden bij
Kerstmis als dood-overwinningsteeken. Het Germaansche
woord mistel, eens mistalteine, is ontstaan uit „mi"
geestelijk maanbegrip, middelpuntig bewustzijn, geestinnerlijkheid des menschen. Massa's woorden met „mi"
beginnend, drukken dit soort innerlijkheid uit in verschillende richting, zooals minne = gedachtenis, liefde;
miene — gezichtsuitdrukking, die 's menschen innerlijk
weergeeft.
De groote najaarsvergadering van recht en ding in
September-October heette bij de Germanen Mihiladung
naar dit geest-innerlijk maanaanzicht. De dag Mittwoch,
Nederl. Woensdag (naar Wodan, Irung, Erich) heeft een
zelfden oorsprong. De mistel is dus eenvoudig een geestelijk
symbool, een heilig teeken. De ware druïde heeft dit
natuurlijk geweten en de plechtigheid in het heilige
eikenwoud zal niet anders dan een symbolische handeling
met diepen en bewusten ondergrond zijn geweest. Is dit
esoterisch begrip als zoovele ten slotte in exoterisch
bijgeloof ontaard? Niet onmogelijk. In ieder geval is de
ware grond van den cultus voor het oogenblik voor ons
verloren.
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Dat de maancultus eens binnen het vuur- en vier-, dus
Fyrbegrip viel, heeft zijn reden in den diepsten esoterischen zin van dezen dienst, d.L de kennis van Druïden
en Armanen omtrent de herkomst der aardsche menschheid van een ijleren vorm der maan, voor haar verstoffelijking tot zichtbare begeleidster, nachtster der aarde.
Deze vóór-physische maan leverde volgens deze leer op
een bepaalden tijd van cosmische evolutie haar volgroeid
leven in een etherischen vorm aan een etherische aarde
over. De twee eerste mensenrassen en de helft van het
derde, zegt nog heden de Indische Geheimleer, waren
etherisch en de verstoffelijking begon met de 2de helft
van het 3 de ras. Tacitus drukt dit uit door te zeggen,
dat de Germanen zich afkomstig noemen van Thuisko's
zoon, Mannus: „In oude liederen, schrijft hij (Hoofdstuk II, Germania) hun eenige oorkonden en geschiedkundige herinneringen, zingen zij (de Germanen) van
een de aarde ontsproten god Tuïsko en zijn zoon
Mannus, de oer- en stamvader van hun volk". Hoe kon
Tacitus, de Romein, met de verloren geraakte schriften
van zijn stamgenooten voor zich, iets gissen van een
Armanenkaste en haar verborgen weten".
Voor de Armanen en Druïden, die de Vereering- of
Godsdienstbehoeften van het volk leidden, was deze
waarheid niet slechts een Ahnencult maar een levende
kracht, waarvan zij alleen als ingewijden den sleutel
hadden.
Wat wij in het algemeen als oorzaak kunnen beschouwen van de oprichting of aanwending van Godsof eeredienst, zoover die uitging van Ingewijden, is het
bewust levendig houden van de banden tusschen mensch
en Schepper. De gansche Germaansche en ook de meeste
Keltische staten waren hierop gegrond en van deze waarheid praktisch doordrongen. Maar de leiders hebben
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geweten, dat momenten van rustige concentratie op het
Godsbegrip met al zijn innerlijke krachten hiertoe noodig
waren. Daarom opzettelijke samenkomsten tot dit doel,
die dus heel wat meer waren dan uiterlijke, leege godsdienstvormen. Zij wisten bovendien, dat eerbied een groot
verborgen arbeidsvermogen inhield voor den groei der
ziel. Daaromi kweekten zij dit gevoel bij het volk door
opzettelijke vergaderingen van Godsvereering aan. En
daar dit alles niet mag gescheiden zijn van het gewone
praktische leven, maar er het leidende deel van is, daarom
waren heilige weide- of tempelplaats aan ding-, recht- en
schoolplaats verbonden. Zij vormden alle één complex,
een samenhoorigheid. Het jaar was bij de meeste oude
volken naar de maan geregeld. Mano(th) was in het
Oudhoogduitsch zoowel maan als maand; in het Sanskriet
mas voor beide begrippen; in het Gothisch mëna. Toen bij
de Germanen de zonnedienst reeds lang den maancultus
had vervangen, was de tijd nog door de maanstanden
beheerscht.
De geheimleer, ook die van Kelten er Germanen, want
alle ware geheimleer is één van zin en diepte, noemt de
maan de vader der aarde, niet de moeder, ook al zijn
haar exoterische goden vrouwen, o.a. de Germaansche
Freya. Deze zelfde geheimleer noemt Mannus, als maan,
de stamvader der menschen — en stelt in haar symboliek
de naar rechts gekeerde maansikkel als man, de naar
links gekeerde als Mannus of Mene, de geestelijke
maan voor. Dit laatste Mannus of Mene beteekent
verstandswezen in zijn hoogsten zin, dus onvergankelijke
menschenkern; daarom, dat de symboliek der Maan tot
de vuurteekenen en niet tot de waterbeeldspraak hoort,
zooals men oppervlakkig beschouwd, licht zou veronderstellen.
Wij weten, dat de maan zoowel physisch als psychisch
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óp aarde, lucht, water en al wat deze bevatten, zoowel
goeden als slechten invloed uitoefent. Onze heidensche
voorouders wisten hier meer van dan wij, en het kan
ons niet verwonderen, dat zelfs de weinig geestelijke kant
der dingen bij den maandienst zijn plaats vond. Er was
nooit een godsdienst voor het volk, waarbij praktisch
nuttige aanwendingen, ook binnen stoffelijk gebied, geen
plaats vonden. De mensch leeft nu eenmaal te midden van
een stof wereld: de moeielijke, pijnlijke belemmerende
zijden hier zooveel mogelijk weg te slijpen is niet af-,
maar goed te keuren. Opgaande maanstanden golden
voor gunstige, afnemende voor ongunstige invloeden.
Zoo kreeg voor het volk het „aardsche nut" zijn plaats
bij offer en gebed. Het „Geef ons heden ons dagelijksch
brood" is onmisbaar voor den mensch van harden arbeid.
Gaat deze aardsche inmenging bij den godsdienst te ver,
dan kan ontaarding van allerlei aard ontstaan. Zoolang
Armanisme en Druïdisme hun hoog standpunt innamen,
werd hier wel voor gewaakt.
Het kruidenlezen bij daarvoor gunstige maaninvloeden,
naast veel anders, wat ons aandoet als kinderachtig
bijgeloof en door Grieksche, Romeinsche en vroegchristelijke schrijvers aldus werd voorgesteld, is in de
meeste gevallen aanwending van praktische en nuttige
kennis.
In het begin onzer jaartelling beheerschte de maandienst voor een groot deel leven en tijdverdeeling, ding,
recht, oorlog en vrede bij de Keltische volken. De
Druïden beheerschten vorst en ridderschap, niet uit
heerschzucht maar uit overwegendheid van inzicht en
kennis. Schrijvers, die hierover met waardeering spreken,
zijn o.a. Ammianus Marcellinus, Diodorus, Strabon en
Tacitus, ofschoon de loffelijke berichten van deze beide
laatsten vaak zich afwisselen met mededeelingen vol van
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de scherpste tegenspraak, die blijkbaar op onware
bronnen of meedeelingen berusten. De verhalen van
Poseidonios, Lukianes, Ausonius doen dikwijls aan als
kwaadwilligheid of bijgeloovige partijdigheid. Vooral de
druïdessen, later dryades, maanpriesteressen moeten het
bij hen ontgelden. Die van Namnetes (Nemeton —
heiligdom), nu Nantes, zouden op een eiland aan den
mond der Loire een eeredienst hebben onderhouden vol
dweepzieke wreedheid. De negen maagden van het eiland
Sein (Finistère) worden door Mela met meer waarheid
geschilderd. Deze Gallizenae (water- of maanpriesteressen) beheerschen de golven der zee, heelen ongeneeslijke zieken, doorzien de toekomst. Die van het eiland
Mona (maan), thans Anglesey, worden door Tacitus als
een soort waanzinnige furie's geschilderd, zooals zij het
Gallische leger voorafgaan in den oorlog tegen de
Romeinen, wier ondergang zij hadden voorspeld. De
edele beschrijver der bar baar sche volken lijdt wel af en
toe aan partijdigheid of bijgeloof omtrent de verhalen,
hem! door Romeinen geworden. Hij begreep ten slotte
niet veel van zijn „edele meisjes", de Germaansche
Aurinia's, Velleda's of de Keltische Dryadas Gallicanas.
Juister is de meedeeling van Dio Cassius, door Jordanus
herhaald, dat bij de Geten mannen in witte kleeden, met
de harp in de hand, het leger van Philip van Macedonië
tegemoet gingen en door hun houding en woorden den
vijand ontwapenden. Diodorus spreekt op gelijke wijs
over den invloed op oorlog en vrede der druïdenkaste.
In het begin onzer jaartelling had de meerderheid der
Germanen den maandienst reeds lang voor den zonnedienst ingeruild. Hoewel de tijdregeling zich naar dè
maanstanden bleef richten en de Germaansche hieroglyphiek de meeste oeroude runenteekenen, de maan
betreffend, als steunpunten voor aandacht en overweging
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behield, had het „dingen", dit middelpuntig gebeuren
van onze oude heidenen, plaats bij dag, zooals het
Duitsche woord „tagen" nog aanwijst. Hun dag begon
te middernacht, maar de rijzende zon was hun het
gezagsteeken tot handelen.
Dat de middeleeuwsche feemen, zooals von Wecus zegt,
bij opgaande en volle maan plaats hadden, was slechts de
herleving van een oude traditie zonder kracht van kultus.
De reden daarvan was vooral het geheim, dat het feem
dekken moest tegenover christeUjk-romeinsche rechtspraak. De maan-hiëroglyphiek, waarvan wij spraken,
is bij de Kelten verloren geraakt en moet natuurlijk terug
te vinden zijn. Bij de Germanen werden eenige van die
teekens door den zonnedienst geannexeerd, maar de meer
kenmerkende verbleven begrijpelijkerwijze de maan en
zijn tot heden in de heraldiek bewaard, oorspronkelijk
bewust, later, zooals al deze dingen, onbewust.
De voornaamste van deze zijn de man- of mondrune,
een driestrepig teeken, dat als alle driestrepige runen als
b.v. Fa-, Ur-, Os- en Sigrune de drie in één voorstellen,
in verschillende, maar meestal den meest geestelijken zin.
De man- of mondrune (voor volle maan) vormt een
yggdrasil met drie opgaande wortels, maar zonder de drie
neergaande takken. Het is de menschheid-rune en hangt
samen met Thuïsko's zoon Mannus, het menschengeslacht der Maan-pitris —• maanvoorvaders. De tegengestelde Irrune (voor nieuwe maan) vormt een yggdrasil
met drie neergaande takken en stelt het goddelijk
evolueeren voor van geest in stof. Te samen vormen zij
den neer- en opgaanden levensboog, den volledigen
Iggdrasil en deze sigil heet "Wendthorn, wentelende of
zich keerende schepping. Het teeken heeft denzelfden zin
als de Fyrfos of Hakenkruis, dat in neer- en opwaartsche
beweging draaiend den cirkel vormt. Het teeken der
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nieuwe maan heet Irmon, en naar den zin van dit teeken
noemden de ingewijden zich Irmonen, wat bij zonnedienst Armanen werd. De man- of mondrune is het
teeken der bedrijvige, zich ontwikkelende menschheid,
die in aardsche sfeer haar eigen evolutieveld van geestelijke opstijging te scheppen heeft. Een der leidende krachten op dit gebied is het Recht, een bewustzijnsgebied op
goddeÜjke intuïtie zich grondend. Daarom hadden o.a.
bij opgaande volle maan de ding- en rechtzittingen plaats.
De Irrune (voor nieuwe maan) was het teeken der
mannen van abstracte kennis en bespiegeling. De Irmonen
of ingewijden van lageren of hoogeren graad bestuurden
staat, recht, school en tempel en werden naar deze verschillende gebieden dikwijls in rangen verdeeld. Ir beteekent ontstaan en wentelen in den zin van evolueeren.
De Ir- of Nieuwe maan was een symbolisch schuil gaan,
om als opgaande maan weer te verschijnen, zooals de dood
een ontplooing is tot nieuw leven. De donkerheid van
dit onbekende, een toestand van niet-zijn voor den
oppervlakkigen mensch, bevatte voor den Ingewijde de
diepste problemen, die hem met vrucht bezig hielden,
omdat hij geleerd had, dit gebied te doorgronden en er
vruchtbare kennis uit te voorschijn te halen. Zooals een
ander teeken voor volle maan een opwaarts gewenden
boog was, feem — recht genoemd, zoo werd de Ir- of
Wendingsteeken voor nieuwe maan tevens uitgedrukt
door een neerwaarts gewenden boog Ib of Eibe genaamd.
Ibe of Eibe beteekent „geest". Het woord hangt samen
met „ei" dat in de esoteriek staat voor „zon". Daarom
was de Ibe, Eibe, ube de boom der wijsheid en de eik een
algemeen voorkomend vereeringssymbool, het teeken der
wetmatige voortbrenging (rassenreinheid) en ook voortbrengend weten of kennis. De verklaring hiervan ligt in
de taal zelf, want ube, uff — geest, en eik of Eiche is
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ontstaan uit ei — ok — uit wet (e, eh) ontstaan (ok).
Zschaetzsch in zijn beschrijving van Atlantis zegt, dat
de Iggdrasil of levensboom niet, zooals de Noordsche
mythologie vertelt, een esch was maar een „eik", omdat
Igg, Ig, het Noordsche Eg is en het Engelsche Oak;
verder Iggdra het Noordsche Egetrae en het Engelsche
oaktree — eikenboom.
Hinzpeter in zijn „Urwissen von Kosmos umd Erde"
zegt hetzelfde. Wilhelm Meyer in zijn „Schöpfung der
Sprache" zegt ons dat Eiche als het Ned.-Duitsch Eke
eens iedere boom beteekende en dat in IJsland Eiche voor
ieder en boom, dus de boom staat. Met andere boomnamen
zou het naar gelang land en volk eveneens gegaan zijn;
wat nu een soortnaam is, was eens een algemeene benaming voor het begrip boom. Dit kan ons verklaren,
waarom bij verschillende volken verschillende boomsoorten in dezelfde vereeringssymboliek optraden, bij de
Kelten b.v. de eik en de taxis, die zij eburo noemden, in
het Fransch „if", wat weer in oud-Duitsch Eibe of
Ibe was.
Het oud-Hoogduitsche Elira (els), dat weer verband
houdt met de Ir-rune, beteekent wentelend vuur of
draaiende schepping. Het Middel-hoogduitsch Ulmboum
(olm, Latijn Uhnus) van Ul-am-boumt of Ul-ma-boum
beteekenen beide maan-kennis-drager, want boum is
drager en werd esoterisch meest in den zin van kennisdrager gebruikt even als het woord zuil, saule, waaruit
Sa-ule, schule, school.
Het is wel duidelijk, hoe Meyer gelijk heeft, dat de
naamsoorten der boomen bij' verschillende volken het
algemeen begrip boom betreffen en dat de symboliek er
zich naar omstandigheden van heeft meester gemaakt,
de boomnamen vormend naar den taaizin der woorden.
In het Iberisch (dus eigenlijk Gaelisch) was els alisos,
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daarvan het Spaansche aliso, Baskisch Eltza, drie loten
van één woordstam, waaraan beantwoordt het oudKeltische Elisa, dat namen hielp vormen, zooals b.v. de
Alisontia (thans Elz, tak van de Moezel).
Bij de Germanen stond bovenaan de Esche (esch),
waaruit de vuurboor gemaakt werd, die als Heimdold
met negen andere houtsoorten (de 9 moeders) het vuuraltaar samenstelde. De namen dezer negen zijn nagenoeg
alle ontleedbaar in vuur- of verstandsschepping, het
centrum van evolutionair bewegen. Esche is afkomstig
van Ask — As-ak — uit Ase of goddelijk vuur ontstaan.
Dit Ask stelt het onveranderlijk beginsel voor, de goddelijke geest, ook in den mensch, die met de negen stofgebieden van openbaring de evolutie door de eeuwen heen
voltrekt. Daarom is hij vuurboor, de ontwerper en
voltrekker, terwijl de beweegbare stof onder haar verschillende soorten van dichtheid en samenstelling zijn
medewerkster werd. Met dit begrip houdt ook verband
Ask en Embla, het eerste menschenpaar.
Het Germaansche Iggdrasil van Igg-dra-sil (sal) beteekende het scheppende zaligheids-ik, nl. het goddelijke
beginsel in onafgebroken werking in en buiten den
mensch. De Germaansche taal bewaart tal van ongeschonden relieken van de Arische mysterientaal, want de
Arische taal was de uitdrukking van het groote scheppingsmysterie in talrijke zich immer meer versplitsende
vormen, tot een kleine groep terug te voeren, de hooge
glinsterende alles besproeiende bron van het Urdagebied
der verheven lotsspinsters, vertegenwoordigend de goddelijke causaliteitswet.
Bij de Kelten treden Eik en Eburo (Fransch: if,
Duitsch: Eibe) als heilige boomen op. Schrijvers over
Keltische onderwerpen leiden het woord druïde meest
af van dru — eik, wat te meer schijn van juistheid heeft,
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daar door de Galliërs de eik als een voorstelling van Zeus
wordt beschouwd en hun „dru-nemeton" een gewijd
eikenwoud, hun tempelplaats beteekent. Maar daar de
Galliërs en Britten zoo goed als zeker den grondslag van
hun godsdienst, door buurschap en samenleving, reeds
eenige eeuwen vóór Christus, in hoofdtrekken aan de
Germanen ontleenden, is het veel waarschijnlijker dat
„druïde" aan tre, tri, truï — keeren, wentelen, scheppen
is ontleend. De grondslag der Keltische godenleer is zóó
opvallend de Germaansche gelijkend, dat bij een vergelijkende studie van de uitgebreide Keltische godenwereld,
de gelijke esoterische verklaring van dit Gallisch en
Germaansch geestelijk bezit volledig moet te vinden zijn.
Galliërs en Britten waren twee volksgroepen, die voor
ze ineen smolten, eeuwen lang in midden- en Oost-Europa
leefden en hoogstwaarschijnlijk beide aan den Gaelischen
volksstam ontsproten, die het Mesopotamisch Sumerië
ontvlucht was wegens Assyrische overweldiging en eenige
eeuwen vreedzaam leefden in Armenië, Caucasia en rond
de Zwarte Zee.
Uit de Gaelische jaarboeken, door O'Connor uitgegeven eind der 18de eeuw, nadat ze onaangeroerd in
de kelders van zijn voorvaderlijk slot van het eene
geslacht tot het andere onder het stof der eeuwen
bedolven hadden gelegen, blijkt duidelijk, dat in dit oude
Gaelische volk de esoteriek, eens het gemeengoed der
gansche menschheid, nog slechts in weinig begrepen
klanken voortleefde en dat zijn priesterschap, die bij
latere Kelten en Germanen het hoogste aanzien genoot,
daar bij Vorst en Olam (wijsgeeren) als minderwaardig
gold en dat van de oeroude wijsheidsleer nog slechts
oppervlakkige traditie's bestonden, door de Cruimtear
(priesterkaste), volgens de neergeschrevene woorden der
Olam, maar al te dikwijls tot bedrog en omkooperij
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gebruikt. H. d'Arbois de Jubainville, een onderzoeker van
Keltische stof en schrijver van Keltische werken, beweert,
dat de Germanen eens in betrekkelijke afhankelijkheid
van de Kelten op Duitschen bodem leefden en dat zij in
hun legers dienden. Het laatste is mogelijk; eenige van
hun volksstammen deden dit ook bij de Romeinen, maar
dat zij slavendienst verrichtten en een Keltisch dialect
spraken, dat zich tot Germaansche taal ontwikkelde, is
zeker te betwijfelen. Het Germaansch is een der oudste
Arische talen en bevat vele woorden, die in verwantschap
terug moesten te vinden zijn in den woordschat der vóórhistorische Arktische Ariërs.
Toen Julius Caesar Gallië veroverde, was er voor het
oor geen overeenkomst meer tusschen het Gallisch (Keltisch) en het Germaansch, zelfs niet tusschen het Noorden Zuid-Gallisch. De meeste Gallische stammen bezetten
toen reeds drie en zes eeuwen den Franschen en Belgischen
bodem. Afscheiding schept spoediger taalverschil dan
men in den regel meent, dit toont het zich ontwikkelen
van dialecten binnen een zelfde landgebied, toen het
verkeer veel schaarscher was dan in onzen tijd. Er moet
eens overeenkomst bestaan hebben tusschen de Keltische
en Germaansche talen en niet alleen op grond van
eeuwenlang verkeer, maar uit de gemeenschappelijke herkomst der Arische kernvolken van het vergane Atlantis,
dat eens zijn koloniën stichtte in Noord en Zuid-Europa
met zijn hooge beschavingen, die later verdonkerden, bij
het eene volk geestelijk, het andere stoffelijk. Gelukkig
wie de geestelijke kern in essence redde en dat was in
hoofdzaak de Germaansche stam.
d'Arbois de Jubainville, die wij zooeven noemden, zegt
* ..k
i godsdienst zelfstandig behield, toen
hij in maatschappelijk en politiek leven de ondergeschikte
van den Kelt zou zijn geweest. Hij deed meer: overtuigd
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van de geestelijke waarheid der leer, hem door zijn voorgeslacht geschonken, wilde hij door zijn scholen van
verschillenden graad en schepping ook andere volken,
waarmee hij in aanraking kwam, onderwijzen. Zoo ontving Brit en Galliër het door hun eigen stam vergeten
licht van boven- en onderbewuste sfeeren in een geëigende
symboliek, die zij behielden tot Romeinsche en Christelijke overheersching er hen gewelddadig van beroofde.
Om nog eens tot de symboliek der boomen terug te
komen, het Gallisch eburo is zoowel els, dus elira —
scheppend vuur, als taxus van ta-aks — hemelvuurordening - ontstaan. Voor de Germanen is de Tanne, de
gewijde boom hunner plechtige bijeenkomsten en zeker
niet alleen omdat deze binnen hun woongebied zoo veelvuldig voorkomt. Ta-na is ook hier uit hemelvuur
geboren en het Germaansche „dan" waarvan Denen
beteekent dapper, manhaftig, dus in abstractie een zelfde
zin. Eibe en Eipe, Nederl. iep en yf komt om beurte als
taxus en iep of olm voor, een nieuw bewijs voor de
abstrabeer-theorie van Meyer en de oorspronkelijk esoterische benamingen eener later omhullende symboliek.
Zoo staat dan de Eburo of Eiboom voor geest- of geestelijk
ik, in den grond hetzelfde als ol — geest in olml, die ook
iep of Eipe heet. De oude Gaelen, die sinds 1475 v. Chr.
een gedeelte van Spanje en sinds 1004 v. Chr. Ierland
bewoonden, noemden hun wijsgeerstand, met voorbijgaan
hunner priesters, Olam (wijsheidsdragers) en toch schijnt
het uit hun jaarverslagen, dat deze Gaelen reeds vroeg
hun geheime kennis verloren hebben, die bij hen alleen
in woorden en gebruiken naklinkt. Het „eburo" der
Kelten echter schijnt bewust te zijn gebruikt naast namen
en symboliek van verschillende richting. Het stond ook
voor het everzwijn, dat men nog op oude Gallische
munten, helmen en andere relieken vindt. De afkomst
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van het woord verwijst weer naar Germanje. De Eber
was hier in de mythologie het heilige dier van den zonnegod Freyr en heette daarom Güllinbursti (goudborstel).
Deze zin staat esoterisch voor geestelijk weten: Ebur is
ontleedbaar in wet of weten en geboorte, is dus zongeboren of goddelijk weten, godskennis.
Tacitus zegt van de Germaansche stammen: Zij vereeren een godmoeder (Hertha, ErJKa) en als zinnebeeld
van dezen dienst voeren zij den ever" (waarvan dan de
stam der Eburonen zou komen). Von Wecus geeft hier
als verklaring, dat de Germanen zooveel zwijnenkudden
hadden, levend van eikels, die hun plantengroei overvloedig voortbracht. Dier-, plant-, water-, aarde- en
ster-symboliek ligt echter in den regel bij de oude volken
dieper en met materialistische verklaringen komen wij
niet uit.
Zoo verklaren Zschaetzsch, Hinzpeter en anderen de
symbolische boomvereering ontstaan uit het gevoel van
dankbaarheid en vreugde, die de overblijvende menschen
na de Sintrampen ervoeren, bij het zien der hun nog
vruchten schenkende schaarsche boomen en daarom
zouden zij dan den voedenden eikeboom Iggdarasil
genoemd hebben, welk woord zij verklaren als Egetraesil, d.i. vruchtdrager voor ziel en leven.
Hinzpeter verklaart zoo alle mythologie en godsdienst
uit Ahnencult en overleveringen uit tijden van- gedurende- en na de Sint-rampen.
Om bij onze schets te blijven: aan het Keltisch-Germaansche eburo ontleenden vele plaatsen in Oost en West
haar benaming, o.a. het voormalige Eburodunum, Brünn,
plaats in Oostenrijk en Iverdon in Zwitserland. De
verdere samenstellingen met Eburo waren in het GaübRomeinsch gebied zeer talrijk. In Germanje waren ook
vele planten naar dit zinnebeeld genoemd als de ever-esch,
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de everruit en zeker wel om andere reden als dat het
zwijn hier op de een of andere manier mee zou te maken
hebben. Het Iersche „ibar" — taxis en het Bretonsche
ivor = els, zijn aan gelijken stam ontsproten.
Op het everhoofd, eburo-hofut —hoofdkennis van den
vuurgod Tyr, Thiu, Thuisko werden tijdens de Julfeesten
de plechtigste verklaringen afgelegd, een bewijs van
gewijde symboliek en niet van eenvoudig jachtvermaak.
Eber, ber, bahr, en Adebar, Eibar of Ooievaar hebben
verwante beteekenis: de Eibar of ooievaar is de vogel
van den wederkeer, een reïncarnatie-embleem en tegelijk
het symbool der wetteÜjke geboorte: bij brengt de lente
(het weerkeerend leven, de tijdelijk verduisterde, maar
onveranderlijke zonnekracht) en de kinderen.
Deze Eibar gaat evenals Ebur, Ibe, Eibe naar eenzelf de
begrip, door de nieuwe maan als Eibe of Eiboog uitgedrukt, nl. nieuwe en onafgebroken geboorten kweèkend, symbool van eeuwigheid in afwisselende beweging
en rust.
Eburo had ook en misschien wel in eerste instantie de
beteekenis van ivoor (in het Latijn nog ebur) in den zin
van glinsterend wit. In het Bretonsch is ivoor „olifant".
Het woord „elpenbeen" was in oud-Hoogduitsch helfantbein. Angelsaksch: elpenban. N u zijn helf en alp
ontstaan uit elf, alf. Van dit helfantbein, Ned.h.d. elfenbein komt olifant — elfen (Grieksch en Latijn elephas),
beide met oorspronkelijke beteekenis van ivoor. Elf enbein
is ontleedbaar in wit-licht en drager (bein). De esoterische afkomst van het woord treedt uit oude en nieuwe
talen zichtbaar op. Het middel-Ned. ivorie, Engl. ivory
hangt met If, eburo — taxis, de maanlichtplant samen.
Iverzon en ivorie zijn in afkomst verbonden door hun
gemeenschapekjk witlicht-begrip. Het grondwoord alb
en elb met zijn vele oude afleidingen houdt ook verband
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„witte licht" als geestelijk verstandsgebied.
Het grondwoord ei, ai, eg als zon ontstond uit
schepping in verborgenheid, voor deze kwam tot openbaring en wordt in de Indische Geheimleer het ei van
Brahma genoemd. Uit dit grondwoord ontstonden de
genoemde samenstellingen, die op goddelijke en aardsche
schepping betrekking hebben. Mannus (goddelijke maanvoorvader) als zoon van Tiu, Tyr, Ziu, Thuisko werd
in den maandienst het middelpunt dezer scheppingsvereering. Thuisko, als tweede Logos, omvat het denkbeeld Thu-isk = doen ontstaan of openbaringsdoen. Het
woord mensch uit men-isk — „ontstaan uit maan",
kwam ook hier vandaan.
De Maan-pitris, scheppers van het menschelijk verstand, het hoogste wat de aarde geschonken werd, waren
beheerschers eener lang verdwenen etherische maan, maar
de Armanen kenden hun levende kracht en wat er mee
samenhing. De symbolische „nieuwe maan" concentreerde
hun studie op dit verborgen machtige gebied. Dit Irmon
beteekende niet alleen een levende en veelomvattende
verborgenheid, de duisternis vol licht voor wie dit
onbekende te doorschouwen weet, maar beteekende letterlijk ook de wandelende nimmer rustende mensch, want
„ir" in zijn gunstige beteekenis is wendend bewegen,
voortjagen, levendig streven naar een doel. Evenals de
meeste Germaansche woorden had dit Ir een drieledige
beteekenis. Het was „ontstaan" verder boog en ring,
zooals in Iris, oogapel; het was ook dwaling en waanzin,
zooals in Irrung, enz.
De Armaan was verder niet alleen de geestelijke wandelaar, maar hij leidde gewoonlijk een rondtrekkend leven,
uitoefenend een handwerk als een gewoon burger, bezoekend op zijne rondreizen de tempels en scholen, behoe-
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dend aldus zooveel mogelijk wetenschap en godsdienst.
Zoo is een der meest verachte beroepen van tegenwoordig,
het scharenslijpersvak, eens een veelvuldig voorkomende
rondegang van den Armaan geweest. Het betrok zich
als uiterlijk bedrijf meest op den laken- en wolhandel.
De schaar in wapens van sommige geslachten wijst
dikwijls terug op een oerouden Armanenstam.
Tot dit juist geschetste symboolgebied van onderduikende maan, behoorde ook het laatste kwartier
„sihela" — zich verbergende maan, waarvan het woord
sikkel komt, in tegenstelling van de hoorn (voortbrenging) eerste kwartier, dat tot het gebied der Femanen,
rechtsmannen behoorde. Wij lezen dan ook, dat bij
opkomende maan de Kelten, en oorspronkelijk ook de
Germanen, voor ding en recht vergaderden. Bij de Kelten
begon volgens Plinius maand en jaar met den 6den dag
der maan. Een week heette bij henWijthnos; 15 dagen
Pythefnos.
De hoofdplaats tot bijeenkomst der druïden en hun
volgelingen ook voor ding en recht in Galtië was Carnut
en Parijs, terwijl de opperste leiding van het hooge wetenschappelijk college in Britanje was. Logica, ethica, astronomie, kruidkunde behoorden o.a. tot het gebied van
hun kennis. De druïde had het hoogste gezag in vrede
en oorlog, waarbij gewoonlijk de oorlog slechts bij
gevaar van eer- en vrijheidsverhes werd voorgestaan —
ook de opperste rechtspraak rustte in zijn handen, waarbij
de zwaarste straf gold van den eeredienst te zijn uitgesloten.
Bij de Germanen hadden de dingen plaatst op den 2den
dag der week, die middernacht; aanving en dus van
Maandagnacht in den ding-dag (waarvan Dienstag, TyisTyr-, Tuisk-dag) verliep. Die dag was aan Tyr, ook Irung
of Erich genaamd, gewijd. Ook andere talen betoonen
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denzelfden grondslag voor dien dag, zooals b.v. het OudNoordsch Tyrsdagr enz.
Bij de Gallo-Romeinen was die dag aan Mars, oorspronkelijk maan-, dan zonne-, later krijgsgod gewijd,
waarvan het Fransche MardL Romeinsche ovei&eersching
wischte het oude Keltische herinneringsschrift in dit
opzicht uit.
Deze vergaderingen, die, zooals wij zeiden, meestal ook
de zaak van oorlog en vrede bespraken, zagen Tyr als
exoterisch krijgsgod verrijzen evenals Mars: De Zon,
als overwinningsbegrip, waarvan het Keltische sego, sigo,
het Germaansche si, sig, werd wegens haar oppermacht
voor de menigte een zegenrijk god of godin onder allerlei
aan elkaar verwante namen.
Het christelijk Maria-ideaal als overwinningsideaal op
leven en dood is grootendeels aan het heidensch verborgen
maanbegrip ontstaan. Zooals zij wordt afgebeeld, de maan
onder haar voeten, de slang der ontbinding, d.i. der lotswisseling en onbestendigheid vertredend, vervangt zij
Freya en Demeter. Onder de Maria-afbeeldingen in de
vroeg-middeleeuwen stond soms de benaming Maria-ir
en Maria -om. Maria-ir was zooals wij zagen (Nieuwe
maan) het teeken der geestelijke vruchtbaarheid; Mariaom (volle maan) het Tetragrammaton, teeken der hooge
actieve magie, het gezuiverde levenskunnen, dat door
dadentoeleg mede verkregen wordt.
Het woord Mei-maand, gewijd aan Maria, komt van
Ma, maangodin en deze weer houdt verband met Maya,
aarde.
De hooge beteekenis van de maancultus vindt men bij
verschillende volken uitgedrukt. Pamphos noemt Luna
Artemis de reinste der maagdelijke godinnen, aan wie hij
den bijnaam Galliste gaf.
De samenwerkende krachten in de Maan, aan de
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moderne wetenschap weinig bekend, waren voor de
Ingewijden in volle werkzaamheid. De omvangrijke
beeld- en namentaai, waaronder de maan in alle tijden en
landen voorkwam, geeft hieromtrent een afschaduwend
beeld. Neith, Mc *a, Isis, Kybele, Astarte, Venus, Hecate,
't is merkwaardig deze namen in hun wording te volgen,
vóór nog de giftadem der ontaarding zijn stempel op
sonfrnige van hen had gedrukt. Evenals de Germanen
hadden de Egyptenaren hun maan-Trimurti in Ammon,
Moeth en hun zoon Khonsoe. De Chaldeewen kregen hun
maangoden uit Indië, als Soma en diens zoon Buddha. .U>
Het maanmagnetisme schept, behoudt en vernietigt leven.
Als wij van maaninvloeden hooren, hebben wij een vaag
gevoel van schadelijk, negatief psychisme; wij denken
aan maanwandelaars, maanzieken, bij overdracht aan
manie-lijders. Deze negatieve zijde is nog veel grooter
dan men denkt: de middeleeuwsche tooverij, waarbij de
maan zoo'n groote rol speelt is geen fabel en Paracelsus
geen droomer.
.,
Er is niets in de schepping, dat niet een positieve en
negatieve zijde heeft: electriciteit toch omvat leven en
dood, de zon groeikracht en verdorring, het mes heelt en
wondt, het water redt en doodt. Het doel der evolutie
loopt evenwijdig aan de positieve zijde der dingen; zij
steunt op de positieve deugd, om de negative ondeugd te
doen verdwijnen; haar doel is de smettelooze glans van
haar herkomst, waar alle negatie ophoudt. Deze negatie
is slechts een middel ter opvoeding, een maya, dat vervluchtigt voor den ornhooggerichten wil en ten slotte
levenloos aan de voeten van den overwinnaar neervalt,
om hem te toonen, wat het immer is geweest: een ziellooze zeepbel.
• i J
De waarneembare goede en slechte maan-invloeden
regelden voor het volk gedeeltelijk zijn plechtige bijeenkomsten.
1
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De conjunctie van maan en zon (nieuwe maan) vermeerdert de aantrekking op water en lucht, waardoor de
luchtdruk sterker wordt en sommige ongewenschte
gevolgen voortbrengt, terwijl bij volle maan het tegendeel plaats heeft.
De gewichtige riten van den maandienst daarentegen
waren occult en berustten op uitgebreide kennis van
fysiologie, psychologie, sacrale wiskunde, zooals de
Pythagoreesche en metereologie, in één woord op een
omvattende natuurkennis. Hieraan danken de maanrunen
of maansigillen hun ontstaan. Men ergere zich daarom
niet aan het woord symbool: het zijn herkennings- en
traditie-teekens, meer niet. Tacitus beweert terecht, dat
de Germanen geen afgodsbeelden, maar simulacra hadden.
Hetzelfde geldt van de Kelten; hun schijnbare beeldendienst was hun door de Romeinen opgedrongen en werd
door de verdrukte druïden zooveel mogelijk in abstractie
verklaard.
De maanvereering ging, zooals wij zeiden, in haar
volsten en diepsten omvang verloren. Die haar nog bezitten zijn een kleine groep ingewijden buiten Europa,
maar de algemeene natuursymboliek, van wier nog jonge
terugvinding Guido von List in de eerste plaats de eer
toekomt, drukt ons een sleutel in de hand, die ons toegang
geeft tot het voorportaal van deze ons raadselachtig
aandoende maancultus, die zeker heel veel meer was dan
superstitie en onkunde van onze heidensche voorouders,
zooals eeuwenlang werd verteld; zij behoort zelfs tot die
velden van studie, die ons de levensvraag helpen ontsluieren. Een kleine groep kende eens en kent nog de
diepte van het raadsel, maar zij is bestemd door allen te
worden verstaan. Als alle teekenen, die de versmolten
krachten van den op- en neergaanden scheppingsboog
vertegenwoordigen, behoort de samengestelde man- en ir-
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(wentelend, zoekend) rune: de wendhorn — draaiende
schepping, tot de teekenen der hooge magie. Wij gaven
reeds vroeger een verklaring van dit laatste woord: het
heeft als kern het verstandsbegrip in den mensch, waarom
deze rune, zooals we zeiden, tot de vuurteekenen behoort
en de maan als godsvoorstelling oorspronkelijk mannelijk
gold. Het verstand toch is het middelpunt van 's menschen
wezen, dat zoowel de hoogere als lagere neigingen van zijn
ziel assimuleert en verwerkt. Het doel zeker is assimulatie
met zijn hooger geestelijk deel, maar de weg gaat langs
samenwerking met zijn lagere verlangens: hiervan kan
ieder zich overtuigen, die den mensch van gemiddelde
vorming gaslaat. Natuurlijk is niet één leven voldoende
ter bereiking van het doel, eeuwen zijn er voor noodig —
reïncarnatie's zijn voorwaarde, in ieder geval stijging
langs den ladder in andere bestaansvoorwaarden dan wij
op onze stoffelijke aarde kennen.
Bij de bestudeering van wat de esoteriek ons aan de
hand doet der verschillende oud-heidensche culten,
schijnen maan en water, zon en vuurdienst bij elkaar te
hooren. Het water is de grondslag en voorwaarde van het
leven der aarde, ook in zijn meer abstracte vormen. De
aether der ruimte wordt in de esoteriek water genoemd
en de nieuwste theoriën over het ijs der ruimte geven
hier licht.
De mensch als verstandswezen staat met Maan en
Water in de nauwste cosmische verbinding: het was op
de kennis dezer zoo lang en nog grootendeels verborgen
feiten, dat een kleine groep ingewijden, Armanen en
Druïden, de culten opbouwden, welke de vergane maatschappij, waarvan wij lezen op de meest wonderbare
manier beheerschten. Misschien is het nog beter te zeggen,
dat zij een traditioneele Ahnencult der menigte door hun
dieper weten in de meest nuttige banen leidden.
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Nog volgende opmerkingen: Het jaar had oorspronkelijk 13 maanden; de maan heeft 9 X 9 magische velden;
de letter M , Ma is de 13 de, middelste in het alfabet en
de 10de, laatste in de medeklinkers runen-rij. Dit Ma is
in zijn hoogste beteekenis het heilige Om der Indiërs.
Ma of Om staat voor 10 en was als Omi de sacrale
benaming der Julimaand met zijn Leeuwteeken, in den
zin van hoogste of zonneleven. Ma is ook mannus, de
mythologische stamvader der Germanen (de Manas der
Indiërs), Thuisko's zoon, een der 8 maan-voorvaders, die
het menschengeslacht op aarde schiepen. Daarvan het
woord „mensch" van menisk, manisk = uit ma of maan
ontstaan. Van dit ma, man, maan komt manen, wanen,
ahnen; ook de Romeinsehe manen = vadergeesten, verder
mantiek, mantal of mentaal, macht, mal, oorspronkelijk
alomvattend maangezag, waarvan later maalstede, malberg — Germaansche rechtplaats, denkmal, nl. punt van
concentratie als herinneringsteeken. Verder het OudIndisch Mas (maan) dat verband houdt met het Gaelisch
mas (glans) en het Nederl. maat, Maas; dan het Indische
maia, maja, oorspronkelijk hooge scheppende maankracht,
later phantaisie, schijn, illusie, stofkleed. Van de Indische
godin Maja met esoterische beteekenis kwam het Christelijke Maria. Zoo konden wij doorgaan, maar de voorbeelden zullen voldoende zijn om aan te toonen, dat de
grondslag der taal op iets meer dan stamelpogingen eener
kind-menschheid berust.
De woorden samengesteld met „me" van het maanbegrip afkomstig, houden alle in oorsprong verband met
goddelijke wet en recht: bovenaan staat hier menisk —
mensch en meeren of vermeeren, want de maan en zon
omvatten het vermeerderings-begrip op gebied van geest
en stof; hiervan ook meel, malen en het Duitsche vermahlen, enz. Verder het Duitsche Meer (zee); oud-
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Saksisch en oud-Hoogduitsch rnteri; Angelsaksisch mere;
Gotisch mari en oud-Nodrdsch marr. In Keltische talen
met zichtbare afkomst-verwantschap: muir (Iersch),
mori (Gallisch), dan mare (Latijn), mor (Bretonsch).
Het woord zee, See, met al zijn gelijkluidende benamingen in verschillende talen, komt van het grondwoord
Si, Se, esoterische benaming zoowel voor zon als maan.
De woordvormingen met „mi" afkomstig van de maan,
drukken, zooals wij reeds bespraken, het begrip van
concentratie uit, dat wortelt in de menschelijke verstandelijkheid.
De woorden van het maanbegrip afkomstig en met
„mo" samengesteld, hebben betrekking op de zichtbare
uitdrukking van het godsgeheim in het symbool van volle
maan uitgedrukt, waarbij bovenaan het Mononom, het
alles omvattend sigil, waaruit de verschijnselen-wereld
optreedt en weer verzinkt, zooals de volle maan de volheid der verschillende immer stijgende en immer dalende
maanphasen is, met verhulling van een onsterfelijke kern.
Het Mononom omvat o.a. de vijf zichtbare scheppingsgebieden, glyphisch uitgedrukt als vervlochten cirkel,
driehoek, is- en telrune, dus vijf zinnebeeldige teekenen,
de bekende stofgebieden met hun prototypen omvattend.
Dan Mozes, als waarneembare Godskennis in een
persoon vertolkt. Deze naam wordt ook met Mu'samengesteld, en daar mu oorspronkelijk betrekking heeft op de
nieuwe of verborgen maan, zal dit wel in aanvang de
oudste benaming zijn voor drager van Godskennis, Godsgezant: de drager van zulk een kennis moest noodwendig
een Ingewijde zijn in de dingen voor den aardschen blik
verborgen. De naam Musaus van den legendairen
Griekschen zanger, zoon van Selene (Maan), houdt een
verstaanbaar begripsverband met den naam van Israëls
wetgever, al is deze dan ook een chaldeesche schepping.
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Personif icatie's met het esoterisch maanbegrip verband
houdend, zijn o.a. de Grieksche Moeren of Moiren, de
Grieksche Momus, zoon van den Nacht (het onbekende),
oorspronkelijk god van het weten, later god van den
spot. Het woord mol, van het oud-Hoogduitsche molt,
molda = aarde vertoont de zichtbare uitdrukking der
maanschepping. Ook was mol in oud-Germ. talen Salamander, van Sal-man
heilsman, heilmaan, gelijk aan
hagedis van hag-dis — dragende godheid. Later werd de
zin van dergelijke termen in dier symboliek verborgen.
Salamander was o.a. de benaming van een Vuurpriester,
en hag-idise de titel eener Germaansche priesteres.
Het Salmanteeken, twee vervlochten driehoeken,
was naast Hagal en Hakenkruis een der hoogste vuursigillen.
Het mo en mu wisselden elkaar in beteekenisvolle
woorden reeds vroeg af, omdat de verborgen symboliek
van volle en nieuwe maan uiterst nauw verwant is. Dat
wij echter het ma, me, mi, mo en mu bij sommige woorden in afwisselenden zin gebruikt zien als b.v. bij malen,
meel, mill, molen, mühle, om bij de meestbekende nieuwe
talen te blijven, komt begrijpelijkerwijze voor door taalgebruik met zijn daaraan gepaarde klankverschuivingen.
Wij noemden den vuurbock als Ask, of Heimdold met
zijn negen vrouwelijke houtsoorten (stofgebieden, genaamd de negen moeders). Deze Vuurboor heette bij den
oud-Germaanschen vuurdienst, die lang den zonnedienst
voorafging ook quirl, maar meer gebruikelijk was het
„Bock of Fyrbock" (een naam ook voor het geheele
vuuraltaar gebruikt) dat als gedachtenisglyphe overging
in de heraldiek en met een oud-Germaanschen runennaam
omschreven wordt als bar half balk. Deze vuurbock
Hermes, Mercurius stelde ook het laatste kwartier der
maan voor en beteekende hamer, van hamar of heimar
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(Thor's wapen) bliksem, bliksembundel (Zeus) Donderkeil (Donar) en ook weer Fyrfos. Tegenover dit teeken
staat als symbool voor opkomende maan de Fyrstal van
het Angelsaksisch iyrst — eerste (waarvan het Germaansche fürst, Nederl. vorst). Dit fyrstal beteekent eerste
vuur of oervuur en zou volgens onze verklaring van den
maandienst eer bij den Armaan (wijsheidsleeraar) dan bij
de Femanen ,rechters) hooren, want juist de hamer en
bliksem (Fyrbock) zijn rechtsteekens en de rechtspraak
vergaderde bij opkomende maan. Men bedenke echter,
dat wij slechts bij benadering een eeuwenlang begraven
leer kunnen weergeven, waarbij benamingen en teekëns
slechts wegwijzers zijn, die een veel belangrijker esoterische en algemeene waarheid verbergen, ons behouden in
de Indische Geheimleer. Voldoende relieken en opnieuw
ontdekte gegevens omtrent Germaansche en Keltische
culten hebben wij echter, om het verband te doorschouwen, dat deze en andere volken met de oeroude
kennisleeren eener nog oudere menschheid hadden.
Het schijnt wel, dat er eeuwen lang, misschien tot zelfs
in de latere middeleeuwen, een bewust verband van studie
en wetenschap heeft bestaan tusschen Europeesche en
Indische Ingewijden, hoe, blijft een vraag, maar de
teekenen wijzen duidelijk in die richting.
De genoemde Fyrbock of hamar, donderkeil en
bliksembundel is bovendien niet alleen het heim =
rechtsteeken van aardsche praktijk, maar stelt ook, en
wel in de eerste plaats het abstracte godsrecht voor, wat
de zes bliksems in Zeus' bundel, 3 op en 3 neer, aanwijzen
(men vergelijke de Iggdrasil). Het uiterÜjk recht was
geheel op het innerlijk of Godsrecht gegrond, dat als
intuïtief bewustzijn in den omhoog strevenden mensch
(Armaan en Femaan) sprak en dat ook wel voorgesteld
werd als Ruoth hart — recht- of juist en rechtvaardig

— 37 —
bestuur. Ruoth hart kan men ook verklaren als rood- of
liefdehart. Beide duidingen dekken elkaar en wortelen
in een zelfden zin van ruoth zoowel als van hart: het
laatste beteekent woud (rechtplaats), waarvan nog hert,
zoowel als de zetel van 's menschen gevoel.
Wanneer men den Fyrstal voor opkomende maan
omschrijft als oer-recht, wat dikwijls synoniem is met
oer-vuur of oerkennis, dus zonnerecht en men spreekt
den vuurbock, teeken der ondergaande maan of sihela
aan als vuur- of kennisdrager, wat hij dikwijls beteekent,
dan staan deze vuursigillen, aan de maanphasen in esoterischen zin ontleend, op hun plaats.
De Fyrbock, als voorwerp, niet als bar- half balkrune, komt in vele wapens voor en verwijst gewoonlijk
naar een Armanengeslacht- Eerst later werd de Fyrbock
als donderkeil (Donars schepter) en Thors hamer van
kennisteeken rechtsteeken: Oerrecht en oer weten concentreeren in één punt: den geestelijken vuur drager =
God.
De vuurstael van Fyrstal als voorwerp komt ook veelvuldig in de heraldiek voor. In den keten van het gulden
vlies is hij rond den vuursteen, fyrbock, gelegd in den
vorm van een donderkeil zooals wij die dikwijls in de
hand van offergoden zien: godskennis en goddelijk recht,
hier dus in beeldspraak versmolten. De leden van de
gulden vlies- orde in de late middeleeuwen hebben zeker
niet geweten, dat hun te recht zoo hooggeschatte organisatie aan het oerheidensch denkbeeld „verhulde zonneglans of Godsglans" was ontstaan.
De Fyrfos of hakenkruis, een der voornaamste en meest
bekende heidensche sigillen, duidt zoowel het 2de gebied
der noumenale-vlakte, het eigenlijke vuurgebied, als
het gebied van verschijnselen en elementen, dat van lichten warmtestralen en electriciteit, aan. Hier wordt de
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Fyrfos donderkeil en bliksembundel en de ether de ons
bekende drager van licht- en warmtegolven. Jupiter,
Zeus, hanteeren hier bliksem, donderkeil en donderhamer,
die rechtshamer wordt volgens het oer-Germaansche
ham;-ar — heim- of huisrecht, daar ar: zon, heil, recht is;
hamar daarom zonnerecht, dat zoowel een aardsche als
meer geestelijke beteekenis had: de Germanen beeldden
het eerste af door het krukkenkruis of Tau, het tweede
door de omgekeerde Tau. Niet noodig te zeggen dat deze
Tau, niet alleen Germaansch maar een Algemeen Arisch
bezit was en onze aandacht met groote waarschijnUjkheid
terugleidt naar een voor-historisch Atlantis. Welke god
treedt hier bij de Kelten op? Hij heeft natuurlijk zijn
naam gehad. Het zinnebeeld is nog schuil. Men kent
hier nagenoeg alleen den Zonnenring en Hakenkruis, het
teeken dus van recht en heil.
Over het gansche scheppingsgebied breidt zich het
vuurbegrip uit. Het treedt met al zijn differente vormen
op den voorgrond, zoodat het Boeddistisch woord: „alles
brandt" een geheel eigenaardige beteekenis krijgt. Want
niet alleen over den macrocosmos regeert de Vuurgod,
maar ook in den microcosmos, den mensch. Hierop zullen
we nog terugkomen.
Een der hoogste en meest omvattende vuurglyphen is
het zoogenaamde Germaansche vuuraltaar (zie de runenteekens), een afbeelding, die in de eerste plaats eene uitdrukking is voor de opperste gebieden der Drie en der
Vier. Het stelt voor een driehoek met de punt opwaarts,
die een driehoek met de punt neerwaarts omsluit, zoodat
door aanbrenging van den laatste de eerste groote driehoek
in vier kleinere wordt verdeeld: De eerste groote driehoek,
als geestelijke schepping, brengt de drie bekende Logoï
voort: Vader, Zoon en Geest, voorgesteld door Is- en
Telrune en de samenstelling van deze: het rechte- of
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rozenkruis. De vierde driehoek met de punt benedenwaarts, als wijzend naar de stoffelijke schepping, stelt het
scheppingsaanzicht voor, staande boven de juist genoemde
Drie, gewoonlijk uitgebeeld met het punt in den cirkel,
het ongedifferentieerde, dat bij den aanvang van ons
Zonnestelsel zich eens begon los te wikkelen uit de onvoorstelbare toestanden van den Ring-roer-mij-niet-aan.
Te samen vormen zij de heilige Vierheid, het Oer-fyr.
Dit vuuraltaar, uit fyr — oervuur, al — zonnevuur
en tar — voortbrenging is de bekende Pythagoreesche
glyphe: het Tetragrammaton, voorstellend den onuitsprekenli|ken naam van God, bestaande bij alle volken
uit vier letters.
Dit Tetragrammaton komt onder verschillende vormen
bij Pythagoras voor, waarachter een systeem, zoowel van
metaphysiek als exacte wetenschap, vooral wiskunde
schuilt. Onze Druïden en Armanen schijnen volkomen
op de hoogte te zijn geweest van deze velden van kennis.
Een andere vorm van het fyraltar berust op het magisch
kwadraat, waarbij de vierkante vlakken uit de 9 verschillende houtsoorten, waarover reeds gesproken, bestaan. In
de heraldiek komt het voor als gebroken kruis, waardoor
het schild in 9 vierkanten verdeeld wordt.
Von List beweert, dat genoemde figuren zoo hoog
werden beschouwd, dat zij alleen voor de Ingewijden van
den Eersten graad hun beteekenis ontvouwden en dat zij
daarom ook eerst in den na-Armaanschen tijd in de
heraldiek optraden.
De Tetractis, Tetragrammaton of heilige Vier stelt
naast den naam Gods de vier elementale vuurgebieden
voor en als zoodanig is bekend een geheel andere figuur
in de heraldiek, het zinnebeeld de griffioen. Deze hieroglyph heeft als lichaam de lintworm — water, de vleugels
en kop van den adelaar — Aar — Zon; twee leeuwen-
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pooten van leeuw — leven, staande voor aarde; twee
drakenpooten van dra-ak of dra-ach — vuur en een
slangenstaart als vijfde: de vier, omsloten door aithar of
hoogste ether. Griffioen (Latijn gryphus) komt van
greif —* greep, saamhouding, omspanning, nl. de vier
bekende stoftoestanden water, lucht, vuur, aarde in hun
hoogere weerspiegeling elementen genaamd van „elementare gebieden". Dikwijls komt in plaats van den slangenstaart de leeuwenstaart voor en wordt dus de ether als
de voor 't oogenblik minst bekende stofopenbaring uitgesloten. In den bijbel staan voor de vier: Seraph, Ariel,
Tharsis, Cherub: de beteekenis dezer laatsten ligt in den
klank der namen. Men zal zeggen, wat hebben water,
lucht en aarde met vuur te maken en waar vandaan de
samenstellingen dezer griffioensymboliek? Door luchten lichtgebied wordt het zonnevuur als Aar (adelaar)
van ar, har — hoog, eerste, verstaan. De leeuw als leven
is het aardteeken voor alle organisch en niet-organisch
leven, dat in onafgebroken bewegen en evolutie al wat
we op onze aarde waarnemen, betreft: dit leven is o.a.
van de zon afhankelijk en in verband met aardsche zonbestralingkomt ook de Leeuw als hemelteeken voor. Toch
is de Arend de eigenlijke Zonnevogel en de Draak het
vuurgebied-dier. Leeuw, arend en draak komen overweldigend veel in de heraldiek voor. Leeuw, leven (waarvan lei, leu, lo, loe, enz.) vormt tal van plaats- en riviernamen door gansch Europa als Leiden, Leeuwen, Leeuwarden, Loevenstein en verschillende riviertjes, de Lei of Leye
in Nederland. In Duitschland: Löwenich bij Aken,
Löwen, Löwenberg, Löwenstein, enz., enz. In België:
Leuven, in Frankrijk Lion. De plaatsnamen beginnend
met Leo in Duitschland, Oostenrijk, Spanje, balie en
Engeland (uit Angelsaksischen tijd) verwijzen duidelijk
naar één oorsprong en toonen, evenals vele namen met
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lo beginnend, het verband aan tusschen het levens- en
vuurbegrip. De talrijke Angelsaksische woorden met Leo
samengesteld en aan Leo ontsprongen, omvatten de idee
licht en lichtend, levenslicht. Wat W. Meyer in zijn
„Die Schöpfung der Sprache" van de planten zegt, nl.
dat in verschillende landen de ons bekende soortnamen als
algemeene begripsnamen golden, geldt ook voor dieren:
wolf en leeuw waren eens een naam voor wild dier in
het algemeen, later zijn zij soortnaam geworden. Vele
plaatsnamen met lo en lou beginnend, van loup, los, in
oerzin vuur, licht, vindt men in Engeland, maar meest in
Frankrijk als Louviers, Loudun, Loudéac en wijzen terug
naar hetzelfde grondbegrip als het „leeuw" met al zijn
woordaf stammingen.
De lynx of los, in het Fransch loup-cervier, in het
Duitsch Luchs van Luhs, vormt in zijn benaming de taaiband tusschen het Duitsche wolf en het Fransche loup.
De uitgang van dit lou wordt ook wel verklaard als een
klankverzachting van lucus, synoniem van silva (woud),
maar dit is onwaarschijnlijk en dan nog is de esoterische
oorsprong van dit lucus een bewegelijk storm-vuur
begrip.
Gaan we nu tot den lintworm of het watersymbool
over: hoe komt dit binnen het vuurbegrip te liggen?
Worm of uorm van u-or-am beteekent letterlijk voleindigde stamdrager, m.a.w. het ons bekende water is
de laatste meest stoffelijke vertolker van zijn differente
prototypen. Niet alleen symbolisch staat het met vuur
in verband: Lint beteekent vermindering, afneming en
dit woord in samenstelling met worm beteekent dus
afnemend water. Dit mag mythisch slaan op de droogwording der aarde na den Sintvloed, waarbij men dan
ook de Mitgardslang verklaart als het zich terugtrekkend
water, dat zich als de begrensde oceaan rond den aardbol
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legde; het woord slaat echter vooral op die evolutiephase,
die de geboorte van een nieuwen toestand van stofopenbaring inleidt en als 10, nl. de vernietiger van de
waterregeering als Mitgartslang op aarde verschijnt als
de omspoelende zee, die als lagu (wet) voor de aarde een
gunstige scheppende godheid wordt" (Plaat). Een nadere
ontleding doet ons het woord water, Wasser, het oudHoogduitsch wassar, uazzar in zijn oorspronkeUjken zin
als voleindigde asische of vuurscheppende daad op aarde
zien en het woord worm, uorm als voleindigde vermeerdering, nog behouden in het Duitsch en Nederl. woord
„meer".
De Mitgartslang als evolutiephase wordt in de Germaansche mythologie voorgesteld als het rustig geworden
element, na den strijd tusschen Asen en Wanen, d.L vuuren watermachten. De zon als vredestichtster en bemiddelaarster heeft aan beide deel en dit mag weer een Sintvloedbeeld zijn, doelende op de rust der elementen, die
intrad na het uitwoeden der cosmische rampen vele
duizenden jaren geleden, voor den esoterischen onderzoeker schuilt achter het beeld diepere zin. Ook omsluit
het nog een derden zin en dit ziet op de elkaar wisselende
culten van vuur, water, zon en aarde, die ten slotte op
een zelfde vereering en bestudeering van scheppende
Macht en machten neerkwamen. De Ingewijden onderscheidden de scheppende heerschers van de hen ondergeschikte evolutiegebieden, door wetten begrensd en
geleid; de groote menigte met haar behoefte aan aanbidding en leiding, richtte haar belangstelling naar het
door de Wetenden verkondigde woord. Hoe die belangstelling soms afdwaalde in de meest stoffeÜjke voorstellingen en motieven, soms tot in het zondige en misdadige
toe, toont ons de geschiedenis op iedere bladzijde. Dat de
Zonnedienst den boventoon hield bij de meeste volken is
begrijpelijk.
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Vele zijn in de heraldiek de voorstellingen van het
met vuur verbonden water en deze voorstellingen zijn
dan meest beeldsprakig en exoterisch. Op den voorgrond
treedt hier het wanen- of achtrad, dat meestal als achtspakig molenrad wordt aangesproken. Molen heette oudDuitsch querne en deze benaming houdt weer verband
met quirl of vuurboor, ook als vuurbok aangesproken.
Het vierspakig molenrad is het gewone meest bekende
rechtsteeken van ruoth, rot, rad, recht, waarom ook het
rechte kruis rozen- of rad-kruis wordt genoemd. Het
zevenspakige is het zonnerad, daar de zon als middelpunt
van haar zevenvoudig scheppingsstelsel het gansche
samenstel van krachten en gebieden van uit haar verborgen geestelijkheid beheerscht. De Zeven ontspringt in
dit opzicht onmiddellijk aan de Drie en de Vier. De
Grieksche letter Z is een dubbele 7 (getal voor leven en
zon) de beginletter van Zao — „ik leef" en van Zeus,
„de vader van al wat leeft".
Het woord achtrad (Wan- of waterrad) is uit het
taalbegrip ag-rad = „te voorschijn komend recht" ontstaan en was oorspronkelijk bij den waterdienst, later bij
het feem, een rechtsteeken. Het verband van Godsdienst
en Recht dient bij dergelijke teekenen en hun duiding
vooral in het oog te worden gehouden; de rechtspraak
toch in den zin het kromme recht, het kwade goed te
maken was immers het kernpunt van die oude moreelsterke Godsvereeringen. Het woord situlih, waarvan
sittlich, zedelijk, beteekent letterlijk zonne- of godskennis
van Si en T'ule. In het feemgerecht bestond de term „acht
het recht" en deze werd in het achtrad verhuld.
De naam Waan- of Wanrad komt van het oud-Hoogduitsche wanna, beteekende uit elkaar gooien, schiften
(hier van goed en kwaad, waarop de rechtspraak berust).
Het waanrad wordt bij overdracht ook Wanenzon
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genaamd en beteekent dan exoterisch de uit het water
oprijzende zon, zinnebeeld van geestelijke herboorte
zoowel als reïncarnatie, maar ook als vredebeslechtster
van wat wij bespraken als Asen- en Wanenkrijg, zinnebeeld van overgang van het eene stoffelijke evolutiegebied in het andere. Zij heeft vele synoniemen, die in de
heraldiek werden bewaard, o.a. de Foenix — fanisk —
nieuw oprijzende schepping. Dan de "Waterman van
uaterman — vadermaan of scheppende maanvoorvader.
Verder de meermin of Meramina van meer en amina =
Amme, dus vermeerende of voedende zee. Zij wordt
afgebeeld half mensch half visch, mensch — menisk,
„uit maan ontstaan", fisch van fish, fi-isk -=— „uit schepping ontstaan". Men heeft ook de meermin met dubbelstaart, genaamd Melusine van mela — vermeerderen en
sine = zon, ook maan; dus de herscheppende zon, die uit
het water ontstijgt. Andere beeldsynoniemen nog zijn
de Freya, Aphrodite, Isis, Venus, Maria, de schuimgeborenen, die zoowel voor zon en maan staan, maar alle
vermeerderingsgodinnen zijn, in de eerste plaats en
esoterisch voor geestelijkheid, exoterisch voor aardsche
vruchtbaarheid. Ook nog het zeeros — vermeerderingsdrager, de zeeleeuw = vermeerderend leven; de stroomstap — vermeerend oervuur of scheppingsvuur. Stier,
strien, stroom zijn verwant en stier is vuur of Ikschepping. Hoe vreemd het klinke, er is een mythisch en
mystisch verband tusschen stier — oervuur en visch, het
heilsteeken aan water ontleend en steeds voorgesteld als
de bekende twee visschen ruggelings gekromd, o.a. een
der Christussymbolen en ook zinverwant aan JOannes
de Vischmensch.
Men denke verder aan de vele gehoornde Personificaties met hun veelzeggend naamverband, waaronder de
ons meest bekende en naastverwante Mozes, en de over-
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eenkomst, gemeenschappelijke herkomst treedt duidelijk
naar voren. Er zijn nog veel meer symbolen, welke het
oorspronkelijk vuurbegrip met betrekking tot het water
verzinnebeelden; laten we alleen nog aanhalen de
sprekende benamingen waterhoek en waterman, twee
teekens van den dierenriem. De benaming van het eerste
behoeft nauwelijks meer verklaring: het is de bok met
visschenstaart. Hier is de bok als vuurteeken de naderende
zegevierende zon der oude Joelmaand December, die
herlevende en vermeerderende scheppingskrachten aankondigt. De exoterische godsnaam dezer maand was
Jalkr = de afgeleefde (waarvan nog het Nederl. woord
jakkeren, afjakkeren), maar de innerlijke zin was
I-al-kar —» Al-ik-omsluiting, beteekenend het embryonisch zonnelicht op punt van uit te breken, waaraan het
Joel- of Kerstfeest zijn naam ontleende; nl. het vreugdig
vieren van de jonggeboren zonnekracht. De esoterische
zin van dit Jul of Jol was I-ol — ik-weten of verdiepingsweten en wees op de ernstige overpeinzingstijden der
Wijzen of Ingewijden, zinnebeeldig, maar ook werkelijk
tijd van het gezag der magische ster, het geestelijk
geboorteteeken. Hiervan het verhaal der magiërs bij het
Christelijk Kerstfeest.
De Waterman beteekent hier waterbeheerscher of
Wanazon, de over water, mist, ijs, duisternis, over
Utgardloki zegevierende zon. De god van de desbetreffende maand Januari is Freyer van Frey of Fro — heer
en ar — zon, dus zonneneer.
Komen wij terug tot de lintworm, het meest bekende
waterbeeld, dat als lichaam der griffioen optreedt. Het
woord is, zooals we zeiden, ontleend aan twee opeenvolgende scheppingsphasen: water als moeder der aarde
kreeg zijn plaats als zee bij volumen-verandering. Dit
slaat niet alleen op het ons bekende water maar op zijn
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ontbinding van het water 3ër~ de zon ontmoetende
ijslichamen, door de zonnehitte. En hier is dan ook de
nadere verklaring te vinden waarom ook het water tot
het alomvattend vuurgebied behoort. Lucht is gedifferentieerde en samengestelde ether en de omzetting der
agregatietoestanden hangt van warmtegraden af. De
mythologie zegt: Loki, de vuurgod heeft zich in het
water verborgen. Het oerverband echter tusschen water
en ether ligt hooger: De ons bekende ether is de drager
van licht, warmte, electriciteit; het noumenon van deze
ether noemt de Indische Geheimleer Akasha en deze is
de drager der Ideeën: hier is het oerWater- en oervuurbegrip één! Ook in den godsdienst en mythologie treedt
deze waarheid duideÜjk op. Hadden de Grieken in dit
opzicht hunne leer van Germanen of Indiërs? Zij spraken
van Aither evenals de Germanen. De Orphische hymnen
vatten deze Aither op als Wereldziel, d.i. als vurig levenselement van het niet- en wèl organische leven. Soms
wordt hij ook met Zeus en Uranos vereenzelvigd, als
echtgenoot der Aarde, heel begrijpelijk.
In de Indische Geheimleer klinkt het „Ether of Water
is de Ziel der Stof, het Licht van het Vuur". Verder: de
Akasha of primaire aether komt met haar tweevoudige
natuur uit den ongedifferentieerden chaos voort". Deze
chaos of wortelstof is het eerste abstracte denkbeeld van
het zich Openbarend Zijn, het Gouden Ei, uit welks kiem
(punt in den cirkel) de opperste Aether, Akasha of de
Ideeënwereld optreedt. „Deze laatste is de Eerstgeborene
van den Eéne, wiens eigenschap het geluid is; daarom
heet hij in de meeste godsdiensten Logos". Dit geluid is
-
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als de Aithar zelf zevenvoudig: de laagste vorm er van
is de organische levensether.
De stofgeloovigen onder de Grieken legden nadruk op
den stoffelijken ether, de idealisten op diens noumenon,
dat hoewel stoffelijk in allerijlsten vorm, door het geestelijk element, en nadrukkelijk, beheerscht wordt. De
eersten verkondigden de atoomtheorie, zooals Demokritos,
Epikuros, de tweeden de theorie der Ideeën.
Toen de Grieksche leeren de middeleeuwsche theologische wijsbegeerte beheerschten, werd de atoomtheorie op
het voetspoor der kerkvaders verdoemd, ook al weer
begrijpelijk: Het verdoemen was nu eenmaal de middeleeuwen eigen. Tegenwoordig zou men gaan zoeken en
vergelijken, ofschoon het elkaar verketteren van studeerenden en geleerden ook nog niet heelemaal van de baan is.
De eenzijdigheid van de studie der Ideeënwereld (in
Christelijke kader) met al wat er aan vast is, bracht een
reactie voort in Bacon en Hobbes, die de natuur door haar
kleinste deeltjes trachtten te verklaren. In de 17de eeuw
werd de theoretische chemie op de atoomtheorie gebouwd,
wier grondlegger Boyle was. Dan kwam de beschouwing
van het atoom als monade, een rekengrootte. Hierop
volgde door de studie der radioactieve elementen de
theorie, dat de atomen van het ééne element zich in
hoogere atomen van een ander element kunnen omzetten.
Men is er toe gekomen de grootte van een waterstofatoom
te berekenen. Hieruit volgt, dat men in het atoom niet
meer een rekengrootte, een differentiaal ziet, maar een
lichaam.
Sinds den Griekschen tijd is dus de weg van zoeken
naar het wezen van stof en geest, maar stof vooral, langs
fo, het kronkelpad van dwaling, waarheidsbenadering en
gedeeltelijke waarheidshervinding gegaan. Maar onze
materialistische tijd stoot het noumenon weg als droomerij
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van Griek en Indiër en toch was eens het besef dezer
waarheid (geen droomen) ouder en meer levend in een
lang vergane menschheid dan alle historisch weten, dat
wij gewoon zijn aan te nemen, daar het binnen het bereik
van het zinnelijke, of in ieder geval van het aantoonbaar
mogelijke valt. De gave der Intuïtie wordt over het
algemeen het minst gecultiveerd en daardoor dooft de
mensch zijn licht en plaatst zijn oppersten wegwijzer in
het donker. Is men het nu al eens over de stof der ruimte,
die men om beurte met gelijk recht ether, vuur- en
waterstof noemt, aan diens noumenon, Pater Ommpotens,
Archaus, het Wezen der Heilige Drie, wiens openbaring
begint met het punt in den cirkel, den Draak of Dra-ugh,
hooge Draaing voor hij vuur spuwt, d.i. zijn volgend
gebied schept, om zijn koele straling, verborgen vuur, ten
slotte tot de meest stoffelijke evolutie te brengen en het
opnieuw door stof-involutie, in den mensch tot een
geestelijke kracht te doen ontwaken, aan deze wordt
weinig aandacht geschonken en toch ligt hier de grondslag
van al het geschapene. Anders was het bij Kelten en
Germanen in de Oudheid, waarom het te herhalen? Hun
vuurdienst, hun zonnedienst, hun waterdienst, hun maanen aarddienst, zij wortelden alle in eenzelfde oerkenms
van de ijlere stofgebieden, die hun leiders niet alleen
ontvingen van voorgeslachten, maar door waarneming
bestudeerden ten gevolge van cultiveering van meer
innerlijke krachten, die wij occult noemen, omdat ze ons
grootendeels verloren gingen.
De Egyptische godheden Osiris, vuur, en Isis, maan,
water vinden in alle godsdiensten hun synoniemen, ze zijn
beide tot aardsche en cosmische voortplanting noodig,
maar de esoterische wijsbegeerte beschouwt ze slechts
„als een begoochelende emanatie uit hun geestelijke
prototypen. De Ruimte is de groote voorraadschuur der
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schepping, waaruit vormen en ideeën alleen door den
Logos of Geluid tot uitdrukking komen." De plaatselijke
godheden van differente volken mogen nog in zoo juiste
termen de natuur of haar deelen omschrijven, zij staan
daar als zoovele voortbrengingen van de onderassen van
den groot en Arischen stam: Agnis en Jupiter als vuurgoden staan voor den donder; de watergoden Waroena en
Neptunus vinden vereering in bronnen en rivieren; de
luchtgoden Wayoe en Aeolus treden op in wind en storm
en de aardgoden Jama en Pluto uitten zich in aardbevingen. Dit om bij de Zuiderlingen te blijven.
Uiterst merkwaardig gedragen zich de goden der Edda
in hun exoteriek. Nemen we slechts een hunner: Thor
met zijn hamer, die staat voor bliksem of donderkeil.
Hij draagt een magischen gordel van kracht, heeft ijzeren
handschoenen aan en berijdt een wagen met spits toeloopende dissel (als een bliksemafleider) waarvoor twee
bokken aan zilveren leidsels: zoo vertoont hij het beeld
van positieve en negatieve electriciteit, dat in abstracte
of beter prototypischen zin is uitgedrukt in den ring van
sterren rond zijn voorhoofd. Deze laatste beteekent, dat
de electrische macht, die hij vertegenwoordigt, op verschillende gebieden, maar speciaal op het hoogste, de
scheppende kracht van werelden met al haar ontwikkelingsmogelijkheden is van cosmos, natuur en mensch.
Het totaal exoterisch beeld, het fantaisie-beeld der
menigte bleef waarschijnlijk beneden deze voorstelling en
zag misschien in Thor slechts een natuurgeweld, dat men
te vreezen en daarom! te vereeren had.
Voor den geestelijk Ingewijde was electriciteit het
cosmisch fi-isk (visch) — het „ontsta" van vormen en
krachten en daarom rees Oannes (de vischmensch),
eigentlijk vuurwezen, uit de wateren der Ruimte, geeststoffelijke zee of Wereldziel op en toog aan den arbeid
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tot opbouwing en onafgebroken leering van al het
levende. Het Chaldeesche verhaal van Berosus had
natuurlijk nog een dieperen zin dan het weergeven van
het hystorisch verschijnen van een onbekende uit zee op
Chaldeeschen bodem, die Eridu stichtte en het volk
in kunsten en wetenschappen onderwees, die het onbekend waren. De legende, de mythe, het verhaal waren
overal op de wereld verschillend, maar de grond er van,
de ziel van het woord was steeds dezelfde. De Visch, een
bij uitstek Arisch embleem, kwam op de wateren der
Ruimte, verbeeldend het oer- of noumenale vuur in zijn
hoogste aanschijn; dan wordt hij de zonnekracht en als
een van dier meest bekende uiterlijke symbolen treedt de
Arend op. Hij is hier de phenomenale kracht der Schepping; dan volgt als de electriciteit de elementale kracht,
de immer leidend, bindende en ontbindende werkzaamheid tusschen stof en geest, de bouwer en verstrooier van
al wat is. Hij werkt in vijf verschillende aanzichten op
de gedifferentieerde stofgebieden, waarvan het hoogste
de Wereld der Ideeën, de middelste het Astrale, de
bedriegelijke vormenzee van maja en realiteit, van goed
en kwaad en ten slotte de stoffelijke zee, het ons bekende
water, moeder van aardsch leven en groei, en verder de
ether der ruimte, waarnaar zoo lang gezocht is.
Vuur is het geestelijk of goddeÜjk deel van alle stof;
stof immer maja onder tijdelijke bezieling van dit vuur.
Vuur is het leidend Verstand der Schepping en de mensch
als Verstandswezen is een vurige weerkaatsing van zijn
Oorsprong. De esoteriek drukt het o.a. aldus uit: „Vuur
is de volmaaktste en reinste weerkaatsing, zoo boven als
beneden van de Eéne Vlam; de oorsprong en het^ einde
van elk stoffelijk ding, het is GoddeÜjke Substantie".
De godsdienst der Parsen geeft deze waarheid zeer
duidelijk terug: Voor haar is de Godheid „een oneindig
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brandende, verteerende, maar nooit verteerde substantie".
Men zegt van de Grieken, o.a. Mauthner in zijn
Wörterbuch der Philosophie, dat deze slechts een naïf
begrip van elementen, atomen en andere gebieden van
kennis hadden: Bij de oude volken was echter wetenschap
en godsdienst zeer nauw verwant en ter wille van de
laatste, die meer wijsheid bevatte dan ceremonie, was ook
de eerste slechts gedeeltelijk algemeen, en opzettelijk in
haar belangrijkste aanzichten dikwijls niet neergeschreven.
Onder welk licht de kennis der atomen den Grieken
bekend was weten wij niet: met de occulte elementen
werden steeds bedoeld de vijf bekende stoftoestanden of
stofgebieden, de ether meegerekend, met nog twee tot
heden onbekend, omdat zij buiten het gebied der tegenwoordige waarnerningsmogelijkheden vallen. De wereld
der chemische atomen, die in modernen tijd vooral door
de ontdekking van het zuurstofgas ontstond en wier
voornaamste instrument de chemische waag was, kan
den Grieken wel bekend zijn geweest, al vinden we dat
nergens in juiste woorden vermeld. En al hebben zij
misschien niet geweten, dat de zonnedauw nog op V3
milhoenste van een milligram zuurstof reageert, zij wisten
toch beter dan wij, wat de stof, haar wetten en beweging
wèl was: Aristoteles noemde de ether de quina essentia;
hij is thans in ieder geval de quintessence der physiek en
de oordeelen er over zijn niet eenstemmig. Haeckel kent
hem atomen toe en noemt deze met gewaarwording
begiftigd. Daar de interstellaire ruimte werkingen op de
fotografische plaat en op den thermometer vertoont kan
deze in ieder geval geen vacuüm zijn.
Deze ervaring riep den langvergeten mythologischen
naam van Vader Aithur op en men noemde hem den
drager van vuur- en warmteverschijnselen. Maxwell heeft
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gezegd: electriciteit is stof en niet slechts beweging. De
Grieken kenden de verbinding van kracht en stof, het
scheppingsvermogen en tevens de groote begoocheling
van de door ons waarneembare stofgebieden zeer goed:
„stof is een wijze van beweging, een bijzondere krachtsuiting", maar die kracht is weer stof op een ijler gebied.
Deze schepper van eindelooze beweging, vormen en leven
is electriciteit, wier hoogste prototype de zon in het
aanzijn riep: zijn afstammelingen, zijn warmte, licht,
geluid, samenhang, aantrekking, afstooting, enz. en al
deze krachten zijn stof in beweging, die de stofbeelden
der maja schept. Dit is de Esoteriek of Verborgen Waarheidsleer, die achter alle mythologieën, hoe verwaterd en
verdwaald ze er mogen uitzien, toch in minder of meerder
zuivere weergave te vinden is.
Verder heet het: „Er is in ieder atoom innerlijke en
uiterlijke warmte. Vuur is de schepper, onderhouder en
verdelger der dingen; licht, de ziel der dingen."
Shankaracharya, de groote Indische wijsgeer, zegt: „Vuur
beteekent eene godheid, die heerscht over den tijd" ; de
Indische Wijsbegeerte spreekt verder van Hiërarchische
Vlammen, van Zonen des Vuurs en wijst daarbij op de
Zon- en Maansymbolen, met hun achtergrond van
Kumara's en Pitris, scheppers van 's menschen geest en
lichaam. Inderdaad, de verborgen theogonie in verband
met de verborgen physiek van Kelten en Germanen had
geen anderen grond: Er is maar Eéne Waarheid en waar
wij die niet ontdekken ligt dit aan ons en niet aan de
waarheid, al mag deze soms ter wille van tijdsomstandigheden nog zoo gesluierd gaan.
Heracliet van Ephese hield het vuur voor een wezen,
dat aan alle verschynselen der natuur ten grondslag ligt.
Zeno, stichter der Stoïcijnsche school, nam een oorspronkelijk stof aan boven het vuur; hij zal vuur verstaan
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hebben als voortbrenging door den ether en niet omgekeerd, want Vuur in den hoogsten zin is Goddelijke
Geest en geeft het aanzijn aan den Oppersten Aether, in
de mythologieën bekend al Tis, Tuis, Tüss, Tüth, Teut,
Tot, Theot, Taut.
Deze Tweevoudige Eenheid, de Germaansche Thuïsko
(van tuis, twis, twee, twist, tegenstelling) is in zijn lager
spiegelbeeld polariteit van krachten met ineigen streven
naar vereffening dier tegenstelling. De ideeën der
Akasische zee vloeien en bewegen zich rond hun kern
van vuur, steen, ikheid, geest, alle esoterische synoniemen,
doelbewust, tot uit de kiem van het gouden ei de Zoon
(cosmische electriciteit) te voorschijn treedt en het
Geluid of Woord zijn zevenvoudige actie aanvangt en
de elementen en atomen scheppen zal.
Anaximenes sprak op dezelfde wijze van lucht en
zooals we reeds zeiden Thales van Milet van water. Alle
vier hadden in beginsel gelijk. Hebben zij den scheppingszin bedoeld achter hun woorden oerstof, vuur, lucht en
water verborgen? Zeer waarschijnlijk wel, en de uitleg
hiervan zal in de mysteriën te vinden zijn geweest.
In de Edda vinden wij de oerstof als water in het beeld
van den dauw, die bij de wortels van den levensboom
ontspringt en der goden en bijen voedsel is. Oannes,
Dagon of vischmensch leert het volk, dat de wereld uit
water is gevormd. Brahma schept Lomus, Muni, eerste
mensch, uit water, lucht, aarde. Dit voor legende en
exoterisme, waarvan de weerklank bij alle volken der
wereld.
Zooals we zeiden, gaat de griffioen, wiens lichaam de
lintworm, het water-symbool voorstelt, op leeuwen- en
drakenpooten, m.a.w. bij beweegt zich in verband met
vuur en leven of wortelt in deze en dan staat leven
(leeuw) voor zon en aarde. Een gelijke taal spreekt het
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visioen van Ezechiël, waar hij zijn vier dieren beschrijft,
die de gelijkenis van een mensch hadden: elk hunner had
vier aangezichten, dat van een mensch, van een leeuw,
een os en een arend . Het zijn opnieuw de vier elementaire
gebieden en wat daar achter verscholen ligt. Os houdt
verband met Ase — vuur. Mensch houdt verband met
menisk, mene, maan — water. De esoteriek neemt de
leidende krachten dezer levensgebieden o.a. „Vurige
Wielen", dus vuur opnieuw. Bij hen berust het verband
tusschen den hoogeren mensch en de krachten en toestanden der natuur. Leert de mensch het wezen dezer
elementale gebieden in hun juiste en diepere gronden
kennen en is zijn Wil gericht op het uitsluitend goede,
zoekt zijn Verstandelijke kracht goddelijke wegen, dan
ontwaakt in hem het geestelijk kunnen, dat magie
genaamd wordt. Magie houdt verband met het Sanskritsche mahaji = groot of wijs. Het Germaansche Ma
of liever het Arische of Indo-Germaansche staat voor
macht of scheppingskunnen, afkomstig van man, maan,
Mannus, Thuisko's zoon. Zijn sigil is het Tetragrammaton.
Gaan wij thans over tot het Zonnegebied, ook omschreven als dat van Licht en Lucht. Hier treedt in de
Germaansche mythologie Wuotan, Donar of Thor op, de
eerste Duitsch, de tweede Noordsch, bij de Saksen
Thunar als de hoogvereerde god van de lucht, van donder,
bliksem, krijg en recht. Lang regeerde hij in de Noordsche
landen oppermachtig en verdrong Wodan en Odin. In
Lapland heette hij Torden als god van krijg en kracht.
In Keltische gedaante treedt hij op onder verschillende
namen, maar nergens vinden wij hier een zekere verklaring. De namen alleen zouden ons moeilijk eenig Ücht
kunnen geven. De Romeinen noemen hem Mars, god van
strijd, maar ook evenals Thor wreker van onschuld en
beschermer der rechtvaardigen. Hun beider hamer is
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zoowel de hamer van donder en strijd als van het vredige
recht, dat voorzat in de heilige wouden bij de openlijke
of geheime vergadering der dingenoten.
De dag Mardi, waarmee het Romeinsche jaar begon,
is aan hem ontleend. Zijn naam komt van Marvors, ook
Marmar, oude Italiker godheid en was oorspronkelijk een
Zonnegod, zooals zijn naam, de glanzende, schitterende
aanduidt en ook zijn opvallende overeenkomst met
Apollo, die later als krijgsgod optrad, evenals de Grieksche
Ares. Zijn voornaamste attributen wolf, havik en lauwer
heeft hij met Apollo gemeen. De Marsen, waarmee
wellicht zijn naam samenhangt, zijn een vóórhistorisch
Germaansch volk geweest, zeven eeuwen vóór Christus
en ook een oer-oud Italisch volk.
Esoterisch staat Mars even als Thor voor Tyr, Tarvos;
Tyr — oervuur. De Tyr-rune heeft den vorm van een
hamer en het teeken der planeet Mars is zonnering plus
tyr-rune. Alle recht huist bij God, hier genoemd Tyr =
geestelijk Vuur, daarom is het begrijpelijk, dat de Tyrrune de rechtshamer wordt in de handen van Thor of
Donar en Mars. De naam hamar, zooals wij nog eens
herinneren, is gevormd uit ham-ar, d.i. heim en zon en
beteekende heimrecht of zonnerecht. Een ander teeken
voor Thor is het burgund of boerenkruis of malkruis
meest in den cirkel en verder de donderkeil of Fyrbock,
het teeken van gezag, gelijk aan den staf en bliksem van
Jupiter en Zeus; dan de Fyrfos, het hakenkruis, ook wel
met den naam donderhamer aangesproken en dan verder
de hoogsteigenaardige Germaansche figuur „Donnerbesen" genoemd, een hamer bestaande eigenlijk uit
8 tegels. Het woord Ziegel, oud-Duitsch tegel beteekent
geheim. N u bestaat de hamer zelf uit 3 tegels en beteekent esoterisch „geheim der heilige Drie". De vijf overige
tegels op den hamer beteekenen feem- of geheimrecht.
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Het getal vijf is het teeken voor wet en recht. De
figuur, die in de middeleeuwsche feemgerichten een
sprekende beteekenis kreeg, toont duidelijk aan hoe het
oude Germaansche volksrecht in een metaphysisch of
goddelijk recht geworteld was. Volgens von List is het
woord „Donnerbesen" oplosbaar in „Thun ar Besen" —
„thue recht boses", de ware opgave van iedere gezegende,
eerlijke rechtspraak; in de taal van het evangelie: breng
het afgedwaalde schaap naar den stal van den herder
terug, het dragend op den schouder uwer geestelijke zorg
en liefde. Een waar Femanen-teeken dus: Priester en
rechter waren in die verre tijden een, d.w.z. ieder priester
was geen rechter, maar wel omgekeerd. Inden lateren ttju
der Femanen stond meest aan de Rothhöfen de Thunarbesen als sprekend rechtsteeken.
Thor, de Fyrbock of vuurdrager, wordt ook Hermes
genoemd; Hermes nu is Mercurius; Hermes, vuur of
lichtdrager = Ar-man —=* zonne- of kenniswezen en zoo
vertegenwoordigt hier Hermes of Mercurius het Wijsheidsaanzicht van Thor en Mars en staat weer direct
voor goddelijk vuur als Armanen-wijsheid of geestelijk
weten. Mercurius is dan ook de God der wetenschappen.
Evenals echter eens Mars zonnegod moet geweest zijn,
zoo trad Mercurius in de plaats van Jupiter of Zeus,
ofschoon hun wezen grondig verschillend was. De Germaansche Thor echter bleef zeer verschillend van zijn
broeder Baldur, de Zonnegod, de god van stralende kennis,
goedheid en rechtsbescherming. De eigenschap van
rechtsgod hebben zij gemeen, maar die is eigen aan alle
hooge exoterische goden. Bij de Gallisch-Keltische goden
treedt, zooals wij zeiden, geen enkele naam tot nu toe
met beslistheid op de plaats van Thor of Donar. Van de
negen en vijftig Keltische namen voor Mars zou misschien
nog het best voegen die van Rudianus, ontleedbaar in de
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grondwoorden ru — recht, di = god, dus goddelijk
rechtswezen. Het oud-Keltische roto = rad, en roudo —
rood, beide rechtstermen bij Kelten en Germanen. Het
oud-Keltische rectu is bovenudien rechtvaardig.
Achter de door Gesar in 't algemeen aangegeven
Romeinsche godheden, die in Gallische godsvereering tot
nu toe op den voorgrond zouden zijn getreden, verbergt
zich haast onherkenbaar het verdrongen Keltische
pantheon. Wat zal er van de Keltische esoteriek, die
romaniseering en christianiseering heeft weten te vernietigen, nog ooit aan het licht komen, om ons ten
opzichte van die zoogenaamde onbeschaafde heidenen
den eerbied in te boezemen, die zij, meer dan wij bij
benadering kunnen denken, verdienen? Wat is er nog
over, zelfs voor het oogenblik uit ruïnen op te sporen van
den vóór-Romeinsch-Gallisch-Keltischen Wijsheidsgodsdienst, van zijn scholen, hoogescholen, halgadomen groot
en klein, Wijplaatsen in eikenbosschen of binnen oer-oude
steengevaarten, die een onbegrepen en lang gestorven
taal tot den nakomeling spreken? Niets; absoluut niets.
Noch Ierland, noch Gallië, noch Bretagne schenken ons
zekerheden. De vroeg middeleeuwsche litteratuur geeft
nog sprookjes-klanken weer en wij mogen het al waardeeren, als het middeleeuwsche sprookje weerklank uit
vóórhistorische tijden, geen duivelsmythe wordt.
Julius Cesar, gewend, wat hij hoorde uit moeilijk te
controleeren bronnen te verkondigen, is eigenlijk de
eenige, behalve de overgebleven afbeeldingen, bij wien
wij te leer kunnen gaan. Maar 't komt mij voor, dat hij
zijn Romeinsch-Gallische goden alleen de regeering en
bescherming toekent, die de materieele nooden der
menschen betrof. Hij oordeelde van uit zijn kennis over
het Romeinsche godendom. Gelukkig zien wij achter de
ons gebleven afbeeldingen meer geestelijke opvattingen
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aan het werk, en wij vermoeden achter deze reeds al te
geromaniseerde en antropomorfische beeldvoorstellingen
de tanende en zich vastklemmende invloeden der druïden,
zooals wij reeds zeiden. Voor Mars komt wel voor de
Gallische naam Albiorix, wat zich laat ontleden in
„Zonnelevenskoning" en weer aantoont hoe Mars eens ab
Zonnegod werd gedacht. Zijn naam Loucetius, van het
Gallische lluched, bliksem, toont zijn verband met den
Germaanschen Thor. Verder Lug, wat zoowel vuur als
wet-god beteekent. De naam komt voor in de Gallische
stad Lugdunum, thans Lion, ook Lugdunum Batavorum;
Leiden of Loosduinen, en vele andere Lugdunums, veranderd in Laon, Laudun, Loudun enz. De letterlijke zin
van deze stedennamen was sterkte, waar de wet, het recht
betracht werd. In Germaansch zou men het kunnen
vertalen in maalsteden. De maalstede was de rechtsplaats,
de dingplaats eener gemeente en eigenlijk was het woord
overdrachtelijk de gemeente zelf. Lugdunum werd dus
overdrachtelijk recht- of gemeenteplaats, daarom zeker
dat er zooveel plaatsen van dien naam waren; evenals er
uit de Germaansche gedachtensfeer veel plaatsen ontstonden, eens aan Thor gewijd (men herinnere zich het
reeds genoemde verband tusschen leeuw, wolf, leven,
zon). Zoowel voor Mars, Thor, Lug en andere Zonnerechtsgoden treedt vaak Mercurius op, als aanzicht van
Mars in hoedanigheid van verstand en beraadslaging. Mars
wordt genoemd de god van kracht en kennis en Mercurius de god van het verstandelijke kunnen. Zij wisselen
aanhoudend eikaars rollen en vereeringsplaatsen naar
gelang de omstandigheden het een of ander aanzicht:
kracht of wijsheid, naar voren zal brengen. Is er sprake
van strijd, recht, forschheid in handelen, dan treedt Mars
op. Bij vreedzamen handel, landbouw, veeteelt, onderhandelings-omstandigheden dan is het Mercurius. Als
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deze Mercurius treedt bij de Germanen Loki op, uit
lo — vuur; ki — kunnen, dus scheppend vuur; maar
niet altijd verschijnt deze naam in gunstigen zin, evenmin
als die van Mercurius; de naam beteekent ook .Jokkende",
„slechte raadgever". Hij wordt dan de god der bedriegelijke rede, der sluwheid en misleiding. Onnoodig te verklaren dat hier de exoteriek of afdwaling tot besliste
tegenstelling komt van haar bron, de onbesmette, goddelijke esoteriek. Een van de Keltisch-Gallische namen van
den wijzen, begaafden, vliegenden Mercurius is Adsmerius, wat waarschijnlijk beteekent Zon-aanlichtende
adem, opzettende wind: Exoterisch de boodschapper van
goede en kwade zaken, de pleitbezorger, vlug als de wind
en lichtend als de zon. Maar esoterisch het verborgen
Godswoord, dat achter de zichtbare zonnestralen schuilt,
dat de Schepping onderhoudt met geestelijk en natuurlijk
leven, waarin alles zich beweegt en groeit.
Wij zeiden, dat Mars oorspronkelijk Zonnegod was, d.i.
de Eerste uit het Zonnekwadraat (Plaat). Zoo was Thor
eens Wodan of Odin; Lug eens de Ezus van het Zonnegebied, gelijke van Wodan; Mercurius eens Apollo; Loki
Baldur (bij de Duitschen Freyer) en Adsmerius Belenos.
Wat beteekenen de namen Wodan, Odin, Ezus, Adsmerius? Wodan, in het Germaansch der Wehende,
Wüthende, Tobende, dus wind, adem. Ezus, adem: dat
is de goddelijke oerkracht in beweging, de eerste machtige
uitademing van: Er zij licht! Mercurius, de gevleugelde,
was eens evenals Loki, de lokkende, de bron hunner
afkomst Apollo en Baldur en Freyer Wodan. De naam
Apollo is ontleedbaar in de grondwoorden Ap =
— omringend, dragend, ol — godsvuur, kennis. Zoo ook was
Ad-smerius, „zonneadem", Belenos ontleedbaar in zonnevuur en licht. Men ziet dat de esoteriek, hoe diep schuilgegaan achter de mythologie en hare menschelijke sterk
materieele bewegingsgangen, voorzit.
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De Eerste Emanatie van het Zonnegebied draagt in de
mythologie namen met verheven attributen, granzende
verstandelijkheid. Zijn goden: Apollo, Baldur, Freyer
waren de voorstelling van goedheid, zegen, waarheid,
blijde straling in ieder opzicht. Wetenschappen en
kunsten stonden in haar verhevenste uitingen onder hun
heerschappij. Zij vertegenwoordigen het scheppend en
bezielende zonnelicht. Worden zij gedacht dichtgeleund
aan hun vaders, dus Apollo-Jupiter; Baldur-Odin; of
Freyer-Wodan, dan krijgen zij den naam van vurigezonnegoden en vertegenwoordigen zij de machtige daad,
het hooge kunnen, gepaard aan oppermachtig inzicht.
En zoo stelt het aardsche recht, Thor en zijn synoniemen zich gaarne onder hun leiding en bestier, wat
esoterisch beteekent, dat Recht en Wet en Maatschappelijke Orde levende spiegelbeelden zijn van goddelijke
Prototypen.
Begrijpelijk is, dat al deze goden van het zonnegebied
evenals van de andere gebieden, gelijksoortige godinnen
naast zich hebben; en dan toonen de namen aan, dat er
esoterisch niet anders bedoeld wordt dan opnieuw de
zinnebeeldige voorstelling van vuur en water, de werkelijke van geest en stof, die op alle scheppingsgebieden in
verschillende graad-verdichting onderling vervlochten
optreedt. Naast Thor, Tyr en Mars staat Venus, Fany,
Anny, water- en vruchtbaarheidsgodin. Naast den
Keltischen Mars Loucetius, de vurige, bliksemde, staat
Nemetona, godin der noodzakelijkheid, vertegenwoordigend „wet van oorzaak en gevolg", levenslot, kringloop
van wedergeboorte. Zij hoort tot de spinsters, die den
vurigen adem der Martiale impulsen, geesten- en gemoedsaandriften tot mooie of leelijke weefsels maakt, naar
gelang de mensch zijn ziele-driften in zijn lot en leven,
in zijn daden en hun gevolgenketen verweeft. Hij is
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adem, aandrift, bezieling, zij spint het doek, waardoor
deze tot zichtbare, waarneembare werkelijkheid worden.
Naast den Galhschen Mercurius staat Rosmerta; hij
weer: de geestimpulsen der discerneerende, zakelijke verstandelijkheid, de beraadslagende, praktische geest; zij de
uitvoering, want in Rosmerta treden de Arische grondwoorden naar voren „recht en zon, dus zonnerecht" ) .
Dus het aardsche uitvoerend rechtsgeding, de waarneembare daad van het 'beslissend woord, de voldragen
gedachte. De Germaansche Mercurius, Loki staat naast
sigijn, de doodsgodin. In dit laatste paar zijn de slechte
eigenschappen van Mercurius overheerschend.
Maar toch wortelt Mercurius, zooals we reeds zeiden,
in Apollo, Baldur en ten slotte in de vaders van deze
laatste, Apollo-Zeus; Baldur-Wodan en Apollo-Ezus.
Apollo, Baldur, Freyer zijn esoterisch de hoogere verstandelijkheid, de Intuïtie, de geestelijkheid, de Zuivere
Waarheidsdrang, die een lichte, verhevene, blijde levensfeer schept. De stralend welsprekende, gelukkige Baldur,
te midden van zijn schiterend Breidablik, wat beteekent
Belvedère, heeft de liefelijke glimlachende Nanna naast
zich, d.i. de bloeistralende aarde en aardsche levensfeer
en de sprankelende zee in den mensch der harmonische
strcomende gevoelswateren van zijn astrale sfeer. Dit is de
hoogere weerspiegeling van Mercurius. Diens afdwalingen en die van zijn wezensgelijke goden schaden dat
hoogere licht niet. Dit weer wortelt in de geestelijke
ether-sfeer van Jupiter, Wodan, Ezus, de hoogste godskracht, de volmaakte reine vuuradem. Wat de compadre
dezer goden aangaat: naast Jupiter staat Juno en Themis,
godinnen van den echt, geboorte en van recht. Juno
draagt in haar hand den granaatappel, een geboorte1

1) Smerto = schemering, dagaanbreking.
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symbool. Het woord is ontleedbaar in gar-ana, dus water
omringend of water bevattend. De godinnen van het
Recht, hier Themis, hebben esoterisch steeds betrekking
op de wettelijke uitvoering der lotsbeschikking of beter
lotsschepping, karma of garma, die de kring van reïncarnatie's omspant en bij Gallische afbeeldingen ook wel als
een parelsnoer in de hand van goden voorkomt.
Naast Odin staat Frigga: Odin — vuuradem, Frigge —
koude, alweer water, stof. Naast Wodan, Vrouw Holle,
de donkere omsluiering; ook Perchta, de verborgen
lichtende (zij behoort tot de Germaansche Witte of
Wijze vrouwen) spinster, oorzaak-en-gevolg-godin.
Naast Freyer staat nog Freya als zon en maan. Naast
den Gallischen Apollo nog Sirona, de nymf der wateren.
Apollo en de Zee treden steeds op als het beeld van aan
straling ontstane stof-weerspiegeling; van het ondergaan
van het geestesleven in de donkere wateren van herboorte,
van steeds hernieuwde stof-herleving. Dit treedt het
duidelijkst op in zijn Grieksche verschijning als Helios.
Met goudblonde haren, gedoopt in stralenkrans, met
wapperend gewaad om een gestalte als de doorzichtige,
verijlde vreugde zelf, steeg hij uit zijn gouden zeepaleis
op zijn met vier paarden bespannen zonnewagen. De
Alziende, zooals zijn naam klonk, mende zijn zegetocht
langs het Oostelijk luchtruim, terwijl zijn blik vol glans
de aarde naar alle zijden overzag en tegelijk tot bloei en
leven riep. Zooals Aurora met rozenvingeren hem glimlachend de Oostelijke hemelpoorten had geopend, zoo
gold zijn laatste blik, voor hij in de schuimende golven
neerdaalde, de Hesperiden, welks gouden vruchten een
spiegelbeeld waren van zijn eigen vaart: De gouden
hesperidenappelen waren als hijzelf het symbool der
wedergeboorte, het Germaansche woord apfel of appel
is ontleedbaar in ap of ab — omvattend en el — al —
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zonnevuur — God: d.i.: de ring der wedergeboorte
omvat het goddelijk leven der Ziel, ringt zich in de
cyclussen van tijd en rassen als een deel van het groote
Godsbestuur. De Keltische plaatsnaam Avalon, met
gelijke beteekenis als de Hesperiden, dankt zijn naam aan
avallo, poma; in het Bretonsch aval, Gallisch — afall;
Iersch — aball. Het verhaal van het eiland der gouden
appelen uit de Iersche litteratuur is niet anders dan het
mythologisch beeld der reïncarnatie: het verhaal van
eeuwige jeugd, maaltijd van herlevend varken, rivieren
van wijn en hydromel, gevechten met schitterende
wapenen, waaruit men steeds ongewond herleefde, dit
alles geeft geheel het Germaansche Walhalla terug en is
niets anders dan een verren weerklank van geheel misvormde waarheid. De gouden appelen aan zilveren
twijgen is de geestelijke bezieling, de innerlijke godskracht, die vrucht is van den zilveren boom der Kennis.
Zilver, is, heraldisch, ontstaan uit het Germaansche weiss,
dat komt van wissen, Nederlandsch weten, en samenhangt met wijsheid; ook met het Nederlandsche wet, en
zoo heeft zilver, oud-Duitsch ziolfar, leidend naar doel,
streven, weg, ook in de heraldiek steeds de beteekenis
gehad van kennis, weg der kennis, trachten of streven
naar kennis.
De zeseeuwsche Procopius spreekt van een wonderbaar
eiland, gelegen tegenover Bretagne, waar de dooden werden heengevoerd, wellicht een echo van Plutarchus, die
meer dan eens over zulk een eiland spreekt, waarvan dan
gezegd wordt: „er woonden mannen, die de Bretagners
beschouwden als gewijd en onaantastbaar." Ik veronderstel dat hier bedoeld wordt een Druïdisch halgadom,
want een voorliefde hadden de hoofd-druïden voor
eilanden, waarschijnlijk om stilte en afzondering en de
gemakkelijker te verwekken magnetische sfeer, die hun
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geestelijke arbeid behoefde. Zelfs in den eersten tijd van
het Christendom waren Keltische eilanden, o.a. bij
Bretagne bewoond door monniken, die in een eigenaardigen ketterschen reuk stonden en tegelijk met heilige
vereering aangezien, als diep geestelijke en wetenschappelijke menschen werden geprezen. Het komt mij voor,
dat het Druïden waren, die zwichtend voor den drang
der tijden en der nieuwe leer, hunne toevlucht namen tot
wat hun Germaansche broeders kalander — verberging
noemen, een noodzakelijk maar eerlijk compromis met
de christendenkbeelden, waarvan zij den esoterischen zin
konden aanvaarden, maar ook menig dogma verwerpen
moesten. Het Christendom had b.v. al spoedig de leer der
reïncarnatie laten vallen, dat zoo'n gewichtig en grondvormend denkbeeld onzer heidensche voorouders was.
Daarop was aardsch leven, wet, recht, staat, huisgezin,
persoonlijke moraal, gewetensrichtsnoer en zoo veel meer
gebaseerd. Geboorte, leven, dood was een bezielende
triade, die zich vlocht in den krans van andere drieheden,
op- en neerwaarts reikend in het metaphysische en alledaagsche. De buitenstaande schrijvers van Kelten en
Germanen, ook uit de oudste tijden, deelen ons af en toé
iets van het bestaan dezer leer bij hen mee, maar zoo
vaag, zoo vreemd, zoo onbegrepen, dat het ons al weer
niet verwondert, dat zij over den ganschen godsdienst
dier stille geleerden ons dikwijls het grilligste, absurdste
en ongeloofelijkste verslag doen. „Ik zou de Kelten als
zinneloos betitelen, schrijft Valerius Maximus, indien de
meening van deze lieden niet die van Pythagoras was
gekleed in het pallium". Deze opinie betrof het geloof
der Kelten aan de onsterfelijkheid der ziel. Het pallium
van Pythagoras legde dus gewicht in de schaal bij de
vergelijking eener geestelijk-cultureele overtuiging. Uit
den mond van een oppervlakkig, verwijfd Romein was
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nu nog van de arme onwetende ongeloovigen, doelend op
Hindoe's en Boeddhisten, meegerekend de diepzinnig
onderlegde Swami's met hun geestelijk-wetenschappelijke
stelsels, die menig Europeaan, als hij er kennis mee maakt,
doen duizelen van de eindelooze gezichtseinders, in hun
verwikkelingen zoo ongeloofelijk grootsch van eenvoud
en waarheid. Het toilet, soms op naaktheid af, van menig
geleerd Indiër zou gewicht in de schaal leggen bij de
vergelijking met onze deftig getoogde leeraars en
priesters?
Van dergelijk kaliber zijn massa's uitspraken van
Romeinen, Grieken, Oosterlingen van verschillenden
stam uit oude tijden over de Kelten en Germanen. Het is
werkelijk den Franschen Kelten geen voordeel geweest,
dat zij zoo diep onder de Romeinsche invloeden raakten.
Zij hebben er den prachtigen schat van hun verheven
geestesleven door verloren. Toen zij hun Druïden door
Gesar en zijn opvolgers zagen uitwijzen, moest het hun
vreeselijk te moede zijn geweest, zoo de vergelijkende
beteekenis tusschen wat zij verloren en ontvingen voor
hen duidelijk was geworden. Maar dit was het niet, zij
waren reeds te ver van het spoor der Oude en Verheven
Waarheid afgeraakt. De Romeinen, die hun land overstroomden, brachten hun prachtige theaters, prachtige
bad-kasteelen, waar de zedeloosheid zelfs de Romeinsche
keizers tot beteugelende wetten dwong, maar zeker geen
Pythagorische wijsheid. De groep der Pythagoreërs met
dezelfde wetenschapssysteemen als Armanen en Druïden,
was zoo klein als de nauwe Keltische priesteromgeving
meer en meer werd, naarmate de stortvloed van beschaving Gallië overrompelde en verblindde.
Lukianus zegt nog over de Keltische zielsleer — en 't
is misschien een van de weinige zinnen, die in zijn
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schrijven over de Kelten juist zijn —: „De dood is voor
hen het midden van een lang leven". Juist, maar al wat
zich hier bij de differente schrijvers, van vroeger of later,
omheen groept zijn echo's, wanbegrip en phatasieën. De
Druïden schreven hunne leer niet op, wij weten reeds
waarom. Het meest kwaad doet aan de juistheid hunner
Gods-overtuiging, wat de beschreven berichten aangaat,
door den geest van den nakomeling begrijpelijkerwijze
opgenomen, de overal voorkomende verhalen van
menschen-offers en gepleegde wreedheden ter eere van
den hemel en om de hooge godenmachten gunstig te
stemmen. Wij zullen er nog op terugkomen. Wat
Lukianus vertelt, dat men om Ezus gunstig te stemmen
de slachtoffers aan boomen hing, tot ze uit elkaar
waren gescheurd, die van Teutates in heet water
verdronk en die van Taranis levend verbrandde, —
ik geloof het niet. Lukianus, die ook het Christendom
lasterde, dat in zijn tijd in menig opzicht zijn zuiverste
periode doorleefde, is onbetrouwbaar. Dottin voegt aan
genoemde mededeeling van Lukianus toe: Het is waarschijnlijk, dat hij een zinspeling maakte op verdwenen
gebruiken, ten minste in de landen, onderworpen aan de
Romeinsche overheersching. Salomon Reinach zegt over
de gebruiken dier voor-romeinsche Kelten, en deze
bewering is juist: „Het is niet zeker dat Simulacra afbeeldingen beteekent (Similacra heeft den vagen zin van
beeld in symbolische heenwijzing). Indien er afbeeldingen
van Gallische goden geweest waren vóór de Romeinsche
overwinning, zou het niet mogelijk zijn dat men er geen
gevonden had te Bibractus of te Alesia."
Het is, zooals ik reeds zeide, zeer wel mogelijk, dat er
godsdienstvormen met menschenoffers bestaan hebben,
maar dit is geen godsdienst meer, die zijn erger afdwalingen dan welke andere ook. De Baal- en Astartedienst is
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mogelijk door reizende Phoeniciërs, Carthagers of aanverwante volken ingevoerd, maar die reizigers waren
meest kooplui, zeker al weer niet de personen, om zich
veel met godsdienststichtingen in te laten. Misschien zal
na eeuwen het Christendom tot Molochdienst gestempeld
worden, omdat, wanneer een ver nakomelingschap leest,
dat b.v. in het einde der 16e eeuw gedurende het verloop
van dertig jaar in Engeland, Frankrijk, Spanje en Nederland 8 4 0 . 0 0 0 menschen ter eere van den God der Liefde
den marteldood geofferd werden. Van af het begin der
Christianiseering zouden ruim 8 0 millioen op die wijze
door menschelijke domheid, wreedheid, heerschzucht
naar de andere wereld zijn gezonden. Van uit dat oogpunt mag het een geluk heeten, dat een in vele opzichten
afkeurenswaardig rationalisme en zelfs materialisme de
deur aan deze misdaden sloot. Geen stofgeloof of stofvergoding kan bij al zijn afdwalingen ook maar tot een
gedeelte aan dit soort godsdienstige misdadigheid reiken.
Zij wortelt onmiddellijk in het rijk der duistere onzichtbare machten. Atlantis ging aan misbruik van geestelijke
of beter psychische krachten ten onder. Onder de volksgroepen, die zich redden uit de ramp van den Sintvloed,
die het vernielde, is dit kwaad in verschillende deelen der
wereld blijven voortbestaan. Babyion en Syrië waren er
9 0 0 0 jaar vóór Christus reeds mee besmet; ook het Jodendom was met bloeddienst van dieren op ergerlijke wijze
besmet, en geen wonder dat het van hier en elders uit in
allerlei richtingen over de wereld werd verspreid; maar
daar stond naast en absoluut er buiten een hooge, zuivere
Wijsheidsgodsdienst met groote of kleinere kringen van
volgers of studeerders. Het hoogste Christendom was de
Esoteriek, dezelfde der Heilige Indische Boeken, dezelfde
van het echte Druïde- en echte Armanendom, en gered en
overgeleverd uit de Witte Atlantische priesterkaste aan
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Sokrates, Plato en Pythagoras vermaakte. A l spoedig
verloor het Christendom van buiten de geheim wijsheidsschatten, die innerlijk zijn hoogste kracht waren. Zelfs
over de afstamming van Christus ligt een sluier, die nog
niet is opgelicht. Ondertusschen straalt het orthodoxe en
vrijzinnige Christendom, zooals wij het kennen, in zijn
verschillende kerken, voldoende licht naar buiten om
duizenden nog tot opwaartschen steun te zijn, zooals
het exoterisch godendom het de oude volken was.
Tot zekere hoogte is zulk exoterisme toch altijd met
de geesteÜjke kracht van het esoterisme gevoerd. Maar
men late de onrechtvaardige veroordeeling» waar het
Heidendom betreft tegenover Christen- en Jodendom.
Het Oude Testament staat eindeloos ver beneden de
Weda's, en de Christenkerken hebben den zin van het
Nieuwe Testament dikwijls te veel naar beneden gehaald,
om niet in vele opzichten beschaamd te staan tegenover
de leer, die de heidensche geschriften ons inderdaad aanbieden.
Ik ben Dr. Salomon Reinach dankbaar, dat hij in
zekere mate ongeloof laat doorschemeren tegenover den
stortvloed van laster en miskenning, die de eene schrijver
den andere over de tijden vóór de invoering van het
Christendom nasprak, en die begrijpelijkerwijze sterk
aangedikt werd in het begin der middeleeuwen door de
aartsvijandin van het heidendom, de Kerk.
Zoo heeft vooral onder de Franken de kerk in deze
richting gearbeid, dat er geen spoor van glans der oude
godsdiensten meer overbleef, dat ieder symbool, ieder
gedenkteeken, ieder woord uit een eerbiedwaardig verleden werd omgezet in zijn tegenstelling: hel en duivelsdienst.
Toen Lukianus het oude godsbegrip in een lijst van
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laster plaatste, was de tijd al lang voorbij dat Brennos
spotlachte om den menschvormelijken eeredienst der
Grieken. Allerlei Romeinsche en Grieksche godenafbeeldingen, waarin echter het Keltisch element sterk sprak,
versierde den Gallischen bodem. Van Mercurius zijn de
meeste afbeeldingen over. 31 in het museum van SaintGermain, 41 in Lyon. Hij was de god van den handel,
van beraadslaging, kunsten, uitvindingen en heel geleidelijk werd hij, bij het snel zinkend geestelijk peil der
Gallische bevolking, de god van winstbejag, weeldezucht
en zelfs roof. Hij werd steeds afgebeeld met den geldzak.
Zijn vergulden caduceus zal wel voor velen de gouden
tooverstaf geweest zijn, die de bronnen van weelde moest
openen. Voor den onbedorven kring van menige plattelandsbevolking, die nog de Keltische taal sprak en in haar
de traditie's eerde, mag het anders geweest zijn, ik vermoed dat over het algemeen de geestelijke spraak, die
druïdische kennis in vele godenafbeeldingen legde, immer
minder verstaan werd, door de Romeinsche exoteriek
geheel verdrongen en eindelijk door het Christendom,
schoon dit tot groote hoogte als redding voor Gallië
optrad, met wortel en tak werd uitgeroeid. Het is te
begrijpen, dat deze tijd van verwarrende beeldvoorstellingen, gevoegd aan de massa's tegenstrijdige en onzekere
benchten uit de oudheid studeerders van onzen tijd op
het dwaalspoor bracht en één van hen doet zeggen, dat
de Grieksche en Latijnsche schrijvers aan die woeste
Kelten waarschijnUjk de leer van de onsterfelijkheid der
ziel en wat er mee samenhangt toeschreven, omdat zij
deze zelf bezaten. Ik denk omgekeerd: de godenwereld,
die bij de uiterlijk vooraanstaande volken al sinds lang
bestond ter wille van het stoffelijk en maatschappelijk
^JJ
godenwereld, welke in den beschaafsten
tijd der Romeinen soms de wreedste offers eischte, om
V
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de kibbelende en dikwijls ondeugende goden te kalmeeren,
zulk eene dichtten zij heel gemakkelijk den hun vreemden
volken toe. Wat zij vertellen van de abstracte geestesleeren van Kelten en Germanen, is slechts een flikkering,
hier en daar door hen opgevangen, van een hun eigen
niveau te boven gaand Waarheidssysteem.
N u zijn wij redeneerend een heel eind afgeraakt van de
goddelijke Matronae, het stoffelijk aanzicht van het in
werking geestelijk element. Eene merkwaardige onder hen
vergaten we: Damona, compadre van Albius (Mars).
Om haar goed te begrijpen, moeten we hier spreken van
eene curieuse figuur, het magische hoofd. Vele varianten
van dit beeld zijn in de heraldiek vastgelegd. Het stelt
voor een ruit (nl. vierkant met de punt benedenwaarts)
in een cirkel. Een horizontale lijn verdeelt de ruit in twee
driehoeken, waarvan de bovenste zwart met een wit
hoofd in 't midden en de onderste juist omgekeerd
gekleurd is. Het beeldt de tegenstelling van geest en stof
met betrekking tot het astraallicht uit, zendt als zichtbare
lichtstroomen zijn blanken schijn in de donkere stof (de
onderste helft van den cirkel is nl. mtet zwart aangevuld)
en toont den donkeren (stoffelijken) weerschijn van het
witte gezicht (astrale ziel) in de witte straling. Men
noemt deze uitbeelding ook wel god in omkeering of
daemon, damona. Het astrale gebied, onmiddellijk boven
onze stoffelijke sfeer is voor den occulten onderzoeker
een gebied vol voetangels en klemmen. Is hij zuiver
geestelijk geschoold, staat hij onder leiding en bescherming, dan is dit gevaar opgeheven, want hij heeft kennis
van de misleidende spiegelbeelden, het proteusch vermogen dezer stof, gemakkelijk door misleidende meesters
en hun dienaren misbruikt. De occultist Eliphas Levi
spreekt hier van „het Groote Geheim der Transcendentale
Magie". De werken en bedrijven van Levi, hij moge het
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dan nog zoo eerlijk gemeend hebben, toonen aan, dat
zijne magie meer dan eens de dupe is geweest van zijn
dusgenaamde transcendentale sfeeren. De ware transcendentale sfeeren liggen hooger en als deze zich voor
den onderzoeker geopend hebben, kan heel de Proteuïsche
wereld van het astrale licht slechts een ondergeschikte
beteekenis hebben.
Maar om bij het magische hoofd te blijven: het astrale
licht dat het weergeeft, d.i. de weerspiegeling van den
geest van dit gebied in zijn stoffelijke bron, heet ook,
zooals ik zei: „Daemon est Deus inversus" of „de stof is
god (geest, schepper, bewerker) in omkeering".
In de heraldiek komen deze spiegelbeelden met verschillende figuren voor, die alle hun eigenaardigen geestelijken zin hebben. De meeste zijn een hoog soort Armanenteekens. Zoo b.v. is in een de geschetste ruit met
haar zwarten en witten driehoek belegd met een ster
inplaats van met een hoofd, en weerspiegelt zich de ster
donker in den ondersten witten driehoek der straling.
De zespuntige ster is een bij uitstek magisch teeken,
waarop we later zullen terugkomen. Het is niet onmogelijk, dat het genoemde menschenhoofd oorspronkelijk een
andere figuur was, een der sprekende teekens, waarmee
Armanen en Druïden den geestelijken groei der ziel
plachten uit te drukken.
Zoo eindigen we hier met de Fyr-goden van het Zonnegebied. We zouden nog kunnen doorgaan met hun
beteekenis op de gebieden van water en aarde, maar de
stof is zoo uitgebreid en eigenlijk in zijn diepen zin zoo
moeielijk uit te beelden, dat ik mij slechts bepaal tot
aanwijzingen, die misschien hier en daar belangstelling
kunnen wekken en tot verder onderzoek aansporen.
Wij willen nog even terugkomen op het symbool van
den Fyr- of scheppingsgod, de griffioen, het heilige Om
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der Indiërs, bij de Germanen, gelijkelijk afgebeeld in de
Is- en Tel-rune, die het kruis vormen plus den Ruig-roermij-niet-aan, dus weer de H . Drie, omsloten door den
cirkel de Vierde. Het woord Om, Aom moet de af korting
zijn van het Woord vol mystieken zin „Mononom
jlfijn-Eenige-Naam", hetzelfde als het kabbalistische
Tetragrammaton. De bedoelde mystieke zm was aan
oningewijde* onbekend. Het gevaar van misbruik stond
gelijk aan het woord van Christus: „Wie onwaardig Mijn
Vleesch eet en Mijn Bloed drinkt eet en drinkt zijn eigen
oordeel", m.a.w.: hanteer niet met onwaardige handen
den sleutel van het Godsgeheim: de reine, ijle levensgolven
van verheven geestelijke gebieden geven s echts geluid op
de aanpassende snaren van een heÜig speeltuig. Haar ij e,
krachtige trillingen werken verwoestend, waar troebele,
onzuivere gedachten- of gevoelsgolven ze zouden willen
opnemen.
, .
Bedoelde figuur, zooals zij ook is uitgedrukt in een
hoofdletter van het Gothische alphabet, die er uitziet als
een boom, die aan weerszijden zijn takken uitspreidt, tot
den ak een Telrune zich uitstrekkenden wortel, waarboven de stam als Is-rune zich verheft, verbeeldt ook de
vier of vijf scheppingsgebieden: de Is == vuurrune; de
tel — aardrune; te samen vormen zij de heus-, sal- ot
zonnerune. Vervolgens de M , gevormd door de schuine
lttnen, die de punt der Isrune verbinden met de einden
der telrunen, staande voor water. De M in omkeering
vormt de W, in de esoteriek van gelijke beteekenis, nl.
Water. In de exoterische heraldiek trad dit laatste binnen
als Doppelsparre, Germaansch; Mer agitée Fransen.
Esoterisch of verborgen heet deze heraldieke figuur
Germaansch: Wasurlagu, wat beteekent Waberndes Urwasser : Wabern en walten zijn synoniem. Lagu — meer
en zee, maar ook wet. Wasurlagu is dus ook regeerende
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oerwet, zooals de Watercultus die als goddelijke instelling
vereerde. Het is natuurlijk dezelfde hooge Godswet, die
de Vuur- en Zonnecultus verkondigden. Alleen gezichtspunt en symbolen waren eenigszins anders.
De golvende zee, die zich rond de aarde had gelegd»,
toen de Asen- en Wanenstrijd was geëindigd, m.a.w. toen
de ons bekende aarde was geboren en de Zon met een
nieuwe taak en nieuwe eigenschappen over de aardschepselen mensch, dier en plant opging, toen weerklonk
het Woord der Godswet, zooals het voor de nieuwe,
schepping was bestemd. De Druïden- en Armanengeest.
had dien klank herkend. De op aarde herboren Watergolven weerkaatsten de eveneens herboren nieuwe Zonnestraling aan een blauwe met nieuwen ether gevulde
hemelruimte. De priester-Ingewijde drong door tot het
mysterie der golven, zooals hij dat van het Vuur, van
Zon en Aarde trachtte te verkennen. De essentieele verschillen voor Water-, Zon-, Vuur- en Aarddienst zijn
voor 't oogenblik niet bekend, maar dat ze er geweest zijn.
toont de scherpe scheiding dezer verschillende Eere^
diensten. De Kelten beoefenden bij voorkeur den waterdienst. Tal van exoterische goden-namen betreffende
bronnen en rivieren toonen het aan, alsook de vele achtspakige raderen in de hand van godenbeelden, die nog
bestaan. Dikwijls treedt heel begrijpelijk de Swastica in
verband met deze raderen op. De Swastica of kruis met
haken is het symbool der openbaring van het Scheppingswerk der godskracht op verschillende gebieden. Men ziet
het op Plaat E, Ea, 13, 14, als rechtrkruis met haken en
ook met bogen afgebeeld. Draait dit kruis dan komt het
in den stand van het schuine of zonnekruis, bij de
Germanen ook maal-gund- of boerenkruis genoemd. Het
is dan een der teekenen voor het Zonnegebied. De haken
of bogen vormen draaiend den cirkel. De cirkel is ook

X
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weer eeri allesoverheerschend en veelzeggend scheppingssymbool.
De twee kruisen te samen in den cirkel voorkomend
vormen een acht-spakig rad. Dit is het rad der waterof wanazon. We zullen er nog uitvoeriger over spreken.
Er zijn drie-, vier-, vijf-, zes- en meer-spakige raderen.
Ieder draagt zijn eigen symboliek. Rechte-, schuine-,
haakkruisen komen ongeveer bij alle volken der oudheid
voor. Bij de opgravingen op Creta, die de fabel van Minos
tot waarheid maken, vindt men ze afgebeeld. De Duitsche
archeoloog von Wecus maakt de opmerking, dat de rechte
kruisen in het innerlijke der maalsteden, waar de gewichtigste bijeenkomsten plaats hadden, te zien waren en
de schuine- of boerenkruisen in de buitenste gedeelten,
waar alle mannelijke stemgerechtigden opkwamen. Het
eerste was het eigenlijke teeken van recht en wet, heette
in Germanje ruoth-, roth-, rozekruis. De regels van wet
en recht werden door priester-rechters, Armanen, opgemaakt, die ze door hun hoogere kennis onmiddellijk uit
de goddelijke natuurwetten putten.
Het liggend- of maal-kruis is eigenlijk het vermenig
vuldigingskruis, in Duitsch en Nederlandsch in de rekenkunde nu nog mal-, maalteeken genoemd. Volgens von
List werden de draaiende kruisen ook molen genaamd,
die maalt en door malen deelt en vermeerdert. Het malen
zelf heette Vermehlung, waarvan o.a. de begripen Vermahlung, Gemahl en Gemahlin voorkomen. De diepere
beteekenis is, dat zoowel op sexueel- als ieder ander meer
uiterlijk gebied, de beteekenis der wet vermenigvuldigend
en gedifferentieerd voorkomt. Met iedere levensuiting
wijzigen zich de wetten er aan verbonden en vermeerderen
zich begrijpelijkerwijs. In vele molen-sagen zegt von List
omtrent het draaiend kruis, malen de molens dan zout,
in 't Germaansch salz — sol y* heil, of wel goud —
r
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het teeken van Thor, dat de boeren heel veel op hun
huizen aanbrachten, was dus het kruis van geluk en
voorspoed, wortelend in de goddelijke en maatschappelijke
wetten, die één hoorden te zijn. De Keltische god van het
maatschappelijk recht, door de Romeinen meest Mars
genoemd, de god van den hamer en het maalkruis, komt
in Gallië voor onder verschillende namen; sommige
hebben direct betrekking op zon, andere op recht, zooals
b.v. Rudianus en Camulus, andere op strijd zooals Caturix. Als krijgsgod treden de goden van het zonne-gebied
bij alle volken op, als het oogenblik daarvoor geschikt is:
de hamer wordt dan de speer, bliksem en donnerkeil
worden werptuigen.
Men vindt ook nog op sommige Gallische altaren een
hamer met of zonder patera. Wij zullen den hamer in de
hand van sommige Gallische rechtsgoden aantreffen, of
ten minste bij zulke, die men o.m. rechtsbeslissing, belooning en straf, of bescherming der onschuld toekent. Als
zoodanig verschijnt ook de Gallische Zeus wel met een
rechtshamer; de patera of vaas, die bijna altijd in de hand
der grootste goden verschijnt, is esoterisch de wereldkelk
of vat inhoudende de ijlere en dichtere vormen van
bezielde materie en vooral vuur en water als symbolen
van geest en stof, zooals wij reeds uiteen zetten. Ook
komt hier en daar als ornament voor een S. Dit beteekent
Sonne, Sol, Soleil. Ik zag dit teeken getatoueerd op het
hoofd van een voor kort levende half wilde NieuwZeelander. Op de fotografische groep, waarop deze figuur
zich bevond, stond een meisje op wier lichaam het
Salomonsteeken, de twee ingeschoven driehoeken, was
getatoueerd. Het spreekt vanzelf, dat deze menschen de
eens heilige teekenen door eindelooze eeuwenreeksen in
hun stam hebben voortgeplant en dat bij hen zeer zeker
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de oorspronkelijke zin ervan geheel is verloren gegaan.
V a n welke plaats ter wereld en uit welke tijden brachten
zij deze geheim-taal mee en wat beteekenis mogen zij er
nu aan hechten? Zou daar nog een flauwe echo in te
herkennen zijn van sinds duizenden eeuwen vergleden
mysterie's? Eigenaardig is dat een meisje het Salomonsteeken op zich droeg, het teeken der Germaansche H a g Idise of Vuurpriesteres, die den verholen zin er van als
studieveld voor het leven of voor vele levens had gekozen.
Zou de Nieuw-Zeelandsche nog als wichelafes of profetes
i n haar stam doorgaan?
A l weer hebben we een afdwaling van onze Fyr- of
Vuurgoden gemaakt en de gebieden, die onder hun
beheer, d.w.z. die met den inhoud en de beteekenis van de
differente aanzichten en krachten van het Fyr of de
Vier als getal, in verband staan.
Eéne beteekenis van het woord moeten we nog aanroeren. Het is die Führung, leiding, ook al weer in den
zin van Wet, en Weten, doel en leering, Fyr (vuur) en
Führung, leiding, kennis, Weten hebben eenzelfden zeer
diepliggenden wortel: Deze Führung is op verschillende
wijze i n de esoteriek afgebeeld: Een curieus voorbeeld
vinden wij bij de magonnerie i n het symbool: het Tabula
quadrata of Tapis. Opgemerkt dient hier te worden, dat
de magonnerie haar merkwaardige diepzinnige symboliek
ontving van de Bouwhutten-vereeniging, die zich na een
bestaan van eeuwen in de 18de eeuw begonnen op te
lossen en die om hun waardevolle geheimen niet te verKezen, deze i n een geestelijke vereeniging onderbrachten,
in 1717 in Londen tot dat doel gesticht. De bouwhutten
zelf hadden haar verborgen wijsheid uit de verdrukte en
vervloden esoteriek onzer heidensche voorouders. Zij
vormden den geheimzinnigen tempel, waarin de kinderen
der Weduwe (het vermoorde Armanendom) nog gelegen-
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heid tot stille aanbidding en studie vonden volgens den
geest en niet de letter van het verkondigde woord.
Bovendien worden vele maconnieke inrichtingen in hun
beeldspraak beheerscht door de Kabbalah, het meesterwerk van vóór-christelijke esoteriek, niet joodsch maar
heidensch. In de 6de eeuw zou dit boek wegens de vervolgingen der Kerk in de Synagoge zijn ondergebracht,
't Is begrijpelijk, dat de magonnerie, die bijna geheel onder
Joodschen invloed staat, de verheven beeldspraak der
Sohar en Sepher Jetzira, zonder er den waren sleutel van
te bezitten, als de hare ineigene beschouwt en in haar
ritueel en leeringen ten minste uitwendig verweeft. Het
Tabula quadrata was in den begintijd der maconnerie
een vierkant tapijt, waar omheen of waarop drie luchters
waren geplaatst op de hoeken Oost, Zuid, West; de
Noordhoek was leeg. Het tapis wordt ook Reistafel of
Reisbord genoemd. De oorspronkelijke beteekenis van de
reis, die de leerling-macon 3 maal rond deze Tabula deed,
de gezel y maal, de meester 7 maal houdt verband met
wedergeboorte en menschenlot, met reïncarnatie en
karma (Germaansch garma). Het licht in den Oosthoek
beteekent geboorte, in het Zuiden het leven, in het
Westen het sterven. Het Noorden, dat niet verlicht is,
staat voor dood en nacht, daar de dood opnieuw herleving
wordt — want niets vergaat zonder de kiem van leven
in zich mee te nemen — is deze donkere ingang tegelijk
het Oosten van Zonsopkomst. In de leerling-loge stonden
de lichten, zeiden we, buiten het vierkant; dit is overgenomen bouwhutten-symboliek en beteekende, dat het
groote geheim der H . Drie van het in de bouwhutten
bewaarde Armanendom den beginneling nog niet geopenbaard kon worden. Men houde in het oog, dat de bouwhutten sinds den dood van het heidendom Christelijke
vereenigingen waren, oorsprorikelijk uit het heidendom
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voortgekomen en niet, zooals men steeds gemeend heef t,
een product der Christelijke middeleeuwen zijn. Het heele
gildewezen berust in het heidendom. Maar het zijn in 't
bijzonder de bouwhutten (dus het metselaarsgilde) dat
ons de wijsheidsleer onzer vóór-christelijke voorouders
in de door hen gestichte tempels en kathedralen op een
hoogst merkwaardige, thans duidelijk leesbare manier
heeft overgebracht. Het schootsvel van den leerling werd
zoo gedragen, en dit zal naar oer-oude Germaansche
overlevering zijn geweest, dat het bovenstuk dnepuntig,
het onderstuk een vierkant was. Bij den gezel was het
driepuntig bovenstuk op het onderste vierkant neergeslagen en vormde dus een zeshoekige figuur. Bij den
Meester, die het schootsvel op dezelfde wijze droeg, dacht
men zich de drie- en vierhoek afzonderlijk en men
kreeg dus een zevenpuntige figuur. In de heidenschGermaansche tijden eischte het leven, dat steeds binnen
Armanenleiding lag, van den leerling in een of ander vak,
slechts plichtsbetrachting naar het leidende woord, de
ijverige oefening der vijf zintuigen voor zijn arbeid. Hij
had vooral zijne aandacht te bepalen binnen wat de
esoteriek noemt de lagere vierheid, maar beheerscht door
het leidende woord in overeensternming met zijn eigen
geweten en doorgaans was deze harmonie er door het
vaste en verhevene weten van den leider. Als teeken van
leerlingschap werd het schootsvel gedragen met den driepuntigen lap naar boven: de drie stond nog buiten de
vier: d.w.z. de innerlijke drieledige hoogere mensch of
Wuotan, Willi, We, bij de Indiërs Atma, Buddhi, Manas
genaamd, was den leerling nog niet verklaard: hij had te
gehoorzamen aan het wijze inzicht van zijn leider en
zijn dus verkregen ervaringen en inzichten bereidden
hem tegen zijn 14de jaar voor tot gezel.
Dan werd de driepuntige bovenlap neergeslagen en
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worden gebracht, opdat uw hoogere drie, uw geestelijk
leven voortaan de lager vier richten en leiden zal, m.a.w.
gij zult uw hartstochten, uw lagere neigingen besturen
door geestelijke drijfveeren, opdat ze ook in uw arbeid
tot uw eigen blijvend heil en dat van anderen zullen
strekken. Hem werd een blik gegeven in de vijf gebieden,
waarin zijn lichaam- en zielsleven, zijn menschheid zich
bewoog en hij herkende dat zijn leven slechts een verplichte reis was naar betere oorden, waar hij volgens zijn
geestesafkomst thuis hoorde. Zoo werd dien jongen heiden
al vroeg ingeprent, dat plicht het wachtwoord des levens
was, vreugde niet van plicht te scheiden, alles wat de
aarde geeft slechts voortvluchtige schijnvormen zijn,
waarachter de kern van een reed leven zich verbergt,
dat door den mensch zelf van uit die schijnvormen moet
worden aangekweekt tot den hoogstmogelijken bloei Op
het acht en twintigste jaar wterd in den regel de meestergraad verleend en werd een dieper onderricht thans in
het geheel der 7 scheppingsgebieden den leerling voor een
deel ontsloten. Begrijpelijkerwijze was bij dezen kennisweg van ontwikkeling de ethiek overheerschend, schering
en inslag. De jonge man onderlegd, gevormd ook voor
het gewone leven, kon zich een vrouw kiezen, zijn eigen
rook stichten en zijn nakomelingen de opvoeding geven,
die hij zelf had genoten. Daar hij geleerd had zijn lageren
aard te beheerschen, had hij nu ook recht tot wijs regeeren
en onmondigen op te voeden.
De bouwhuttenvereenigingen der latere middeleeuwen
bestonden begrijpeHjkerwijze uit Christenen, maar Christenen, die aan de door hen beleden overtuiging den
esoterischen zin der orthodoxe kerkelijke vraagstukken
verbonden. Als een kostbare overlevering van mond tot
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mond werd de innerlijke wetenschap door hen voortgeplant en zij legden ze in bouwvormen en ornamentiek
in hun tempels vast, waar ze ons van alle zijden tegemoet
komt, wanneer ons oog er eenmaal voor geopend is.
Waren deze menschen dan huichelaars? zal men licht
vragen. Heel zeker niet: wie den Christen-godsdienst
naar esoterischen zin kent, weet dat haar grondtrekken
eenzelfde fondament vormen met den Wijsheidsgodsdienst der Halgadoms van Kelten en Germanen als met
dien van Boeddhisten en Hindoe's. N u kenden de Meesters
der Bouwhutten heel goed het verschil van het uiterlijke
kleed, de orthodoxe verklaring, de menschvormelijke
voorstelling met wat daaraan ten grondslag lag volgens
hun eigen innerlijke overtuiging. Maar zij wisten ook,
dat de Kerk erbarmeloos de geestelijke denkbeelden vervolgde, waarin zij de eenige onveranderlijke waarheid
erkenden en die zij trachtten te redden door de eeuwen
heen tot een tijd, die ze opnieuw zou weten te waardeeren
en begrijpen. Zij zeiven noemden zich kalanderbroeders,
wat beteekent „het andere verbergend". Ze erkenden het
Christendom als waarheid, maar volgens de meest geestelijke en abstracte opvatting. Hunne leerlingen waren in
de uiterlijke leer der Kerk opgevoed en zij leerden van de
diepzinnige symbolen der Vereeniging kennen, wat hun
in christelijke lijn dienstig kan zijn voor hun ethische en
praktische vorming. Symbolisch gesproken, stonden de
lichten voor hen nog buiten het kwadraat. Den gezel werd
het „kleine licht" verklaard: hij kreeg een blik in de
beteekenis der Christelijke symboliek, die hij voor zijn
oog zag oprichten. De meester zorgde er voor de overeenkomsten der leer, die hij legde in de beeldspraak van den
bouw, zooals de christengemeente die bewonderde en zijn
eigen innerlijke overtuiging die in gewijzigden zin
erkende, aan den gezel langzamerhand in verklarende wijs
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bij te brengen. Dan kwam eindelijk, als de gezel voldoende beproefd was in den geest, het oogenblik der
Meestér-inwijding, het moment der ontvouwing van
zorgvuldig bewaarde Armanenwijsheid en de belofte, die
door de jongeren te doen overplanten.
De symboliek der Tabula quadrata is nu duidelijk; ook
waarom in de gezellenloge de lichten binnen het vierkant
stonden, zooals bij het schootsvel de drie de vier bedekte
en waarom bij den Meester dit schootsvel nog bovendien
met blauw gevoerd en omzet en met drie blauwe rozen
versierd was: blauw beteekent kalisch, bla — bewaak
en roos «= geheim, dus „bewaar het groote geheim",
waarmee het gansche systeem der Esoteriek bedoeld werd,
de verborgen erfenis van de „kinderen der Weduwe, als
„nakomelingen der Armanen". In hoogsten zin beteekende ook het Groote Geheim „de Vorrnlooze Vier", d.i.
de Onuitsprekelijke Naam Gods, nl. de H . Drieheid plus
het Ongeopenbaarde. En hier raakt de Führung, door de
reis om het quadraat symbolisch uitgedrukt, de Fyr, het
Fyrog of Godsoog. Het Godsoog wordt in den mensch de
leiding, het geweten, dat hem telkens en telkens weer de
reis dóet volbrengen langs geboorte en dood, om de
Godheid in hem bij iedere afgelegde reis nader te ontvouwen en het hooge Godsideaal boven hem steeds meer
in volmaking nabij te komen. Zoo worden in zekeren zin
de woorden Fyr, Vier en Führung meer en meer omhullende uitdrukkingen van elkaar zeer na rakende beteekenis.
De hoeken van het „Tapis" worden met de namen der
hemelrichtingen genoemd, omdat van oudsher de in hét
Oosten opgaande en in 't Westen ondergaande Zon een
symbool van het menschelijk leven was. Dit eenvoudig
natuurfeit schraagt als beeldspraak massa's esoterische
opvattingen, staat in verband met den zin en vorming
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van vele grond- en afgeleide woorden van al- dan niet
verhullende beteekenis en verder met andere zinnebeeldige voorstellingen van allerlei aard.
Had de meester de 7de reis volbracht, dan werd hij in
het graf gelegd, om er herboren uit op te staan. Dit
beteekende: hij had zijn aardsche persoonHjkheid overwonnen; hij had die in het graf gelegd. Een nieuw wezen
was uit hem opgestaan, een Zonne-engel van zuivere
geestelijkheid. Van nu aan zou hij een Pad betreden, tot
nu toe niet door hem gekend. Hij had het Verloren
Meesterwoord, de H . Armanenwijsheid na lang en
moeielijk pogen terug gevonden, en nu lag het leven
voor hem met de vraag: Hoe zult gij dat Woord in
uzelf verwezenlijken? Voor hem verdwijnen de sluiers
van dood en geboorte, hij heeft de moeielijke reizen van
wedergeboorte tot wedergeboorte volbracht; keert hij op
aarde terug, het is om hen, die deze niet volbrachten,
steun te bieden. En dan ziet hij het Vormelooze Vierkant,
het hooge Godsgeheim onder de straling van het Fyrog,
d.L goddelijke leiding, meer en meer in de toekomst Zijn
geheimen voor hem ontvouwen.
Het is alles verheven symboliek, maar met een achtergrond van realiteit, die ons, in de stof verwarde menschen,
als een lichtend sprookje aandoet, omdat wij zoo weinig
gewoon zijn onze aandacht te geven aan den geestelijken
grondslag der dingen.
Om deze dingen bij benadering te leeren begrijpen,
doet men het best bij voorkeur den blik te richten op de
ethische drangen en neigingen der menschen. Wij zien in
de langzame of plotselinge vermooiing van karakters,
meest gepaard aan geestesgroei, een beginsel bij den
mensch naar voren komen, in de Esoteriek genaamd het
Hooger Zelf, bij de Ouden de Egoidus. De mensch, die
met bewustzijn deze hoogere zelfcultuur onderneemt,
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weet, dat hij het steile Pad, dat hij kiest, alleen begaat met
het absolute bewustzijn van zelfverloochening, zelfbeheersching, deugdvolmaking, gepaard aan bepaalde
vormen en graden van kennis. Dit is, wat men noemt het
begraven der lagere persoonlijkheid en de Inwijding op
een nieuw terrein van absoluut geestelijken arbeid, met
een uitbreiding van kennis, tot nu toe achter de Maja der
dingen verborgen. Men begrijpt, dat dit niet het werk is
van eenige of vele jaren, zelfs niet van een enkel leven.
Het hangt van den zielegroei, den moed, den wil van een
persoon af, of hij deze reuzetaak in korteren of langeren
tijd volbrengen zal.
In de magonnerie dan was de begrafenis na de 7de reis
van den Meester het symbool van genoemde herleving en
een aansporing tot het opgaan van dit doornige, steile pad.
Nu de geheimen der zeven gebieden den leerling waren
meegedeeld, had de meester ook tot taak in zijn eigen ziel
de ontstoken kennis tot openbaring te brengen en de weg,
dien hij daartoe had te begaan, was de praktijk van den
hoogeren Wil. Het ideaal der H . Drie, die in hem zelf
op ontwikkeling wachtte, had hij tot werkelijkheid te
maken: de verschillende symbolische teekens, samengestelde glyphen, die wij op Plaat F 13—14 zien
afgebeeld, stonden nu voor zijn blik in haar volledige
beteekenis: Het salomonsteeken, tihsalsehs, dobbelsteen,
sprekend hoofd, octogram, en hagal spraken ieder tot
hem hun eigen taal, waarvan hij tot heden slechts de
schaduwen en omtrekken verstond.
Wij hebben met deze laatste schets iets aangeraakt van
wat de occultisten noemen „het vuur in den Microcosmos". Zooals het vuur in gansch het natuurleven en
in alle stofvormen en hun gradatie's een oogenschijrdijk
verborgen leven leidt, zoo is dit ook in den microcosmos of
mensch: het vuur des geestes ontplooit zich in opgaande
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lijn langs verschillende trappen, vanaf een edele geestdrift
tot een in God levende kracht, een saamsmelten met de
hoogste vermogens, waaraan de jonggeboren menschvonk
nog voor eenige ontplooing in grof-stoffeÜjke menschvormen, eens ontstond. Niet bij alle menschen is geestdrift of geestvuur even geestelijk of goddeÜjk; soms is het
zelfs gewijd aan motieven, die met hoogere geestelijkheid
niets te maken hebben, ofschoon hierbij neutrale grond
nauwelijks denkbaar is: een ideaal, dat wij met recht goed
noemen staat nooit buiten het goddelijk plan, ook al is de
mensch, die het bezielt, een ongeloovige. Maar strekt een
met vuur nagejaagd doel, op welke wijze ook tot schade
van den medemensen, dan staat dit buiten het goddelijke,
is ook geen geestesvuur meer, maar hartstocht: een
tocht of trek der aardsche of lagere persoonhjkheid. A l
mag dit een gebied buiten eigen persoonlijken kring, ja,
van nog zoo omvattenden omvang betreffen, hij legt er
zijn eigen en meest dwalenden wil in. Want van opzettelijke kwaadwilligheid kan men bij zulken lang niet altijd
spreken: dan zou de hartstocht demonisch getint en
lijnrecht anti-goddelijk zijn. Meestal is gebrek aan ware
geestelijkheid of wel eerzucht, heerschzucht, of welke
min-hooge persoordijke neigingen ook, de oorzaak van
bedoelde geestdrift of, met een verkeerd woord gestempeld, ideaal. Ideaal toch beteekent wettelijk Godsvuur of
goddelijke orde in het vuurgebied en veronderstelt in den
mensch een omhooggerichte roeping, wegens zijn Ikheid
en het daarmee verbandhoudend verantwoordeüjkheidsgevoel. Het is met dit woord echter gegaan als met de in
oorsprong aanverwante oud-Germaansche woorden itis,
idis, ides, vóór rijpe vrouw, matrona, eens beteekenend
godin en priesteresse ak nog eeuwen voortleefde
in „Idise". Het Idisiaviso (Vrouwenweide) van Tacitus
houdt met deze laatste beteekenis verband: aan de meeste
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woorden aanvangend met ld, Ith ligt een goddelijk begrip
ten grondslag. De woorden idee en ideaal waren bij Plato
nog geheel in de Godswereld gevestigd; de later wijsbegeerte nam het „idee" van daar over, om den oorspronkelijker zin op alle mogelijke wijze te besnijden en te
verwringen, het werd begrip, voorstelling, meening. Bij
Hegel alleen komt het zijn oude beteekenis het meest
nabij. In werkelijkheid beteekent ideaal de saamvatting
der prototypen van de 9 moeders der geopenbaarde stofwereld, in het getal 10. Het woord ideaal is zoover van
zijn oorsprong geraakt in allerlei richtingen, dat het zelfs
in het dagelijksch leven voor iedere uiting van plezier,
liefhebberij, enz. wordt gebruikt. „Hoe ideaal" zegt het
kind, dat zijn vacantie begint. Het is daarom geen wonder, dat de ernstige zoeker of strever, ook op verkeerde
wegen, zijn plannen en uitzichten ideaal noemt, hierbij
misschien onbewust het woord vertolkend: Daemon est
Deus inversus — de duivel is God in omkeering, hier
zijn God, zijn ideaal. Maar zulk streven, gesteund door het
vuur van den begeerte-aard, m.a.w. hartstocht, is ver van
den weg der vergoddelijking. Het zet den mensch achteruit, want stilstand is bij het redelijk schepsel, toegerust
met zijn zeven beginselen, niet mogelijk. Zooals het vuur
der aarde verwoest en verteert, waar het door den mensch
niet tot nuttige doeleinden wordt dienstbaar gemaakt,
zoo werkt ook het vuur in den mensch zelf in de richting
van diens verwoesting en ondergang, indien zijn verstandelijkheid het niet gebruikt, om het te leiden op de juiste
wijze. Zoolang de Rede met haar stralende leiding het
lager verstand niet voorlicht, zijn afdwalingen mogelijk
en veelvuldig: toorn, heerschzucht, wreedheid stuwen
hun vurige bloedroode vlammenkracht uit de diepte van
zijn onderbewustzijn op in voor hemzelf en anderen
waarneembaren gloed. Gelukkig, indien bij vroeg of laat
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het laaiend geweld dezer donkere en verterende drangen
en machten erkent voor den vijand' van zijn waar geluk.
Dan eerst kan hij, hoe langzaam misschien ook, met
volgehouden en goedbestierden toeleg ze gaan omzetten
in opbouwenden gloed. De duivel, in wien hij meende God
te offeren, en die een deel was van hem zelf, geeft zijn
geweld aan hem dan vanzelf op en laat hem den weg open
tot het stralend Godsrijk van zijn hooger Ego.

WATERSYMBOLIEK.
Indien wij de verschillende verklaringen van geschiedscnnjvers nagaan omtrent den oorsprong van den naam
Kelten en Germanen, zouden wij in een soort doolhof
terecht komen met zoo differente wegwijzers, dat wij
niet meer zouden weten, waar te gaan. Wij zouden den
indruk krijgen: ze schijnen allen gelijk te hebben, maar
ten slotte ontbreekt toch de absolute zekerheid.
O. Schrader in zijn Reallexicon der Indogermanischer
Alterturnskunde spreekt van een Keltisch-Germaansche
taal, die gesproken zou zijn eenige eeuwen vóór Christus
aan de oevers van den Donau en waaruit het Germaansch
door klankverschuiving zich ten slotte tot een eigen taal
zou hebben ontwikkeld. Ook d'Arbois de Jubainville
zegt, dat het Germaansch uit het Keltisch zou zijn
ontstaan.
Historisch komt de naam Kelten het eerst bij Grieksche
schnjvers voor. Pausanias I, 3 zegt: „laat drong de naam
Galaten door, van oudsher heetten zij bij zichzelf en
anderen Kelten".
A. Bertrand meent, dat de naam Galaten aan de
uittrekkende zich verplaatsende, koloniseerende Kelten
gegeven werd, zooals er gingen naar den Balkan, Griekenland, Klein-Azië, Frankrijk. Gall beteekent in het Iersch
nog vreemde». Hiermee hangt waarschijnUjk het Keltoch Volcae samen, het oud-Noordsch Valir, het AneelSaksische Wealas, het oud-Hoogduitsche Walha en ten
slotte het woord Welsch, Waalsch, Walen, in den mond
van Germanen en anderen „vreemden".
De Kelten bewoonden eens een groot deel van Duitsch-
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land, dan Zwitserland, Bohemen, de Donaulanden,
Balkan, Frankrijk, Spanje, Engeland, Ierland, Klein-Azië.
Omstreeks iooo j . vóór Christus vestigde zich in
Ierland een Gaelenstam uit West-Spanje verjaagd, en gaf
aan dit land den naam Hibernia, oud-Iersch Eri, Erenn,
Kymrisch: Iwerddon. Deze Gaelenstam noemde zich
Ariërs, ook Iberen, naar het land hunner vaderen Iberië
(Ariërland) aan de Zwarte Zee. Deze naam Iberië lieten
zij ook Spanje na en hun volksplantingen van uit Kaukasië, aan de Afrikaansche kust der Middellandsche Zee
riep den volkshaam Iberen in het leven, die men lang
voor Niet-Ariërs hield. De Spaansche Gaelenstam (die
naar Ierland ging) onderhield sinds 1568 vóór Chr.
geregeld jaarverslagen, begonnen door een hunner vorsten,
koning Eolus en voortgezet eeuw in eeuw uit door de
hoofden hunner wijsgeer-kaste, Olam genaamd, naar het
Arisch grondwoord „ol", dat kennis, weten beteekent in
zijn diepst esoterischen zin „goddelijke wet, goddelijk
vuur". Deze jaarboeken, die aanvangen met het leven der
Gaelen in Zuid-Mesopotamië in 5357 vóór Chr. en die
van het begin tot het einde het Arisch karakter van dit
volk duidelijk naar voren brengen en tevens zijn oorspronkelijke verwantschap, maar latere scheiding en
vijandschap, doet zien met de Semitische Phoeniciërs,
wier schrift zij voerden en wier taal eens voor een groot
deel de hunne was, trotseerden den vloed van den tijd
in de keldergewelven van het geslacht der Connors. Een
hunner haalde ze einde 18de eeuw naar voren, vertaalde
deze boeken in het Engelsch, maar zij werden tot viermaal toe van Engelsche zijde vernietigd. Een Duitscher
Albert Hermann vond na jaren een half vergaan exemplaar op een reis in Engeland en gaf dit in het licht onder
den titel: „Die Urbibel der Ario-Germanen". Een even
prachtige als moedige arbeid is deze uitgave, die nog niet
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geheel voltooid is wegens de nog onvolgroeide sympathie,
die gewoonlijk het loon is van pionierswerk. Er gaat van
uit de bladen van dit boek een Arische adem, een bezielende geesteskracht, als komend van een hooger goddelijk
plan en die een sprekende getuigenis aflegt van de afkomst
van dit Gaelisch Ariër-ras. De inhoud dezer bladen is
daarom als een openbaring voor dezen tijd. Men leze dit
werk en worde zich bewust van Arische roeping, plicht
en doel.
De druïdekaste in Ierland uit den Keltischen tijd van
later, maar altijd toch een tijd rond Christus, is waarschijnlijk gevormd uit een saamsmelten van de genoemde
geleerdenkaste, Olam en de Gaelische Cruimtear —
priesterkaste. Deze beide kasten stonden bij de Gaelen
eeuwen lang in houding van weerstand tegenover elkaar,
terwijl bij de Germanen daarentegen priesters en geleerden ééne kaste vormden, zoodat de Wihinei het gebied
van godsdienst en godskennis (geestelijke kennis) te
gelijk was.
Het woord druïde schrijft Albert Hermann toe als
ontstaan uit cruitar, waarvan cruimtear een misvorming
zou zijn. Het woord druïde is op verschillende wijze
verklaard; het meest aannemelijk schijnt mij de verklaring
van Guido von List, als samenhangend met het Germaansche truï, tri, dre van draaien en drie in den zin van
„scheppen". Het woord cruitar gaat na een omweg van
ontwikkeling toch terug naar een zelfde begrip van
esoteriek, nl. Vuur. De volksstam der Cruthni, Cortoni
of Britanni, in het oud-Kymbrisch Prytein waren in
Ierland en Engeland een vóór-Gaelisch, niet-Arisch volk
door de Romeinen Pieten, d.i. beschilderden, getatoueerden genoemd.
Vele met-Arische volken hadden een Vuurdienst, en
deze was bij hen dikwijls gemengd met een magie van

dwalenden en gevaarlijken inhoud, die meestal meer de
ondeugd dan de deugd tot gezelschap, resultaat en doel
had. Een moeielijk en nog geheel onzeker gebied van
studie geeft dit onderwerp. A. Bertrand in zijn la Réligion
des Gaulois spreekt er over onder de benaming Chamavisme.
Het eigenaardige werk van Betha „Die Erde und unsere
Ahnen" zoekt in de symboliek der volken hun al dan niet
Chamavische- of Arische herkomst; een gebied nog vol
onbeantwoorde vragen en verder vol voetangels en
klemmen. Het woord Chama is ontleend aan een der drie
zonen van Noach ) voorstellend o.a. een zeker soort
moreel ontaarde rassen, waaronder men wel eens noemt
Finnen, Mongolen, Turkmenen, Tartaren.
Het woord Chama staat bij sommige dezer volken voor
priesters. Het kenmerk van hun godsdienst is meest het
mensch- en dieroffer en waar dit bij Arische volken plaats
had, is in den regel bloedsmenging te constateeren. Onder
genoemde stammen worden ook sommigen als Androphagen of menseneters beschreven. Volgens Schrader besloeg
dit menscheneten zelfs bij ons nabekende volken, tot diep
in de middeleeuwen, een groot terrein. Het is zeer onverkwikkend deze dingen te lezen, maar zijn zij waar, dan
kunnen we ons verheugen, deze toestanden te zijn ontgroeid, al hebben we ons ook te schamen omtrent het
dieroffer als voedsel, dat de ware Ariër in oorsprong niet
nuttigde, evenmin als vele Indiërs het doen. We kunnen
dit juist genoemde soort niet-Arische volken zeker niet
allen op ééne lijn stellen: er is gradatie niet alleen, maar
ook tegenstelling. De vóór-Gaelisch Danan in Ierland
b.v., die volgens sommigen niet-Arisch waren, treden uit
de genoemde Jaarboeken van Ierland op als menschen
x

~ 1) De drie zonen van Noachtolthet Oude Testament zijn als beeldsjjrakig
op te vatten.
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van ontwikkeling en moreele kracht; de geschiedenis
noemt ze als in magie bedreven, welke soort magie? Vele
volken, die koloniseerende stammen in een of ander land
als land- of oergeborenen, zooals zij zichzelf noemden,
aantroffen, droegen namen met „vuur" saamgesteld, zoo
b.v. in Ierland de Feargneat — vuurgeborene en de juist
genoemde Cruthni. Heeft Britanje zijn naam van deze
Cruthni, Prytein, Britanni of van de veel later ingekomen
Kelten, die met de Britten van Midden-Europa saamgesmolten waren? De Gaelen noemden, toen zij nog op
Spaanschen bodem waren, het eiland, welks kusten zij
van hun vaarten kenden Breotan —- vuurland. Men zegt
dat zij dit deden naar dé hoogte-vuren, die de Olam
beschrijft als wegwijzers voor zeevarenden of van wie
in gevaar verkeerden en die door de Cruimtear (priesters)
onderhouden werden. Maar er is eene andere lezing, die
deze hoogte-vuren of Esti godsdienstuitingen noemt met
een magisch-wetenschappelijken grondslag. Bij de Gaelen
scheen de priesterkaste, altijd volgens de jaarboeken, de
mindere in ontwikkeling naast de Olam, en zullen haar
godsdienstvuren wel geen wetenschappelijk bewuste
cultus meer geweest zijn.
Dat echter de volkennamen met „vuur" samengesteld
alle heenwijzen naar een esoterisch oerbegrip, hoe vergeten en ontaard ook, is zeker.
In de esoteriek landen ten slotte namen en woorden bij
teruggaande afleiding: b.v. Gaelen, Galliërs, Galaten,
Kelten ontleenen kun naam in eerste instantie aan het
oerbegrip „water". De zin dezer namen hangt samen
met „gael" = zee, met ghel = geel, blond, goud; in
oud-Noordsch gulr.
Betha in zijn werk „Die Erde und unsere Ahnen"
verklaart het woord Kelten als „de blonden". De Galliërs,
zegt Diodorus (V, 28) hebben een statige gestalte, blank
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vleesch, blond haar". Over de Britsche Kelten zegt Strabo
(IV, 200): „De mannen zijn grooter dan de Kelten van
het vaste l a n d . . . . minder blond; hunne zeden gelijken
die der Kelten, maar zijn eenvoudiger en barbaarscher."
Slaan de differente zoo juist genoemde namen der
stammen, allen afkomstig van de Mesopotanische Gaelen
uit het land van oudsher Chaldea genaamd, dus bÜjkbaar
op hun blonde Arische herkomst, dit is nochtans overdracht. De naam heeft, zooals we reeds zeiden, zijn eersten
grond in „Water". Naast deze oerbeteekenis van verscheidene aan gael verwante woorden knoopt zich in vele
gevallen de zin van maan, dood, stof, verborgenheid,
omsluiting; Kal b.v. is behouden in het Duitsche Quelle,
het Nedwl. kol of wel, wiel, wolk, kuil, het Fransche
couler. In oudere talen, o.a. Angelsaksisch wielle —
bron; middel-Nederl. walle, wal —= ziedend water, waarmee samenhangt walm — damp; oud-Hoogduitsch wêlla,
waarvan Welle = golf; Noorweegsch Olla — bron;
oud-Bulgaarsch vlüma — golf.
Van gal, als water, afgeleide namen vinden we in verschillende scheepssoorten als galei, galjas, galjoot, galjoen;
sommigen zien in dit galei, middel-Grieksch galea, een
afleiding van het Grieksche kalon = hout. Zeer onwaarschijnlijk.
De dochter van de zeegodheid Nereus en Doris heette
Galathea. De mythologie verhaalt nog, dat zij haar
minnaar in een bron veranderde. Zij zelf was een der
vijftig dochters van Nereus, de Nereïden. Deze prachtige»
donkeroogige zeenimfen wonen in het paleis hunner
oceaan-ouders op den bodem der Aegaeïsche zee. Zij
rijzen op de golven, om zich met Tritons en dolfijnen te
vermaken, of haar Heer Poseidon met haar dansen te
vergezellen. Bij rustige zee drijven zij in het licht van
hun oppervorst Helios, de Zon, met hen in naam en
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wezen zoo zeer verwant. Dit laatste esoterisch: het
gansche verdere exoterische beeld verhult een reèelen
natuurzin.
Een zuster van Galathea, Thetys woonde in een zilveren
grot aan de Middellandsche zee en treedt in de mythologie naar voren als moeder van Achillis. Nereus zelf kan
evenals Proteus iedere gestalte aannemen en doorziet het
verborgene. Hercules vraagt hem daarom raad, als hij de
tuinen der Hesperiden wil opzoeken. Hier staat de
oceaangod Nereus voor het prototypische watergebied,
dat in dichtheidsgradatie boven het stofgebied onzer
aarde ligt en wel astraalgebied wordt genoemd. Voor het
bewustzijn, dat zich daar ongeschoold bewegen zou, is
het een zee van onvaste vormen en beelden, vol proteusch karakter. Maar Nereus staat hier voor den
ingewijde, die dit gebied beheerscht en zelfs een Hercules
kan raadgeven, die zoekt naar wat boven hem ligt, den
Hesperidentuin of gebied van den Vuur-adem, het
Godsgeheim.
De mythologie verhaalt dat Hercules Nereus moest in
slaap maken en binden, voor hij hem het geheim kon
afpersen, m.a.w. hij moest de ongunstige golven van het
astraalgebied meester worden, voor hij de geestelijke waarheid, die hij wilde vinden, kon bemachtigen. De tuin der
Hesperiden, waar Hercules de gouden appelen moest gaan
halen, dachten zich de Grieken in het Westen in de streek
van den Atlas. De Atlas, als een der oudste bergen, gaat
terug tot in het mioceen en vroeger. Hij was getuige van
het verstandelijk ontknoppen der menschheid en verloor
tweemaal, bij het plotseling veranderen der aard- en zeeoppervlakte op groote schaal van onzen bol, het derde
van zijn hoogte. Weinigen kennen de menschheid een
tertiairen ouderdom toe, maar er zijn er: o.a. professor
Braungart spreekt er over in zijn reusachtig werk: „Die
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Urheimat der Landwirtschaft aller Indogermanischen
Völker" en wel op grond van zaden en gereedschappen
van akkerbouw.
Den Grieken mag de overlevering van Atlas en veel,
wat zich daaraan knoopt, vertrouwd zijn geweest uit
lang door hen vergeten tijden, vergeten ten minste op
het moment, dat de priesters van Saïs aan Solon de
beschrijving deden over het laatst verzonken eiland van
Atlantis, ten Westen van Atlas en Libyë: Poseidonis,
waar thans de Kanarische eilanden en de piek van
Teneriffe zich verheffen. Plato, die later dit verhaal
vernam, beschrijft het in zijn Timaios en Kritias. Onder
de hedendaagsche historie- en praehistorieschrijvers wordt
dit werk van Plato dikwijls met groot vertrouwen aangehaald, als staving van vele ontdekkingen en vondsten
van den laatsten tijd. Als voorbeeld hiertoe dient het
werk van H . Fischer „In Mondloser Zeit" en vele andere
schrijvers over de Sint-rampen en ijstijden, zooals Hinzpeter, en over de theorie van het ijs der Ruimte volgen
hen hierin.
De priesters van Saïs wezen Solon er op, hoe de voorvaderen der toen levende Grieken de heerschzuchtige
bewoners van het machtige, rijke, maar ontaarde Poseidonis hadden weerstaan en den Drietand geweerd van
de nog vrije landen aan de Middellandsche zee.
Toch verborg het verhaal der gouden appelen uit den
Hesperidentuin een veel dieperen zin dan een vergeten
geschiedkundige overlevering. Wij komen hier echter
op terug.
'
Om met het grondwoord gal, chal, kal nog bij de
godenwereld te blijven, zoo duikt voor ons oog de
Phrygische Kybela op, wier vereering door de Grieksche
coloniën naar Griekenland kwam, waar zij met de
Kretische Zeus-moeder, Rhea, de groote moeder der
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ingehaald, noemde men haar Mater magna en hare
priesters Gallen, men zegt naar het riviertje Gallus in
Phrygiën. 't Is echter veel waarschijnlijker, dat de naam
betrekking had op den Waterdienst, die met den Maandienst in het nauwst verband stond. Kybele is evenals Isis
het zinnebeeld der maan. Het godenbeeld ontstond uit
de esoteriek. Zij is niet altijd het middelpunt van ondeugd
geweest, dat haar naam soms aan de gedachte oproept.
Het tegendeel: als vertegenwoordigster der oerduistere
Scheppingsmacht van het eens bloeiende maanleven, dat
zijn ontwikkeling aan de Aarde vermaakte, werd deze
godenmoeder begrijpelijkerwijze ook de godin van aardsche vruchtbaarheid, het middelpunt van het aardsche
leven. In dit opzicht verving zij in Griekenland Rhea, de
Nertus of Herthus der Germanen. Het is begrijpelijk, dat
de exoteriek, de mythe in haar ziet de zegenende, de
heelende, de uitvindende in kunsten, dat zij een muurkroon op het hoofd torst als draagster van beschaving in
het vestigen van steden. De sluier van haar hoofd duidt
het verborgene in de natuur aan. Haar wagen wordt door
vier leeuwen getrokken, beteekenend vurig of verstandelijk leven. Soms wordt zij afgebeeld op een troon met
een leeuw naast haar, doelend op het van de maangoden
afkomstig menschelijk leven: of zij zit op een leeuw met
een bliksem in de hand.
Dat deze oppermachtige evenals de meeste goddeüjke
maanpersonages als godin, niet als god, werd voorgesteld,
vindt zijn ontstaan in het abstracte begrip van Androgyne Godheid, de idee eener eenheid van geest en stof,
die in haar verschillende phasen van ontwikkeling nu eens
aan de eene zijde, dan eens aan de andere geaccentueerd
optrad. Waar het accent viel op geestelijk aanzicht der
schepping, trad een mannelijk god uit de volksverbeelding
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naar voren, op een stoffdijk een vrouwelijke voorstelling.
Dit feit komt men tegen in de mythologieën van alle
volken; ook in de bijzonderheden van hun eeredienst.
Tacitus spreekt o.a. van het Germaansche volk der
Lygische Natharwalen, wier priesters in vrouwenkleeding
gingen. Bij andere volken weer droegen de priesteressen
mannengewaad: symboliek!
Bij vele volken- en godennamen, en hieronder de naam
Galaten, Gallen, Kelten, wijst de oorsprong op een
saamvatting van vuur aan de eene, water aan de andere
zijde: Ga-al-la beteekent „vuur en water schenkend",
een Godsbegrip, dat overgebracht op de leidende kasten
der priestergeleerden luidt: „schenken van goddelijke
kennis". Wij haalden de opmerking aan van A. Bertrand,
den rusteloos zoekenden schrijver over het leven der
Galliërs, waar deze zegt, dat het woord Galaten vooral
voor de koloniseerende Kelten werd gebruikt: Zulk
koloniseeren wordt, in latere beschouwingen, gewoonlijk
in verband gebracht met overbevolking, veroveringszucht, verlangen naar betere woonplaatsen zonder meer.
Het overwegend motief bij Arische volken, ook Kelten
en Germanen in hun geestelijken bloeitijd, niet in hun
meer uiterlijke beschaving van later, was ook begrijpeKjk
meest overbevolking of druk van buiten af. Maar er
knoopte zich hieraan een machtige factor, waarover men
zelden bij geschiedschrijvers leest en die berustte op
de godsdienstig-wetenschappelijke ordening der maatschappij. De Germaansche Istovonen, eigenlijk Istfoönen
waren oorspronkelijk geen volksgroep maar een kaste en
wel de krijgers, nl. degenen die bij overbevolking op
koloniseeren uitgingen. Het woord ontleedbaar in Ist
(is, met aansterkende t) — ikheid, zelfstandigheid,
fo = maken; onen — mannen; dus een ikheidsgroep of
zelfstandigen staat scheppende mannen. Zoo schijnt ook
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de naam Galaten — ga-al-la-ten oorspronkelijk een
dergelijke kaste bij de Kelten te zijn geweest. Het uittrekken eener kolonie bad met godsdienstig ceremonieel
en wijding plaats, waarvan de ernst waakte zoowel over
den enkeling als over de massa. De uittrekkende groep,
volgens vaste voorschriften opgesteld, zocht bij voorkeur
onbewoonde terreinen op, maar kwam ze in aanraking
met een andere bevolking en werd weerstand geboden,
dan beslisten de wapens en bij overwinning werden den
vroegere inwoners twee derde van den bodem gelaten
tegelijk met hun eigen wetten, gewoonten, gebruiken.
Een lichte, meest een vrijwillige schatting werd in den
regel verlangd. Daar het nieuwe volk meest een eigen
naam meebracht, het door priesteruitspraak meegegeven,
verdween gewoonlijk de beraming van het vroegere; toch
handhaafden zich soms de beide namen naast elkaar of
bleef de oudste in later dagen overheerschend. Steeds
trokken eenige priester-geleer den met de kolonie mee en
stichtten te midden van hen hun scholen en tempels,
waarvan leer en wet uitging, die bij deze volken de
grondbeteekenis en de beschuttende kracht der maatschappij uitmaakte. Het verwondert dus niet, dat de
naam van zulke volken dikwijls naar deze heerschende
kaste genoemd werd, zooals hier Galaten, beteekenend
zooals wij zeiden, „schenkers van goddelijke kennis".
Vervangt men ga door ka (een klankwisseling, die wij
zien b.v. bij Gallen, Kelten) dan krijgt men ka-al-la —
het kunnen der geeststof, m.a.w. almacht of juister
„machtig kunnen", wat overgebracht op de priestergeleerden of Ingewijden werd „bezitters der magie". Het
woord „magie", zooals wij reeds opmerkten, was diep
esoterisch en omsloot het beheerschen van natuurkrachten
tot op groote hoogte, wat natuurlijk veronderstelde een
juiste en uitgebreide kennis der natuur, van de verhou-
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ding van stof en kracht, het wezen van beide, hun intelligente verbanden en gradatie's en niet het minst besef en
kennis omtrent de menschelijke geest- en intuïtiemachten in de omvatting en beschutting van haar
goddelijke herkomst. Uit dit weten stroomde de geestelijke kracht, het moreele kunnen, dat de maatschappij
doordrong en droeg. Dit werd veel hooger gehouden dan
invloeden van uiterlijke beschaving, zooals Tacitus meldt
van den Germaanschen stam der Sueven en andere, die
de invoering van wijn en geld van de zijde der Romeinen
hardnekkig weerstond en zich hield aan zijn zagelingen
en wagelingen. Gaelen, Galliërs, Kelten ontleenden hun
naam, zeiden we, aan het begrip water en andere
genoemde begrippen, in hun herkomst aan elkaar verwant.
De priesters van Kybele zagen wij den naam Gallen
voeren, wat letterlijk beteekent „verkondigers en kenners
van „maan-" en „waterculten".
Over de maancult zeiden we een en ander in het vorige
hoofdstuk. Bij volken, waar de priester-geleerden nog
ingewijden mochten heeten, dankten zij den grond van
hun kennis, van school tot school, van eeuw tot eeuw
overgeplant aan hoogontwikkelde voorouders uit een
voor hen reeds oeroud verleden, wier voor-historisch
bestaan in de mythen en overleveringen van talrijke
volken wordt bewaard. Dan eens lezen wij over hen
onder den naam van goddelijke koningen, halfgoden,
goden, Elohim of onder benamingen van gepersonifieerde
godheden, mythologische wezens bij volken uit alle
oorden der wereld. Het waren de onderwijzers der
menschheid, maar van een menschheid met een nog
geheel verschillenden aanleg dan de onze; de directe
waarneming op ijlere gebieden dan de ons bekende
natuur, de innerlijke aanschouwing had de overhand op
de zuivere verstandelijke vermogens; geen sluwheid, geen
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sterk concreet of abstract denken — 't moest alles nog
geleerd worden in de toekomst; ook geen intuïtie, dat is
het geestelijk verstand der naaste toekomst-menschheid,
maar een omgang met de thans verborgen zijde der
natuur, met voorwerpen en bezielde wezens, die ons nog
van alle zijden omringen, maar wier aanblik ons ten
gevolge van de stoffelijkheid onzer zintuigen thans verborgen is. Naarmate de mensch dit oorspronkelijk geestelijk bewustzijn verloor en in stofdichtheid verviel,
namen zijne bloot verstandelijke vermogens toe en verviel een groot deel in berekening, sluwheid en stofgehechtheid. Het was toen, dat de geheime scholen van
onderricht gesticht werden, die de verloren geestelijkheid
in den mensch wilden opbouwen, maar meer bewust dan
vroeger, gesteund door den verstandelijken wil, die zich
evolutionair ontplooide en die voorheen ontbrak. Die
scholing war dringend noodig, al was de groep klein, die
tot de goddelijke leeraars kwam, die er altijd geweest zijn
op den achtergrond van het aardsch menschelijke leven.
Pyramiden, dólmen, slangen- en zonnetempels leggen nog
getuigenis af van eindeloos vergleden tijdperken van zulk
onderricht. Voor de groote massa was zij zeker niet
geschikt. Deze nam de aangeboden vruchten van praktische kennis aan, als daar gegeven werd in bouwkunst,
akkerbouw, scheepsbouw, schrijfkunst en dergelijke. Zij
werd op haar beurt geleid door de pioniers harer eigen
rassen, de geschoolden in kennis en geestelijkheid. Een
ander deel, en dit waren soms de sterkste verstanden onder
die vroege menschheid, gingen moedwillig den weg van
het kwaad, omdat die hun gemakkelijker en aanlokkender
voorkwam dan het steile pad van moraal en geestelijk
leven.
Hier ligt de oorsprong van vele chamavische rassen, die
geestelijk ten achter bleven, terwijl hun uiterlijke bescha-
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ving in kunst en verstandelijke toepassing de anderen
soms zelfs ver vooruit was. Ook de chamavische elementen in den enkeling, waar deze verstand en geestelijkheid
verdonkeren of ontberen, zijn een bewijs van dit achterblijven op den weg der geleidelijke en de menschheid
drijvende evolutie.
Het psychisch bewustzijn, dat thans langs den weg van
het intuïtieve en geestelijk denken tot ontplooing moet
komen, leefde toen nog voor een deel in de menschheid
en dit werd met de verstandelijkheid en beheerscht er
door, gecultiveerd. Indien wij in Europa binnen het
gebied van het Christendom vroeg-middeleeuwsche
opteekeningen, vooral van kloosters lezen, dan zien wij,
hoe niet ver van onzen tijd, nog bedoelde innerlijke vermogens in velen van nature leefden. Het contemplatieve
leven verving hier het onderwijs en oefening der inwijdingsscholen van het in Europa verdwijnend heidendom en bracht dikwijls gelijksoortige resultaten voort,
hoewel de zelfbewuste zijde der ontwikkeling er meest
in minderheid bleef. Het zijn dit soort wetenden, maar
uit een duizelingwekkend oud verleden, die de menschelijke taal met haar tot nu toe bekende klinkers schiepen,
die de cultus van zon, maan, vuur en water stichtten, uit
gronden van kennis, thans voor ons verloren. De exoterische godenleeren ontstonden uit dit weten, toen het
niet meer naar zijn ware gronden begrepen werd; zij
vertegenwoordigden de dwalende behoeften der menigten,
wier kern door de kleine groepen der ingewijden begrepen
en zoo goed mogelijk geleid werd.
Kelten, Galliërs, Gaelen beoefenden bij voorkeur, zooals
oude schrijvers dit aantoonen, water- en maandienst. Hun
naam hangt hiermee op esoterisch terrein op het nauwste
samen, is er aan ontstaan. Bij de Germanen had oorspronkelijk de vuurdienst de overhand. Hun taal en symboliek
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legt er ruim getuigenis van af. Beide volken hadden
nochtans hiernaast een uitgebeelden zonnedienst, want de
zon borg voor hen de Oppermachtige Godheid van het
gansche stelsel, waarvan ook de maan- en aardbestuurders
versplitsingen waren. De exoterische zon-voorstellingen
als goden, en maanvoorstellingen als godinnen, behooren
tot een later tijd en hebben meest met de herkomst der
begrippen weinig te maken: het vrouwelijke werd
exoterisch meest als secundair gedacht, daarvandaan de
voor de esoteriek misleidende opvatting. Toch is er ook
een kern van waarheid, die wij hier boven reeds bij het
noemen der androgyne Godheid, nl. geest-stof, gedeeltelijk aanroerden. De maan-hierarchieën waren afhankelijk van den oppersten Eéne, zij waren het feit eener
opmerkelijke stofverdichting van involutionair standpunt bezien. Men had zeker geen reden van goden en
godinnen te spreken, want vereering, opzien, kennis
golden een zelfde abstracte Scheppingsmacht. Het wordt
ons echter duidelijk uit de mythologieën van Kelten en
Germanen, hoe dikwijls Ingewijden, kennisdragers, de
volksphantasie in dit opzicht moeten hebben beteugeld
en geleid. En daarom moeten wij niet te gauw als onzin,
bijgeloof het mythologisch pantheon voorbij willen zien:
de Gallische goden-afbeeldingen b.v., die af en toe
gevonden werden, nog niet zoo lang geleden, hebben
meestal een diepen esoterischen zin, waaruit de geest der
druïden spreekt.
Wij toonden aan hoe gal en kal in zeer gewonen
woordzin hun beteekenis van water handhaafden en nog
handhaven. Het meest komt dit begrijpelijkerwijze uit in
volks- en plaatsnamen, die er met massa's zijn. Ze zijn
zeker niet alle aan het water gelegen, wat aantoont, dat
hier de oorzaak der benamingen niet alleen te zoeken is.
Von List beweert, dat de bewoners van Galicië aan den
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voet der Karpathen zich den naam Galiciërs gaven, omdat
zij zich op een voormaligen zeebodem tusschen Azië en
Europa hadden neergezet. Hij voegt er aan toe, dat zij
zich oorspronkelijk Gaelindae noemden, wat beteekent
„verminderend water" en haalt Herodotus aan, als
sprekend van de eenmaal daar bestaan hebbende Skyten
(waaraan de Arische stadsnaam Chatomir zou herinneren), later opgevolgd door Ligiërs en Gepiden. Anderen
zeggen, dat de naam Galicië zijn ontstaan dankt aan het
tegenwoordig zijn van vele bronnen in den bodem. Een
voldoende verklaring zou reeds zijn, dat zich lang voor
Christus daar Gaelische Skythen hebben gevestigd, afkomstig uit Kaukasië en wier nog vroegere herkomst
reikte tot het Aziatisch Tweestroomen-land. Von List
noemt bedoelde Galiciërs Gothen en hierin moet hij gelijk
hebben, want Gothen zijn Germaansche Skythen, die zich
o.m. van uit de Gaal-Skythen van Armenië en Kaukasië
op een gegeven tijdstip hebben losgemaakt.
Dan waren er de Galaken, Galegos of Galaeci van het
Spaansche Galicië met hun veertig gouwen, later door de
Sueven bezet. Hun herkomst wijst naar een zelfden
vaderstam als bovengenoemde Gothen: het bleven
Gaelische, later Keltische Skythen, zij bevolkten Ierland
omstreeks iooo vóór Chr., dan Schotland, dat zijn naam
aan hen dankt. De taal der Hoog-Schotten is nog het
Gaelisch, wordt ook Ersisch genaamd, naar Eri (Ierland),
dat beteekent Ariër en naar Iberië (=• Ariërland). Deze
West-Europeesche Gaelen kwamen in oorsprong uit
Iberië aan de Zwarte zee, volksplanting der genoemde
Kaukasische Gaelen. Zij bleven zich de eeuwen door
noemen Skythen-Gaelen van Iber. Later noemde men
deze Noord-Westelijke Gaelen Goidelen, waarvan de
naam Goedel, Gudule. Andere historische persoonsnamen
als Gallus, Gallienus, Galsuintha gaan naar gelijksoortige
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herkomst. Ook in tal van moderne namen leeft het
oerbegrip nog voort.
De Grieken verstonden onder Galen of Gallen op een
gegeven tijd alle Noordelijk van het wonende stammen
door hen barbaren genoemd. De opvatting berustte op
onkunde. Dat ook lang niet alle plaatsnamen met gal en
zim homoniemen hun oorsprong danken aan ligging bij
een water, aan de begrippen bron of rivier, blijkt duidelijk, als men de lange reeks dier namen over gansch de
wereld eens een oogenblik aan zich laat voorbij gaan. Het
grondwoord, waarvan woorden en namen, is dan ook aan
een geheel esoterisch waterbegrip ontsprongen, wat de
Geheimleer noemt „De Wateren der Ruimte", bedoeld
het prototype van den ons bekenden ether, m.a.w. het
rijk van den Tweeden Logos, de bewaarplaats der
noumena van veel wat zich op gebieden van meer
dichtere stof als kracht en verschijnsel zal openbaren.
De uitdrukking „de Geest Gods zweefde over de
Wateren was voor de kenners van dit Godsgeheim een
levende, onverborgen realiteit. De synoniemen „maan"
en „verborgenheid" in dergelijken abstracten zin waren
voor de Ingewijden gelijkbeteekenend met oerwater, oerdonker, oergeheimnis. Zoowel Armanen als Druïden
wisten, dat de aard-menschheid eene voortzetting was der
maan-voorvaderen, dat het Geestelijk Wezen, dat eens
het maanleven bestuurde met zijn zeven herarchieën in
het nauwste verband met de psychische en geestelijke
steer van dezen aardmensen stond. Het gold hier dus den
dienst van een geestelijk leidend Opperwezen, dus godsdienst. Verder hoort ook tot dit gebied van kennen de
beeldspraak van den Eddischen Asen- en Wanenkrijg.
Toen onze aarde opdook uit een toestand, waarmee het
ons bekende water zoowel symbolisch als werkelijk verband hield, ontstond door deze aardschepping een nieuwe
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wet. De Noordsche mythologie zegt: „het water slingerde
zich als een oceaan rond de aarde en noemde deze
wateromsluiting Mitgardslang. Velen betrekken dit beeld
op de nieuwe rangschikking van water en aarde na den
Sitvloed; de oorspronkelijke beteekenis echter ligt dieper:
water en wet werden i n zekeren z i n woorden van eenzelfde beteekenis, waarvan de samenhang b.v. nog voortleeft i n lagu, lacus, lege, lêx, lag (Zweedsch), lög (OudNoordsch), law (Engelsen). (Het Angelsaksisch lagu is
zoowel water als wet.) In het Nederl. is duidelijk de
samenhang tusschen wad, wet, weten, enz.
De Armanen gaven deze nieuwe wet uitdrukking m
de Noth-rune; noth = no-at mm uit water ontstaan. Het
oud-Germaansche manoth voor maand hangt daarmee
saam. De indeeling van het jaar bij de Kelten werd beheerscht door de standen der maan. Mena is maan in het
Gothisch; menez is berg i n het Bretonsch, dus Keltisch.
E r ligt een diep verband tusschen dit „maan" en „berg .
Berg beteekende niet altijd, zooals thans i n het Duitsch
en Nederl.: „verhevenheid", maar stond voor rechtplaats
en recht; en het recht stond in de oeroude tijden, waarop
wij doelen, i n de nauwste betrekking met godsdienst, hier
maandienst. Ook waren zulke recht- en dingplaatsen
veelal verborgen i n woud of weiden met een verscholen
weg er heen voor Femanen en ingenoten. Deze plaatsen,
met tevens school en heiligdom of heilsplaats, waarvan
later cella, waren sacraal en hen betrof het woord „verborgen" i n geestelijken en aardschen zin.
De geestelijke beteekenis van gal en kal als „verborgen"
ging ook over, als de meeste woorden, i n het dagelijksche
leven, zoo b.v. i n kalander — verbergend het andere,
waarvan het woord kalender. De oorspronkelijke
Cliristenkalender verborg onder vele namen van heiligen
heidensche begrippen en vele met geweld gekerstende
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heidenen vormden een geheime broederschap, die trachtte
zooveel mogelijk Christendom met heidendom te verzoenen, in ieder geval het ter dood veroordeeld heidendom
onder nieuwe namen zooveel mogelijk te bewaren. Zij
noemden zich kalander-broeders en zij kwamen voor
zoowel bij Germanen als Kelten. Uit hen ontstonden o.a.
de bouwhutten, die de Christentempels zooveel mogelijk
met heidensche motieven versierden, terug te vinden voor
wie er naar zoeken wil. Ook Guido von List komt voornl.
de eer dezer ontdekking toe. Toen de tijd der bouwhutten
voorbij was, verschool zich de verborgen heidensche
kennis in meer abstracten vorm: de bouwmeesters en hun
leerlingen werden vrijmetselaars. Dat de aanhangers dezer
inrichting omtrent den oorsprong en de waarde van hun
kennis voor een groot deel in het onzekere raakte, is niet
te betwijfelen; erger is, dat zij in vele harer takken
ontaardde en haar voormalig goddelijk stempel geheel
verloor. Een ander gebied, waardoor de kalanderbroeders
hun geheim bezit poogden te redden, is de heraldiek. Zij
was reeds in voorhistorische tijden een beeldspraak vol
beteekenis: als vanzelf stonden haar poorten open voor
wie haar taal nog begrepen te midden van een nieuwe
maatschappij, die hoe langer hoe meer niets anders in haar
onderscheidde dan de glorie van het blazoeneeren. Eens
was die glorie van zuiver geestelijken aard; zij werd en
is uitdrukking van ijdelheid, ook in veler oogen onzin
en waardelooze, belachelijke, onbegrepen vermoeienis.
Inderdaad is zij een schatkamer van verborgen, verloren
kennis, vol handwijzers echter voor wie deze op het spoor
komt. Gal bedoeld als verborgen, geborgen, omsloten in
den zin van omringing vindt men o.a. ook in den volksnaam Galileën, afkomstig van het Hebreeuwsch galil of
gelil — ring, omheining, naam door de Joden aan het
Noordelijk deel van Palestina gegeven.

^
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Deze zin van verborgenheid vindt men verder in het
woord kelder en in oude volksnamen met belg en bolg
samengesteld, zooals de Iersche Firbolg, honderden jaren
voor Chr. Verder in schel, schil, schaal — omvatting,
in het Angelsaksisch sciell, Noordsch skel (als schelp)
en Gothisch skalja (als pan).
Andere samenstellingen met bedoelde grondwoorden
komen verder voor in den zin van geluid, als b.v. het
Latijnsche gallus = haan of kraaier, Germaansch-mythologisch Fialar, van Galar. De haan was o.a. als kraaier,
als geluidgever het exoterisch beeld van een innerlijke
begripsverhulling. Er bestaat een oude Babylonische
voorstelling van biddende priesters in gezelschap van
hanen en een halve maan. Het noumenale aethergebied
wordt in de geheimleer genoemd de „Wateren der
Ruimte" en ook eenvoudig „water". De aether als voortbrenger van het geluid verklaart hier de hanen, het
abstracte waterbegrip wordt door de maan aangeduid.
Het oud-Germaansche hana en het Finsche Kana beteekenen beide water, met dit kana zal het Fransche
chanter en het Latijnsche canêre, cantare, beide zingen,
verband houden.
Tot de woordfamilie ontstaan uit „kal" als geluidsbegrip behooren nog het oud-Grieksch kalla =• haan,
het Engelsche call, het Angelsaks ceallian, het oudDuitsch challön, oud-Friesch kaltia, kella, Noordsch
kalla, Latijnsch calare, Grieksch kalein, alle met den zin
van geluid geven, roepen, schreeuwen; daarnaast staan
het Angelsaks en oud-Duitsch scellan, het Noordsch
skala (Latijnsch sonare) bij overdracht skaltan, scillan,
scellan voor rechtspreken, waarvan scalden, i.o.a. wetenden en rechters naar de klok der maalstede: scal. Daarvandaan werd de klok een veelvuldig voorkomend
heraldisch teeken voor rechters. Men denke aan den
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legendairen rechtsklok van Karei den Groote door een
slang en een paard geluid: christenmotief, aan Wodan's
dienst ontleend. Het woord Glocke zelf is ontleedbaar in
gel-ocka =- ontstaan uit gillen of geluid geven.
Een overgangsbeeld van het esoterisch geluidsgebied
(waarover straks meer) naar dat van het fysisch gehoor
is de oorspronkelijke heidensche klokkennaam Suzanna,
beteekenend geboren uit oerwater, of wel water- of
maangeborene. Het doopen der klokken is als sacrale
handeling een oergebruik.
De zin van geluid komt nog voor in het „kol" van
tooverkol =— eene, die tooverij, waarzeggerij kalt of
spreekt. De Hebreeuwsche Bath-Kol van den bijbel
beteekent dochter van het Goddelijk Woord, wellicht
een voorstelling, die de gebannen joden uit Chaldea
hadden meegebracht, zooals zij het met zooveel van hun
bijbelvoorstellingen hebben gedaan; misschien ook een
geheimzinnige werkelijkheid. Dit brengt ons thans naar
den oorsprong der geluidsbeelden en geluidswoorden met
hun begripssynoniemen water en verborgenheid in homoniemen vorm, alle afkomstig van een abstracte esoteriek.
Wij zijn gewoon, geleid door onze ervaring, het geluid
uitsluitend in verband te denken met zekere luchttrillingen op ons gehoorzintuig, die dan worden overgebracht
naar de hersenen. Wij leven binnen een beperking zoowel
van zekere stoftoestanden als van zinne-organen, die
elkaar zijn aangepast. Maar het geluid is geboren op een
veel hooger gebied, ja, op het hoogste, en differentieert
zich op bijzondere wijze voor ieder daar aan ondergeschikt gebied van geeststof. De mensch heeft meer
waarnemingsorganen in zich dan die de meerderheid der
menschen zich bewust is; men denke aan wat men het
tweede gehoor, het tweede gezicht-, reuk-, smaak-gevoel
noemt. Dit komt bij sommigen en zelfs vrij velen voor;
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dit beteekent, dat hun psychische zintuigen ontwikkeld
zijn, om indrukken, nl. beelden, tonen, enz. van een ijler
gebied op te vangen. Zoo is er ook een nog hoogere
waarneming voor geestelijke klanken, geestelijke beelden
enz., waardoor het niet meer zoo vreemd klinkt: ether
is het gebied der klanken, ether is geluid. Maar ook beeld,
getal, meetkundige vorm, dit alles behoort tot de geheimleer, die voor den waarnemer natuurlijk geen geheim is,
alleen het aantal van zulken, tot dit soort waarnemen
in staat, is telbaar klein. Zelfs op het ons bekende fysische
gebied van waarneming is de dierlijke ether, d.i. de
gespecificeerde menschelijke levenskracht, de onmisbare
en eigenlijke agens voor het geluid. Dit is de laagste vorm
van den veelgradigen Ether der ruimte, die in hoogste
instantie gelijk staat met den 2den Logos, in de geheimleer voorgesteld door den gelijkzijdigen driehoek met
punt in het midden, als de in openbaring getreden DrieEenheid. Deze Aether, noumenon van wat* wij gewoon
zijn den ether der ruimte te noemen, de kracht, die het
leven van al wat ademt draagt, is de Ait-har der Germaansche geheimleer, de Tuisko der Duitschers, de
Teutates der Kelten en heeft de Eéne eigenschap van
geluid of Woord. Het Evangelie van Johannes, doelend
op den Eerstgeborene van den Eénen zuiveren en
onvoorstelbaren Geest drukt het uit met: „Het Woord
was bij God en het Woord was God. Alle dingen zijn
door Hetzelve gemaakt. In hetzelve was het leven, en het
leven was het licht der menschen." Van dit Opperste
Geluid gaat de zevenvoudige toonladder uit, d.w.z. de
tonen der zeven elementale gebieden, die de eerste
evolutietijdperken der van geest bevruchte stof, dus de
dichterwordende stof-gebieden benedenwaarts vertegenwoordigen. De Slang, Geest of 3 de Logos, die den
genoemden Oppersten Driehoek op zijn aktief gebied
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van Scheppingsvormen reproduceert, sist van uit het rijk
des Lichts de duisternis binnen, kronkelt zich (men denke
aan de ontplooing der Scheppings langs cyklischen weg)
tot een evolutionair bewegen van vormen en krachten,
waarin bij analoog herhalen de noumena van het Opperste
Aethergebied hun uitdrukking krijgen.
De Indische godin Wach heeft dezelfde verborgen
beteekenis. Zij staat gelijk met andere Indische goden
van denzelfden zin: Uit het androgyne aanzicht van al
deze treedt bij haar het stoffelijk aanzicht op den voorgrond, daarom is zij godin, geen god: Wach is de dochter
of vrouwelijke helft van Brahma, ook zij dus de in den
aanvang door Gees$ bezielde Stof, die als scheppend
Geluid optreedt. Evenals het scheppend vuur verhuld
aanwezig blijft in alles wat bestaat, zoo ook-het geluid:
Wach is de godin der aktieve krachten in de natuur:
geluid, stem, spraak, woord.
Er bestaat verband tusschen dit Oostersche Wach en
het Nederlandsche woord waaien, wind, dat natuurlijk
ook in andere talen zijn wortel van gelijken zin overbracht. De hooge abstracte beteekenis van Wach Arahari,
het Aether-gebied der noumena of Aithar draagt ook de
beteekenis van Pneuma, adem, wind, zooals dit uit
sommige godsdiensten bekend is. De geest waait waar Hij
wil zegt o.a. ons Evangelie. Dit waaien staat ook weer in
verband met draaien, een scheppingsbegrip.
Het Sanscriet Wayoe is lucht, storm, wind en in zijn
esoterische herkomst ook Adem, Pneuma, Hooger Zelf
en hoort als vanzelf tot het goddelijke plan der drie
Logoi „het Leger der Stem". De Indische god Wayoe, de
Germaansche Wodan, de woedende, waaiende, drijvende
zijn in hoogste beteekenis hier synoniem. De exoteriek
schiep de stormgoden, die de legers voortdreven in voorspelde of gewilde richting en maakten deze op hun beurt
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tot krijgsgoden. Dit alles heeft echter niets meer met
hun esoterische herkomst te maken dan den blooten naam,
waarvan het begrip totaal verloren ging.
Wach wordt als grondslag van natuur en aarde de
melodische koe genoemd; zij is als ether de oorzaak van
het geluid, geen stoffelijke maar een psychische en geestelijke oorzaak. Zij is gelijk aan de Ghandarva der Weda's,
het geheel van geluid-oorzaken, phenomenaal en noumenaal, de stem der natuur. Deze dragen ook den naam van
hemelsche zangers, daar zij de klanken der natuur op
haar verschillende trappen verpersoonlijken.
• In verband met magie is de Hindoesche Wach de godin
van het woord; het woord immers of beter het geluid is
het machtigste agens, waarvan het geheim den Ingewijde
den sleutel in de hand drukt tot de gebieden van
ongekende wezens en krachten, die ons, buiten ons
bewustzijn, van alle zijden omringen, en wier contact
ons even gevaarlijk als heilzaam kan zijn, naar gelang
de manier en gezindheid, waarmee wij ze zouden naderen.
Geluid is een der grootste krachten in den mensch;
het kan evenals het geloof bergen verzetten.
Geluid en rythmus, ook het gesproken menschenwoord,
staan in nauw verband met de ziel der stoftoestanden,
in de Oudheid de elementen genaamd. Daarvandaan de
symboolletters in oude talen, waarvan de zin verloren
ging. Dit verband van de menschelijke ziel met de ziel
der natuur behoort tot het gebied der magie en kan
alleen door Ingewijden weer ontdekt en praktisch tot
heil der menschheid gebruikt worden: De menschelijke
beginselen toch als geest, verstand, ziel en levensether
komen met geluiden, getallen en kleuren overeen. Elk
der zeven kleuren van het spectrum bezit haar eigen
klank en elke klank komt met een kleur, getal of een
gewaarwording op een of ander gebied overeen. Zoo b.v.
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beantwoordt het getal twee aan het begrip geest-stof,
ook in den mensch. Het is het oud-Germaansche Zuêne
of twist tusschen geest en materie in 's menschen
begaafdheid. Zijn betrekkingen zijn als metaal „goud",
als hemellichaam zon, sol — heil, als beginsel dierlijke
ether of levenskracht, eerste voorwaarde tot handhaving
van dit menschelijk zijn, nl. twist of tweeledigheid der
geeststof in hem, hun onafgebroken strijd om de overmacht; als toonladder-klank re; als kleur oranje.
Dit als voorbeeld van een der menschelijke beginselen,
ook de andere, zeven in het geheel, hebben ieder hun verband met de kleuren en geluiden van den Kosmos. In de
natuur bestaan vele geluiden, die onhoorbaar zijn, maar
ook kleuren, die onzichtbaar zijn, doch gehoord kunnen
worden. De scheppende kracht in de natuur brengt steeds
kleur, geluid en getallen voort in den vorm van trillingssnelheden, die de atomen en moleculen opbouwen en
ontbinden. Wat men de muziek der sferen noemt is de
volmaakte toonladder met kleuren overeenkomend en met
het getal door de trillingen van kleur en klank bepaald,
dat ten grondslag ligt aan eiken vorm, en iedere klank
bestuurt en de saamvatting van het geopenbaarde heelal
vertegenwoordigt.
Kleuren en klanken houden tevens verband met meetkundige figuren, die de opeenvolgende hoogere trappen
in de Openbaring van den Cosmos weergeven. De driehoek b.v. is in dit opzicht niet alleen een zinnebeeld; hij
is eigen aan een zeker gebied van openbaring en kan daar
door Zieners van zekeren graad worden waargenomen.
De menschheid in haar geheel is in een gestadige, maar
zeer langzame ontwikkeling van vermogens en zintuigen:
haar zesde zintuig zal het psychisch zintuig van kleur
zijn. Bij velen is dit reeds in ontplooiing, maar niet
wetend waarom het gaat, ontkent men meest dit waar-
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nemingsvermogen bij zichzelf of men durft er niet over
spreken uit vrees voor spot of ontkenning.
In dit nog ongekend gebied is kleur geluid en omgekeerd, maar beide worden niet steeds te samen waargenomen. Het zevende zintuig, dat ontwaken moet, zal
dat van geestelijk geluid zijn. De twee hoofdrassen, die
op het Arische moeten volgen, zullen een heel ander
geluid, dan wat wij kennen, machtig worden.
De geluidsgewaarwordingen, die wij kennen, geschieden, zooals reeds gezegd, door middel van den zenuwether,
den Liquor Vitae van Paracelsus, den laatsten vorm der
zeven cosmische ethergradatie's. Deze zenuwether of
levensbeginsel is de uitwerking der zoogenaamde Hemelsche Schare. In de Philosophumena V I 48 heet het, dat
Marcus de openbaring kreeg „als zouden de zeven
hemelen ieder een klinker voortbrengen, te samen één
lofzang vormend, welks geluid neerdalend de voortbrenger
wordt van al wat op aarde bestaat". In een ander werk
de Pistis Sophia zou Jezus tegen zijn leerlingen gezegd
hebben: „Er is niets hoogers dan de geheimenissen, door
u gezocht, behalve alleen de geheimenis van de zeven
klinkers en hun negen en veertig krachten en getallen
daarvan, en geen naam is hooger dan al deze".
Zooals ik reeds zeide, is het de ware magiër, die tot
groote hoogte de trillingen van geluid en ether met al
hun ingesloten wonderbare krachten beheerschen en
leiden kan, maar er zijn ook menschen, die deze gave;
aangeboren is, wat in verband staat met den cosmischen
straal, waaraan hun wezen ontspringt.
Zoo een was in het laatst der vorige eeuw de ingenieur
Keeh/ van Philadelphia, die deze kracht op het spoor was
en beproefde haar als beweegkracht voor zijn werktuigkundige doeleinden te gebruiken. Dit gelukte hem tot
zekere hoogte, maar niet voor algemeen praktisch nut.
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De natuur laat niet zoo gemakkelijk haar gebied van
geheimen betreden en staat niets van deze af, zonder
grooten strijd. Keely beschreef zijn kracht, waarvan hij
werkelijk verbazingwekkende proeven getoond moet
hebben, als interethair vermogen, dat een ontleding zou
zijn van de interatomische kracht en tegelijk het eindpunt
der stofverdeeling. Zulk een werkelijk eindpunt van
stofverdeeling is het prototype dezer kracht, esoterisch
Laya, en heel eigenaardig drukt deze werktuigkundige
zich uit, zonder te weten dat hij een stelling citeert
van oer-oude Inwijdingskennis: De grondslagen van
het heelal rusten op een ledig punt, kleiner dan een
molecuul, een inter-etherisch punt. Het woord ledig is
niet juist; er is geen ledig in de schepping; het bedoelde
laya-middelpunt is nog altijd stof» hoe onvoorstelbaar
klein, gepaard aan een even onvoorstelbare geestelijke
energie. Keely bleek alleen de bedoelde isoleering van den
ether te kunnen gebruiken door zijn eigen lichamelijkpsychischen aanleg: liet hij de proef door anderen nemen,
dan mislukte ze.
Deze inter-ethaire kracht, wier aanwending de wonderen der electriciteit nog zou kunnen overtreffen, zal
waarschijnlijk eerst binnen het bereik der menschheid
vallen, als deze moreel genoeg ontwikkeld zal zijn, om
haar niet tot schade en ellende van haar medeschepselen
te gebruiken; als o.a. de oorlog uit de wereld is en het
dooden en kwellen van dieren een einde heeft. Met de
Menschenfresserei is het gedaan, al is dit volgens sommige
Duitsche historieschrijvers nog slechts sinds eenige
eeuwen, maar de dierenverslinding vormt nog een kernpunt van zoogenaamde beschaving. Zoo lang de natuurkrachten nog gebruikt worden om te moorden en ellende
te stichten, zullen de ijlste en sterkste onder deze door de
onzichtbare bewakers der wereldorde buiten het bereik
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der menschheid worden gehouden. Zoo lang de mensch
zijne hulpelooze broeders, de dieren, tot lijken maakt, in
de meening dat hij buiten dit voedsel niet kan en wat
nog veel erger is, het doodsleed der dieren gebruikt om
zich te vermaken, wat onder tal van vormen plaats heeft,
moet hij niet rekenen op een gouden tijdperk van volstrekte welvaart en geluk; zoo lang zal de doos van
Pandora, wier gezelschap hij heeft gezocht, hem met haar
ongeluksgaven overstroomen. Beoefening van moraal is
de eerste oorzaak van een vertrouwden omgang met de
Natuur, tot een alliantie met haar hoogere, en een
beheersching van haar lagere machten.
Woorden, die naar een zelfden oorsprong gaan bij
overdracht als het genoemd kei, kal, gal zijn geel, gulr,
goud en hebben tot vorming van volksnamen als Kelten,
Gallen de beteekenis van de blonden. Het Armenische
gelum is „ik wind, draai" heeft denzelfden stam. Dit
draaien was in het Gothisch walwjan, Angelsaks: wielwan,
dat weer verband houdt met wel en wiel als water. Ook
walen, woelen, walmen, dwalen en het oud-Duitsche wëllan. Ook walsen, walgen (draaiend gevoel), het oud-Ned.
walken, als rollend kneden, Angelsaks wealcan, Latijnsch
volveren. Het weiteren, walteren voor wentelen, draaien
nog in het Duitsche Walter voor bestuurder, oorspronkelijk met de drievoudige taak van priester, rechter,
leeraar, waarbij drie verband houdt met drehen, draaien
opnieuw; en hiermee staat weer in verband Wald, woud
als Keltische en Germaansche school-tempel-rechtsplaats.
Verder gaan dan vele samenstellingen met wal in den zin
van „ronde" beschutting, muur naar hetzelfde oerbegrip.
De Germaansche Walburg wordt gewoonlijk naast
Trojoburg en Labyrinth genoemd, omdat zij in sommige
opzichten overeenkomstige bestemming hadden: Een er
van was leerschool en in 't bijzonder inwijdingsplaats.
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Daarom lagen deze plaatsen meestal in stille verborgenheid, wat eveneens het woord „wal" aanduidt. Zulk een
walburg bestond dan uit één, twee of drie ringen meest
van aarde; de getallen waren ook hier niet zonder beteekenis. Soms bevond zich in het midden een gebouw;
dikwijls echter was de inrichting dnderaardsch en vormde
dan een soort van de bekende Germaansche Erdstalle.
Steeds was er een groote zaal of hal, die voor politieke of
geleerde samenkomsten en beraadslagingen diende. Aan
deze zaal herinnert het Walhalla der Edda, het middelpunt van den Asen- of Hemelberg. Dit mythologisch
vreugdepaleis van Wodan en zijn Einheriar of krijgers,
was wel een der sprekendste exoterische voorstellingen
van het meer en meerfcrijgslievendeleven der Germanen,
aanvankelijk zeker niet uit zucht tot expansie of strijdlust, maar uit neiging tot behoud van eigendommelijkheid, waarbij het moreele bewustzijn boven alles uitging.
Is dit verhaal misschien niet in den loop der tijden
gewijzigd en heeft het zijn verhevener voorstellingskracht
niet ingeboet door min verheven exoterisch bedrijf, dat
het in zijn phantasie weergeeft? Men zegt, dat het op
overleveringen van een Atlantisch gebeuren zou zijn
opgetrokken, even als de meeste verhalen der Edda: Op
de Atlantische eilanden, die naar onderzoekingen en
opteekeningen melden, eens in den Atlantischen oceaan
moeten gelegen hebben en waar zich de kern zou bevonden hebben van de eens over de gansche aarde verspreid
zijnde Atlantische rassen, ontwikkelde zich de Arische
cultuur op den bodem van haar hoogontwikkeld moederras, welks tijd ten einde hep in snel toenemende ontaarding, zooals dit meest met volken en rassen gebeurt, voor
zij geheel verdwijnen. Het jonge ras plukte de goede
vruchten van zijn gezonken voorouders, hun ondeugden
vermijdend en zoo een kern vormend voor een nieuwe
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menschheid met verhoogde en verfrischte zielsbeschaving.
M a a r daarom w a r e n de afstammelingen der ontaarde
rassen, die i n gezonkenheid en a f d w a l i n g volhardden,
niet v a n de aarde v e r d w e n e n . H e t jonge, verhevener ras,
wiens sigil de O t h i l r u n e (adelsteeken) w e r d , h a d een
z w a r e taak i n aanraking met vijandige volksgroepen v a n
tegengestelden aanleg: H e t was u i t v e r k o r e n door beschermende opvoeders: U i t het gebied der lijken, n l .
moreel gestorvenen, u i t v e r k o r e n , w e r d e n zij i n W a l h a l l a ,
het rijk der zaligen, der goeden, saamgebracht. H e t w a r e n
de wijze leiders der menschheid, hier voorgesteld als de
acht W a l k y r e n , die de keuze regelden. H e t w o o r d
W a l k y r e n u i t W a l , i n het o u d - N o o r d s c h V a l = - lijk en
k j ö r a — k i e z e n , w a r e n bij de G e r m a n e n de W i t t e o f
W i j z e V r o u w e n , die de scholen en tempels der W a l - en
T r o j a b u r g e n bedienden, en dus inderdaad i n engen en
meer gewonen k r i n g de taak der hooge rassenleiders,
maar i n hoofdzaak met gelijke bedoeling, herhaalden en
zichtbaar uitvoerden.
I n het o u d - N o o r d s c h heette zij W a l k y r j a ' s , i n het
Angelsaks: v a l - c y r g e m* z w a n e n j o n k v r o u w , w i e een
z w a n e n r i n g het z w a n e n h e m d aan het l i c h a a m houdt
vastgeknoopt. A l l e s beeldspraak, waarop w i j z u l l e n t e r u g k o m e n . D e W a l k y r e n z i j n het best u i t het grove exoterische verhaal v a n het m y t h o l o g i s c h W a l h a l l a , de zaal der
onafgebroken soldatenvreugd, bekend. D e stille, wijze
v r o u w e n der verscholen w a l b u r g e n , de H e x a ' s en
T h r u d a ' s z i j n met haar dichte sluiers u i t de oogen der
geschiedvorschers v e r d w e n e n : daar heeft de K e r k w e l
v o o r gezorgd, die haar wijsheid schuwde als u i t den booze.
D e rumoerige krijgerschare v a n W a l h a l l a daarentegen,
zij vertegenwoordigen een vertelsel, dat aan de denkenden
niet z a l schaden. H e t G l a d s h e i m ( v r e u g d e w o n i n g ) , waari n het gouden W a l h a l l a z i c h bevond, met haar bekoorlijk

— 117 —
woud Glasir (glinsterplaats) waar boomen, takken en
bladen eveneens van goud waren, doet slechts aan als een
vriendelijk visioen, en de dappere krijgers, die er binnen
geleid werden, beantwoorden aan een ideaal, dat de
middeleeuwen beheerschte. Eveneens de wijze, waarop
de dag bij hen wordt doorgebracht: strijden in den
morgen en maaltijden in den middag, waarbij de mede
onverminderd stroomt en het geslachte zwijn steeds
herleeft om weêr geslacht te worden. De Walkyren zijn
daarbij de vreugdemeisjes, die de helden in hun gouden
wapenrusting begeleiden, de bekers vullen en hen met
bloemen bekransen. Het totaal dezer schildering mag
wellicht menigen Germaanschen krijger als een bekoring
geklonken hebben, velen ook zullen de heidenen geweest
zijn, tot wie de esoterische achtergrond van dit verhaal
een geheel anderen zin heeft ontvouwd. Wat is het
geslachte everzwijn, dat telkens herrijst en dat ook op
die wijze voorkomt op het Keltische eiland der gouden
appelen? Wat is de geit, die onafgebroken voedsel uitstroomt? Men beschouwe de talrijke geit-voorstellingen
in verschillende mythologieën, o.a. de bekende Aegide,
het schild van Jupiter en Minerva. Dan valt onze aandacht op den wolf en arend, twee der oudste Arische
zinnebeelden, bij den ingang der zaal. Verder leidt de
beteekenis der namen, die tot den inhoud van het
Walhalla betrekking hebben onze aandacht naar het
oerbegrip der schildering. Alles te samen een wijsheidssysteem onder exoterischen vorm, een omkleeding van
scheppings- en natuurproblemen, gewoonlijk in de stilte
van walburgen, trojaburgen, labyrinthen en dergelijken,
verklaard. Daarom verdient de heenwijzing naar reëele
gebeurtenissen tijdens het bestaan van Atlantis, betrekking hebbend op dit Atlantis met al zijn nevenpaleizen
van den Hemelberg binnen het Idaveld, niet minder onze

-
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aandacht ). Over dit Atlantis, waar het Noordelijk
geboren Arische volk tot stoffelijke maar meer nog tot
geestelijke ontwikkeling kwam, spreken naast de Edda
o.a. de geschriften van Plato, de Assyrische keilinschriften,
door de joden voor een deel gecopieerd, om hun bijbelverhaal op te bouwen en vele Indische heilige boeken,
waarvan de meeste nog niet toegankelijk zijn.
In esoterischen zin beteekent dus "Walburg, Trojaburg
of Thrudheim en Labyrinth eigenlijk draai- of rondburg.
De Graalburg met zijn drie gouden ringen kan binnen
dezen zin betrokken worden. Het labyrinth, meest
afgebeeld als bestaande uit vele rondgangen met een
kruis aan den ingang, is als zoodanig een voorstelling van
de onafgebroken schepping in cylindervorm, die met het
kruis (verbinding van geest-stof) den 3den Logos aanvangt en gedurende zijn gansche in- en evolutie door het
kruis wordt beheerscht. Het heiligdom van Creta met
den Minotauris, mensch-stier, waaraan jaarlijks 7 jonkvrouwen en 7 jonge mannen werden geofferd, berust
waarscbijnUjk op dezelfde beeldspraak: maar dan is dit
offer evenals al het andere symbool. De karakterschildering omtrent den isten Minos, die misschien de eenige is
geweest, doet dit vermoeden. Heeft de ade Minos bestaan,
met bijkomstig en door een ontaarde phantasie opgesmukt gebeuren, dan is aan deze begripsontaarding waarscbijnUjk een misdadige werkelijkheid verbonden geweest.
Het blijkt uit verschillende opgravingen, dat inderdaad
het Klein-Aziatisch bederf, vooral in het zoogenaamd
godsdienstig leven, zijn menschonteerende invloeden naar
Creta en vele andere plaatsen in en om de Middellandsche
zee had overgebracht: Waar het menschenoffer in den
godsdienst optreedt, daar kunnen wij het Chamavisme
1

1) Men leze daarover Wieland: Atlantis. Edda ünd Bibel.
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over den Arischen geest constateeren: te verkiezen boven
dit feit is alle rationalisme zonder godsdienst.
In net Noorden van Europa kende men de Trojaburgen
en hun verwante stichtingen met hun oorspronkelijke
hooge beteekenis. (Men denke aan Gothland met zijn
Bohüslan.) Maar ook in Griekenland en elders onderhielden Ingewijden den onbesmetten zin dier stichtingen
en zooveel mogelijk weerhielden zij de volksmentaliteit
buiten de phantasie der exoteriek.
Vele plaatsnamen vooral in Noordelijke landen verwijzen naar het oerbegrip van bedoelde instellingen:
Walburg, Wallstein, Wallheim en verder Himmelsberg,
Himmelstall, Himalaya, enz.
Men zegt, dat dit Himmel, himmen van heim zou
afstammen, maar veel waarschijrdijker stamt heim van
himmel af, want Imi was reeds hemel in het oude
Sumerië eenige duizenden jaren voor Christus.
Verder nog Assbrun, Osabrun (hemelsburg is synoniem met Asen- of Godsburg), Dorsbrun, Wallsbrun, enz.
Het woord wal in Walhalla, Walkyren en dergelijke
beteekenisvolle samenstellingen meer, het oud-Noordsche
vair en het Angelsaksische wael beteekent „doode op
het slachtveld; het Lithausche Welis en ook het oudHoogduitsch wuol — vernietigen. In het gewijd-Tocharisch, gewoonlijk Tocharisch A genoemd en zeer verwant
aan het Sanskriet, is Walu dood, wal sterven en wal =
koning. N u vestigt het laatste woord in laatstgenoemden
zin onze aandacht op de positieve en juist tegengestelde
beteekenis van „wal" als „dood" ook in andere talen.
In de Germaansche mythologie is Wala de bekende
doodengodin, en Wali de god der lente, dus der alles
beheerschende levenskracht in de natuur en zoo vinden
wij weer de dubbele beteekenis van dood-leven als tweeeenheid en reïncarnatie op het levensgebied van den
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mensch in genoemd mythologisch woord en beeld als in
zooveel andere voorstellingen der Keltisch-Germaansche
godsdienstmythe.
Wala was ook de opperste Norne of lotsgodin en ook de
opperste priesteres van den heidenschen vrouwenterrrpel.
Helioruna, Velleda, Vellauna zijn hier soortnamen en
ongeveer synoniemen. Ook wezen de plaatsnamen Nornenberg, Walkürenburg, Schwanenberg en nog vele
synoniemen naar de verblijven, tempelscholen van deze
Nornen-priesteressen, zwaanjonkvrouwen, witte, wijze
vrouwen of wat haar namen zijn geweest. Het woord
jonkvrouw zelf is een Wali-lente- of herlevingsbeeld en
de mythologie kent een groep onder haar, die esoterisch
voor allen staat, de gouden appelen der geestverjonging
toe ) , in het Noorden is het Iduna, bij de Grieken zijn
het de Hesperiden.
De naam Nornenberg, waarvan ook Neurenberg,
houdt verband met nor = rots, sterkte, onveranderlijkheid, ikheid en ziet op de onvernietigbaarheid der ziel,
op het noodlot, dat de mensch zelf te verwerken en te
richten heeft. Dit nor, als komend van no-or beteekent
als zoodanig onverdeeld, zonder nakomelingen; en als
dergelijke tempelscholen met haar meest uitgebreide
bezittingen later op christenkloosters overgingen, bleef
de zin van norne behouden in de benaming non, en de
heidensche namen dier priesteressenverblijven in tal van
ons bekende kloosterbenamingen als Marienborn, Marienhage en vele andere.
Het Noordsche Valhöll, Skandinavisch Valhall beteekent dus ook, hoewel letterlijk doodenhal, in abstractie
en werkelijkheid „doodenhemel", „vreugdepaleis", want
1

1) Goud wordt In de Arische mythologiën bijna alles genoemd, wat het
geestelijk begrip accentueert en vooral wat betrekking heeft op het reincarnatiedenkbeeld of de voontelling van onvernietigbaren groei.
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hal, huis, zaal komt van het oud-Duitsche sal, dat tevens
„heil" is en met sol — zon verband houdt. De zonnestralen toch zijn het onverwoestbaar leven, het heil der
menschheid. Het oud-Saksische seli voor groote zaal,
Angelsaks: sele, salor, scel, eveneens groote zaal of paleis;
het oud-Noordsch salr, oud-Hoogduitsch sali-hüs,
Gothisch salithae, oud-Saksisch salitta, alle gasthuis, gaan
eveneens naar hetzelfde begrip hal, heil en sal, sel, zalig.
Het tooverpaleis Walhalla, waar het everzwijn —
eburo-suïn — eeuwig-geborene gods-innerlijkheid, altijd
weer uit den dood opstaat, om onafgebroken de gelukzaligen te voeden, waar de geit Heidrun eeuwig met
mede en bier den dorst der bewoners lescht, is met de
andere Asenwoningen van den hemelburg een exoterische
schildering van een systeem van oeroude geestelijke waarheden. Zelfs mede en bier zijn dranknamen voor abstracte
begrippen. Bier van bir — levenwekkend, zooals o.a.
uitkomt in het woord Birnbaum — biraboum, betrekking
hebbend op het verhaal van Barbarossa's dorre peereboom,
die zal herleven als deze na zijn laatsten slag er zijn schild
aanhangt. Bira — levenkweekend. Deze sage hield in de
leer van het voortbestaan door de onverwoestbare vrucht
of levenskern. In „bier" kreeg het woord den zin van
bezielend, verjongend. Dit komt uit in het verhaal van
den bier-ezel. Ezel is drager, van „ez-el" — asenlicht.
Die bier-ezel was dus herlevingsdrager. Mede, honingdrank, was in 't oud-Duitsch metu, mitu; Iersch mid;
in 't Sanskriet: madhu, ook soma. Honig komt van hunang — hoogepriester. De Angelen waren oorspronkelijk
een priesterkaste. Ang van an-ag beteekent „ontstaan uit
den Eerste". Zoo gold dan ook hunangf all«—«honingdauw,
die van den wereldesch droop, als voedsel der goden en
godgewijden. Daarom werd de bij een inwijdingsymbool
en is zij als vorstelijk wapen gevonden in de graven van
Merovingische koningen.
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Ook bij de Galliërs en Iersche Kelten waren bier en
mede de meest gebruikelijke dranken. Deze mede, in het
Gallisch medu, in het Bretonsch mez, kreeg van de
Romeinen den naam hydromel — honingvocht. Diodorus
en anderen spreken dikwijls in hun Gallische mededeelingen over dezen hydromel, die door de Romeinsche vermenging van wijnen dan tot honingwijn werd, een door
de Galliërs veel gezochte lekkernij. Op de meeste Gallische
stammen hadden deze wijnen als andere luxe-voorwerpen,
door de Romeinen ingevoerd, een verslappenden invloed.
Eenige zooals b.v. de Nerviërs hielden ze daarom met
zorg buiten hunne grenzen.
Eigenaardig is de mythe bij oude schrijvers, waaronder
Romeinsche en Iersche, omtrent zekere Keltische verhalen
die een sterken samenklank hebben met het Germaansche
Walhalla en zeker uit een zelfde verborgen bron van
leering ontsproten. Langs de kust van Frankrijk, Engeland, Ierland lagen in GaUo-Romeinschen tijd eilanden,
waaraan zich hier en daar eigenaardige legenden vastknoopten: de zaak was, dat deze eilanden bewoond werden door kleine druïdische koloniën, gelijkende Indische
lamaseriën of omvangrijke kloostergemeenten uit vroegchristelijken tijd. De bewoners kozen deze woonplaatsen
uit, om de geïsoleerde psychische sfeer, die zij voor hun
abstracte en praktische studie noodig hadden, zooals wij
reeds opmerkten. Zoo bestond er op een eiland bij Nantes
aan den mond der Loire een druïdessen-vereeniging,
waarover de berichten door Poseidónios, zeker genoteerd
van hooren zeggen, onmogelijk waarheid kunnen bevaten. Een tweede op het eiland Sein in de Bretonsche
zee, waarvan Pomponius Mela onjs wonderbare maar
goede dingen vertelt. Zoo was er ook aan de Bretonsche
kust bij het tegenwoordig St. Malo in den eersten tijd
van het Christendom een eiland, waar monniken woon-
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den, die in zeer ketterschen reuk stonden. Wat er ons van
verhaald wordt, verwijst naar Keltische kalanderbroeders
die Christendom en Heidendom binnen het cader van
hun overtuiging trachtten te vereenigen. Maar om nu op
het Walhalla gelijkend verhaal neer te komen, waar het
geslachte everzwijn dagelijks gegeten, weer verrees, waar
de dooden streden voor hun genoegen en zachte melodieën
immer werklonken over de met bloemen gekroonde altijd
jonge en schoone feestvierenden, het zijn de geheimzinnige berichten omtrent de teruggetrokken druïdengemeenten, die zulke hemelverhalen met dit soort
bedoelde eilanden verbonden. Hemeldeugd en hemelvreugd hielden hunne leerstellingen voor de buitenstaanders in, daaruit ontstonden de Elyseumverhalen. Plutarchus spreekt van een eiland Saturnus ergens aan de Iersche
kust, waar de menschen met genieën spraken. De epische
literatuur van Ierland zegt, dat dit eiland te bereiken was
in een boot van glas; dat daar een wonderbare toren
verrees, waarvan deuren, ramen en tinnen menschengedaanten hadden. In 't rond waren boomen met zilveren
takken en gouden appelen. Als deze appelen tegen elkaar
stieten, gaven ze een geluid, dat menschelijke kwalen
genas. De rivieren, die men er aantrof, bevatten hydromel
en de regen, die neerviel, was bier.
Hoe en waar en door wie ontstonden deze legenden?
In ieder geval bevatten zij in beeld en woord weerklanken
van esoteriek: het herlevende varken, mede, bier, de
gouden appelen der eeuwige verjonging, zooals Iduna en
de Hesperiden ze bewaarden; 't zijn de aloude voorstellingen van onverwoestbaar leven, van zich immer verjongende geestelijke krachten: het zijn in één woord eeuwigheidsemblemen. Het eiland heette Avalon —- appelenland.
In de gemeen-Keltisch-Germaansche oertaal vindt de zin
der beelden zijn verklaring: Appel van Affoltra =
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Appelboom, drager van geestesvruchten vol eeuwige verjonging. Het bedoelde eiland Avalon bevat volgens het
verhaal 147 appelboomen. 1-4-7: grondgetallen omtrent
de Scheppingsleer: 1 of Ans, Ase — God; 4 = fyr; het
alle scheppingsrijken beheer schend Gods vuur; 7, de
hierachiën of scheppende machten, i n het Christendom
Aartsengelen en tevens een der grondgetallen, waarop ons
stelsel gebouwd is. Het verhaal en naam van het eiland
waren dus verbonden aan druïdisch onderricht.
Als een der middelpunten van de evolutie-leer noemden
we reeds herhaaldelijk het reïncarnatiebegrip: tot dit
staat vooral in verband de woning Söckwabeck van
Himminbiörg. Exoterisch is dit de beek, welks kristallen
water dagelijks door Odin en de godin Saga met gouden
bekers gedronken wordt. Hier is het, dat de oppergod van
Walhalla, Alfadur of Odin de zielen brengt, waar zij
vereenigd worden met de lichamen, die Freya-Saga bewaarde i n haar woning Folkwangr (— menigte o f
menschomsluiting = kerkhof). De naam Söekwabeck
bestaat uit Söckwa = segja — zeggen en beek «= beek,
beker, dus Söckwabekr «= sprekende of geluidsbeker»
voorstelling van een metaphysisch geluidsgebied. O f schoon de gansche natuur voor ons grootendeels onhoorbaar geluid is, zoo hooren de meer oorspronkelijke
geluidsgebieden, in verband met de ontlichaamden, toch
meer i n ijlere sfeeren thuis. Saga van sa mm voortbrengen
en ga — geven, beteekent gevende schepping en dekt
zich met de voorstelling sagen = zeggen, als zinvol geluid.
Odin stelt hier als meest abstracte voorstelling de geest,
saga, de bezielde of levende stof voor. Dagelijks drinken
zij uit de beiden behoorende geluidsbron, hier de kristallen
beek, uit gouden bekers: 't is beeldspraak voor goddelijke
wijsheid en geestelijkheid. Freya, maan- en liefde-godin,
bewaakt de lichamen en Saga de voortbrengende, leven-
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gevende vereenigt met de straal van Alf adur, den AlgeestVader, de lichamelijke kiem, in ijleren vorm bewaard of
liever opgetrokken in het geestelijke wezen, dat den
gestorven mensch verliet bij zijn laatste aardieven tot een
hernieuwd bestaan op aarde, als de tijd daarvoor rijp is;
wanneer nL alle gevolgen van dat laatste aardleven zijn
verwerkt in de hoogere gebieden tusschen dood en nieuw
leven.
Aan Alf adur's (hier Walfadur) sterke hand zijn deze
zielen geleid geworden naar het water van het onafgebroken leven, waar Saga-Freya immer waakt, om de haar
opgedragen taak te volbrengen, d.i. aan het reïncarnatieproces mee te werken. Hier wordt Wala (doodsgodin)
Wak' (herbloeiende lente) «=• doodenhcht, van Wal
(dood) en l i (licht) en Walfadur (doodenleid er) keert
zich weer in Odin — levenskracht, dus doodbeheerscher.
Anders uitgedrukt: Saga-Freya met Odin nl. psychisch-stofbestaan en geeststraal vormen samen den
mensch der eeuwige bestemming. Saga in haar ruischend
paleis Sockwabeckr heet ook de godin van historie en
dichtkunst. Toen het Asenheim, de hemelstad van Atlantis, waar dit paleis zich bevond, bezweek onder vijandelijke aanvallen, vlood Saga volgens het verhaal met haar
rasgenooten (werkelijk of legendair) naar het Noorden,
waar zij voortging de heldendaden van haar volk te
bezingen, zooals de Edda het ons leert kennen en de sage,
haar woord, het ons verder meedeelt.
Men ziet, hoe de Hinuninbiörg (hemelzaal) galmt van
waarheid in dichtingskleed: van af Walaskialf, Wali's
paleis, god van herboorte en eeuwig leven tot Ullers
woning, Idalir, de god van kennis en wijsheid, die als
winterbeheerscher het versterkte zonlicht door zijn boog
en pijlen voorstelt, op de wijze van Apollo en Diana,
maar die zijn opperste beteekenis draagt in zijn
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naam Uil = wijsheid en in den naam zijner woning
Id-al-ir = godelijk vuur.
Men vertaalt dien laatsten naam in het Engelsch door
Yew-vale, d.i. iepen-dal, omdat, zegt men, boog en pijlen
van Uller uit iepenhout zijn vervaardigd. N u is iep of
yew in het Angelsaks: Eow — voleindigde openbaring,
wat gelijk staat met het einddoel der menschenschepping:
het verkrijgen van goddelijke wijsheid. In het Fransch is
iep „if" en in het Germaansch taxus — ontstaan uit
opperste vuurschepping, ook Eibe - Ube - Uff ==
kennis. In het Keltisch was het eburo, het woord dat
in de symboliek en wapenleer der Kelten zulk een rol
speelt en waarover we in het vorig hoofdstuk uitvoerig
Idalir of Jew-vale heeft in zijn tweede deel vallei, thal,
weer dezelfde beteekenis, maar in de bekende negatieve
zijde der scheppingsvoorstelling als ordening van het
hemelvuur.
Io mm vuur-ik en Thai, vallei «* diens orde of wet in
denzelfden esoterischen zin, als b.v. ark, vat, patera het
geest- of vuurdragende voorstelt. Dit Thai wordt tel in
den zin van aardsche wet en eveneens Teil of deelen,
waarop ons woord verdeelen berust. De kennis van aardof natuurwetten was in haar opperste aanzicht alleen de
mysteriënscholen voorbehouden; daarom werd teil tegel,
waarvan zegel — geheim.
Dit Yew-vale of juweel handhaaft de samengestelde
beteekenis positief-negatief in de heilige spreuk deiIndiërs: „Om manu padme hoem", waar „om", de aan
God gewijde lettergreep, zich verbindt met de mam als
maanvoorvader, de geestelijke mensch, een woord, dat
echter tegelijk juweel beteekent of Io-wal = Vuurwater, ook Vuur-Ik, waarbij het Ik de bezieler, en
het bezielde, de Androgyne scheppingskracht voorstelt.
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De uitdrukking „Om mani padme hoem" beteekent in
zijn geheel o.a. „het heilige juweel in de lotos" en is zoo
weer een ander beeld voor de juist genoemde positiefnegatieve voorstelling. Het is de iste Logos, rustend in
den schoot van den 2de of wel de Ordenende Geest, versmolten met de aan zijn orde of wet gehoorzamende stof.
Of wel met betrekking tot den mensch het opperste
woord: „Ik ben in U , Gij zijt in mij", m.a.w. de Christus
in den mensch.
Als men bedenkt, dat ook Uller is ontstaan uit Ule,
Iuel, Iuwel (weer juweel) =~ weten, wijsheid, en dat hij
als tijdgod de maand December beheerscht en met den
winter tevens de terugkeerende zonnestralen, het lichtvuur des hemels voorstelt, dan ziet men hoe AlfadurUller beantwoordt aan Zeus-Pluto, Freya-Frigge, dus god
is van leven en dood, van winter en terugkeerenden
zomer, van menschelijk weten en omsluierde Godskennis,
nog door den mensch te verwerven; dan is het duidelijk
hoe Walfadur - Wuller - Waller de voleindigde tweeeenheid zijn, de wederkeer langs het pad van den dood
tot leven en de onbreekbaarheid der beide begrippen:
want w of u duidt voleinding aan en ook laatstgenoemde
namen zijn mythologische begrippen met geduiden zin.
De bovengenoemde schildering toont — en alle mythologie is hierin ongeveer van gelijke waarde — hoe klein
de groep der menschen moet geweest zijn, die op den
duur de leer der hooge zedelijke waarheden ongeschonden
bewaarde. En 't is begrijpelijk: het feit berust in het
verschil van zielegroei; bied een moreel- en verstandelijk
geborneerde een gulden wijsheid aan, hij zal ze niet
kunnen opnemen. En machtig moet de hand zijn, die
volksgroepen leidt en op tracht te voeren naar hoogere
geestelijke culturen dan hij rond zich bewust is. Een
moeielijke taak en toch hebben er velen aan gearbeid,
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ook in de tijden, waarover dit boek handelt. En hoe zij
dikwijls geslaagd zijn, is aan te toonen ook op andere
terreinen dan de mythologie. Zeker het waren de priesters,
de leeraars niet, noch Armanen noch Druïden, die de
uiterlijke en dikwijls zoo misvormde godenleer verkondigden. Deze groeide op uit hun lang niet overal begrepen
geheimleer. Zij gaven wetten, kennis en opleiding, maar
dikwijls moesten hun de teugels ontvallen door den
onvoldoenden geesteÜjken aanleg van wie hen omgaven.
Wat zij ondanks bouwden en stichtten is reeds voldoende
ontdekt, om tót dankbaarheid en eerbied te stemmen aan
wie de draagkracht hiervan inzien.
De zin van de naamsamenstellingen met wal, waarvan
we er reeds een paar noemden, toonen duidelijk in haar
verschillende afleidingen den oerzin van het woord: Wael
is in het Angelsaksisch „doode op het slachtveld" en
reeksen van samenstellingen met dit Angelsaksisch
woord doelen op dood en vernietiging in smartelijken en
meestal gruwzamen zin. Het woord is aldus op vreemden
bodem uitgegroeid van uit een oorspronkeUjk gunstige
beteekenis, zooals wij deze in de laatste bladzijden
bespraken.
Voor de Angelsaksen op Engelschen bodem, waren de
hen weerstaande Kelten, die zij drongen uit te wijken
naar klein-Bretagne en elders, een tijd lang vijanden en
menig woord met gal en wal uit die tijden afkomstig
teekent bij hen den zin van „vreemden", soms niet
zonder een zweem van verachting: de walnoot als alusgallicus en de walberk als betulo gallica zijn in dien zin
van hen afkomstig. Men zegt ook wel, dat de Walen
van Belgischen en van Noord-Franschen bodem, voornl.
van uit Engeland in dezen zin gestempeld zijn.
Het Angelsaks: wael beteekent een diep water, stroom
of meer: dit woord waren zij gemeen blijven houden met
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vele hun aanverwante volken: men vindt het nog in de
rivieren de Waal, in de Walensee in Zwitserland en
natuurlijk nog in tal van stroompjes en meertjes, als men
zich slechts de moeite tot nazoeken geeft. Aan de nabijheid van zulke wateren of watertjes ontleenden de
meeste plaatsen met wal en waal hun naam, ofschoon
niet altijd. Nederland vloeit o.a. over van Wal- en Waalnamen: b.v. Waal, een voormalig dorp in den Biesbos,
bij Tacitus Vada genoemd: Vade en wade verbindt het
wal en wan, in den zin van water en meer. Er zijn dorpen,
die Waal heeten in Noord-, Midden- en Zuid-Nederland;
verder Waalburg, Waalhem, Waaldorp, Waalwijk, enz.
Ook stroompjes en meertjes de Waal zijn er vele in
Nederland; en natuurlijk ook, met wijziging van schrijfwijze en uitspraak, in andere landen. Vele namen verder
met wol, wul, wil, wel zijn aan een zelfde of verwant
begrip ontstaan en dikwijls van het meest voorkomende
wal en waal afkomstig.
Een oude benaming der Waal in de 8ste eeuw Wiehlheo
geeft het diepte- en draaikolkbegrip terug.
Ook komt Waal als Faal voor, o.a. in de Veluwe,
vroeger Falaouwe; hier komt het grondwoord als bij
andere plaatsnamen, die niet aan 't water liggen, voor als
eenvoudig diepte, waarmee ook samenhangt vallei, wal.
Plaats- en riviernamen afkomstig van Wal kunnen
zoowel van Keltischen als Germaanschen oorsprong zijn:
Zoo zijn het Engelsche en Zwitsersche Wallis Keltisch
van oorsprong en de beteekenis gaat alleen naar den
volksnaam Kelten, Gaelen, Galliërs, naar omstandigheden
ook Waelen genoemd. Onder de stadsnamen met Wal
zijn vele van Keltischen oorsprong, al bevinden zij zich
ook op Duitschen bodem. Tot dezen woordzin behoort
het middel-Nederlandsch Wale en het oud-Duitsch Wala
voor romaan; het Angelsaksisch Wealh voor Kelt,
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waarvan zooals we zeiden Wales, Cornwall en andere.
Om nog bij de plaatsnamen te blijven, zij opgemerkt,
dat de talrijke plaatsnamen met Falk en Valk, misschien
wel ooit, maar in den regel niet, haar naam danken aan
den bekenden zoogenaamden vogel, maar wel naar het
reeds genoemde Val, Fal en Wal gaan. Valkenburg,
Valkenhuizen, Valkenisse staan naast Vaals, Valendries,
Valengen, enz., ook naast Velsen, Velp, vroeger Velesa
en Velese. Sommigen zeggen, dat het Nederlandsche
Walcheren vroeger Walkyriënland heette: dit zou al zeer
duidelijk den naamzin met zijn abstracte herkomst aanduiden. Anderen zeggen, dat volgens een oude kroniek
de naam afkomstig zou zijn van een afgod Walcher,
gelijkstaande met Mercurius. Maar Mercurius is evenals
Wodan de geleider der overledenen; zijn staf is daarbij
gelijk aan den caduceus, het teeken der wederkeer, als
zoodanig heet hij Wandelari =— wandelaar.
Waller, waarvan misschien genoemde Walcher, is
tevens een bijnaam' voor Wodan en verder Wuller van
Uller: de laatste is de god der zoekende wijsheid, zinnebeeldig de Decembergod, die de herrijzende zon begroet.
Wodan-UUer is ongeveer gelijk aan Apollo-Mercurius,
elkaar aanvullende verstandsgoden. De kronijkschrijver
kan dus geput hebben uit bronnen, voor ons verloren.
Na verwant aan dit Waller en Wullerbegrip is de naam
Wolva, oorspronkelijk een bijnaam van Tyr, die later op
zijn priesters overging, waarvan het woord Wolf. Daarom ook vindt de wolf als veelvuldig voorkomend symbool
hier zijn oorsprong. Volva heette ook de godin en
priesteres Wala en ook Wol was een bijnaam van Wodan
en beteekende Schepper. Daarom was het Germaansche
wohl en het Nederl. wel „goed". Walchan en walken
beteekende ook eens golfachtig bewegen. Daar Wodan
o.a. de god van lucht en storm is, kan ook de geciteerde
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Walcher eens voor Waller als Wodan hebben geklonken
en zullen de „wolken" ook met dit walchan en Walcher
verband houden.
Onder de opvallende samenstellingen met wal behoort
walros en walnoot. De eerste is een waal of walvisch,
gelijkende de rob of zeehond. Men zegt dat de walvisschen hun naam dragen naar de wellen of golven van
het water, waarin ze zich bewegen. Dat doen alle visschen
en ik meen, dat in het ontstaan van het woord walros
nog andere motieven deel moeten hebben. Men denke aan
den dolfijn als walvisch, het mythologisch dier, dat bij
Apollo, den zonnegod, even goed thuis hoort als bij de
zeegoden. Walvisschen kwamen van ouds veel voor in
de Noord- Westelijke zeeën. Men beweert zelfs, dat het
IJslandsche woord vair met zijn Noordsche homoniemen,
in den zin van „lijk" daar zijn oorsprong nam uit de
veelvuldige jacht op den walvisch, die niet gemakkelijk
was en soms een waar slachtveld op het water aanbood.
Dan zou verder ook het woord val en vallen, voor geveld
zijn, daarvan zijn oorsprong nemen. De afleiding en
veronderstelde samenhang schijnt mij vrij gekunsteld.
De Germaansche en Keltische talen behooren tot
diegenen, die diep in de esoteriek wortelen: Er zijn ook
talen, die bij voorkeur of liever als vanzelf haar woorden
ontleenden aan de klanken en indrukken van het uiterlijk
natuurleven. Maar de volken, die het langst hun hoogere
leiders hadden, ontvingen hun oorspronkelijke woordschat meest van de onzichtbare zijde der dingen, van uit
het abstracte geestesleven.
Walnoot b.v. het Middel-Hoogduitsche welhisch nuz;
het oud-Noordsche volkshnot; het Angelsaks: wealhnutu, wil iets meer zijn dan de reeds vermelde heenwijzing naar het veelvuldig voorkomen dezer vrucht bij
de Walen. Walnuss is ontleedbaar in Wal-ual en nus. Het
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eerste deel is zoowel zonnevuur als dood, dus een positief
als negatief begrip, daarom een reïncarnatiebeeld: de
stervende vrucht met de in zich bevattende nieuwe kiem.
Appel en peer hebben in dit opzicht denzelfden zin, b.v.
Iduna's gouden appelen en die der Hesperiden en verder
Barbarossa's pereboom. Misschien heeft men oorspronkelijk de vrucht in 't algemeen als dit symbool beschouwd.
Nus van nu-us — de uit het oerdonker of oerwater
optredende kennis, een openbaringsbegrip. Us, Uz is
bijnaam van Wodan als kennisdrager, ook Nus en Wust,
en Wuzal — de alwetende Wodan. In verband hiermee
staat wissen, gewusst.
De mythologie vertelt ons, dat Loki Iduna, de bewaarster der gouden appelen, die eeuwige jeugd geven, in een
noot verandert, om haar terug te brengen naar Asenheim,
waarbij bij zelf het valkengewaad van Freya leent. Falk
van Fa-al-ack — uit vuur ontstane schepping; het is dus
de uit vuur gevormde of ontstane schepping, die als zoodanig het eeuwig, onverwoestbaar leven in zich draagt.
De stormreus Thiassi, die Iduna gevangen hield en die
zijn roof weer ziet ontgaan, zet in den vorm van een
arend de valk met de noot, d.i. Loki met Iduna na; hij
had haar tevergeefs een van haar gouden appelen gevraagd, om zijn mismaaktheid in bÜjvende jeugd en
schoonheid te doen verkeeren. Thiassi, de stormreus, is
de stofzijde der dingen, dus tot vergaan gedoemd. Zijn
geliefkoosd verblijf op zee duidt dit tevens aan: Loki,
de vuurgod immers, verbergt zich in het water: Water
in zijn differente aanzichten geldt als voertuig voor den
geest en als zoodanig is het negatief, vergankelijk. Het
vuur is van onveranderlijke goddelijke kracht. De Asen,
die de vlucht van de beide genoemde vogels, valk en arend
bespiedden, deden een vuur ontvlammen, dat de vleugels
van den arend verzengde en hem deed omkomen. De
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arend geldt hier niet als zonne- maar als roofvogel: De
stof moet het eens voor de scheppende wilsmachten, voor
den geest afleggen, den eeuwig jeugdige, door Iduna's
appelen gevoed. Thor plaatste de oogen van dezen
Arend-Thiassi aan den hemel als sterren: zij kregen
daardoor hun oorspronkeHjken zin van lichtenden hemelglans terug, m.a.w. geen stof sterft of ontbindt, die niet
haar ijlere krachten bevrijdt of in anderen vorm omzet.
Het zal met de Valk, Walk, Ualk zijn als met de
walnoot, wat hun veronderstelde naamdoop betreft door
de Angelsaksen. Valk mag in het Angelsaks geheeten
hebben zooals de Anglo-Saxondictionary van Joseph
Bosworth meldt: wealh-heafoc, d.i. Keltische of Waalsche
havik, de een als de andere droegen wel zeker hun
benaming eenige eeuwen voor nog de Angelsaksen den
grondslag voor de Engelsche bevolking legden.
De Walvisch werd niet alleen gevangen in de NoordWestelijke zeeën, maar eveneens in de Zuid-Westelijke
en vooral wordt hierbij de Biscaysche zee vermeld, grens
van een land der oude Gaelen. A l zou nu het woord
misschien later aan het „Walenvolk" ontleend zijn, dit
zal wel evenmin, als de IJslandsche walvisch-dooding, de
oorzaak van dien vischnaam geweest zijn. 't Ging alles
naar een zelfde grondgedachte: diepte, draaiing, water in
abstracten zin, nL hoogste aethergebied, dus het voor ons
afgesloten onbekende Oerdiep der schepping.
Walen: draaien, dralen, rollen, woelen, wielen; oudDuitsch wëllan, gaat naar geilen, gillen als geluid maken,
een zin waarover wij reeds uitvoerig boven spraken.
Geluid drukt zich bovendien uit in golven == Wellen.
Het oud-Noordsche vair o.a. is rond, daarom werd het
in het Gothisch walus — stok, in oud-Friesch walu.
Esoterisch hangt deze beteekenis voor rond en ronde
dingen saam met een metaphysischen zin van rond als
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harmonie, reïncarnatie of wederkeer en in hoogsten zin
als „Scheppmgs-wenteling". Dit wal-gal in zijn uiteenloopendsten zin, waarbij de meest genuanceerde vormen
en beteekenissen toch steeds met elkaar in het nauwst
verband staan, is zoowel Keltisch als Germaansch en helpt
als vele andere woorden de bewering steunen van
Schrader, dat Keltisch en Germaansch tot eene gezamenlijke taal teruggaan, wat ook Kossina schijnt uit te
drukken in zijn telkens weerkeerend woord KeltischGermaansch. In het oud-Bulgaarsch is o.a. wentelen valja;
in het Litauisch ap-vallus, rond; in het Gothisch walwjan,
wentelen; in het Latijn volvo, ik wentel; in het Angelsaksisch wealcan.
Verder is het Angelsaksisch weall — muur, beantwoordend in verschillende Arische talen aan afleidingen met
talrijke klank- en schrijfvariaties van wal. In het Latijn
was dit valium voor wand oorspronkelijk een muur van
gevlochten riet, beantwoordend aan het Iersche „fal",
waarmee waarschijnUjk Pfal, paal, vallus verband houdt.
Wand komt weer van winden, Gothisch windan en het
is wel zeker, dat men oorspronkelijk bij wal aan een
ronde beschutting of ommuring te denken heeft.
Naar dit winden en draaien gaan nog het oud-Duitsche
walgon — rollen; het Angelsaks: wealcan — rollen (van
golven), in het oud-Duitsch ge-walchen, waarbij zich
aansluit walchare — beroeren en het Angelsaks: wealcian — oprollen; weallan — overvloeien^in abstracten
zin, waarbij zich dan weer het Angelsaksisch wela —
weelde, rijkdom aansluit, in het oud-Germaansch wela,
wola, wolo, dat verband houdt met wohl, Nederl.: wel,
goed.
Verder gaan naar dit begrip van draaien het Germaansche walzen, naast het IJslandsche welta, het Gothische
wakjan, het Angelsaks: wiltan en ook het Angelsaks:
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wilwan naast het Gothische walwjan, reeds voornoemd.
Wenden we ons nu weer naar den abstracten zin van
verhandelde woordafleiding, dan valt ons reeds aanstonds
op de mythologische Wala der Edda. Daar heet zij o.a. als
profetes en zienster Völuspa — het spieden naar de
geheimen der wereld-ontwikkeling. Wala beteekent ook
de uitverkorene naar kracht en macht, de bevrijde geest,
als zoodanig vertegenwoordigt zij een hoogen graad onder
de Heilsrathinen of Haliorunae. De naam gaat als mythologische figuur naar dood en verborgenheid, naar die
streken, waar de wortels van den wereldboom zich in het
oer verbergen, gevoed door de wateren der oorspronkelijke wijsheid. De doodsgodin en profetes Wöla schildert
de Edda als gezeten voor den ingang van haar verborgen
woning en latend haar bekende zangen vloeien, wier
inhoud de geschiedenis van landen en volken in omsluierde
beeldspraak weergeeft, in verband met natuurgebeuren,
waarvan zij de geheimen onthult in de symbolentaal der
mysteriën, reikend den sleutel van haar zangen aan ieder,
die er ernstig naar zoekt.
De grootte van haar gezag drukt de Edda uit, waar zij
Odin haar doet oproepen uit het rijk van den dood bij
Baldur's ramp en Iduna's verdwijning, toen droefheid lag
over hemel en aarde en de runen door de goden geworpen,
het doods teeken naar boven brachten: „Zij zal mij het
juiste antwoord geven" zei de Opperste der goden.
Wala beteekent dus hier het machtige onbekende, de
zinrijke diepte van het groote onzichtbare.
Zoo beteekent Wuller en Vulder ,Uller; het laatste
woord is in het Angelsaks: „goddelijke glans"; vul en ul
beteekent in het Sumerisch ster: Uller of Wuller was de
wintergod der glansrijke sterrennachten en glansrijke
sterrenlichten, Wijsheidsgod in abstracten zin.
Waller en Wol was ook een bijnaam van Wodan: in
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Mecklenburg heette hij Wold; in Hessen "Wol; in Beyeren
Answald, waarvan Oswald — Ase, Wodan.
Wuldor beteekent in het Angelsaksisch glorie; Wuldorhama — glorierijk kleed. Hama komt bij de oudste volken
dikwijls als de naam van een hooge godheid voor. Het
oude Nederlandsche Hamaland had daarvan zijn naam.
Het kleed der Godheid is de geordende, aan wetten vastgelegde stof, het rijk van 2de en 3de Logos. Weald
(Angelsaks) is machtig; Noordsch valdr. Afgeleid
hiervan is wealda in het Angelsaks: leider; in het oudHoogduitsch waldo en walto; Noordsch valdi. Een
bestuurder heet in het Angelsaks: wealdend; in het
Gothisch garda-weldando, Saksisch waldand; oud-Hoogduitsch waltant; IJslandsch valdandi.
Men ziet uit deze laatste woorden de samenhang van
het juist verhandelde met Wald, woud. De groote uitgestrekte wouden, die Noord-Europa bedekten, werden
bij voorkeur gedacht als de verblijven van Wodan, Walter,
Waller, bestuurder tevens van het woeste van wolken
golvend luchtruim: Wodan was vooral de wilde stormjager, die hij tot diep in de middeleeuwen voor menige
plattelandsbevolking bleef, al was zijn beeld ook gekeerd
van den aangebede, glorierijke in den gevreesde en
geschuwde. In een der rau-nachten na Joeltijd vooral,
stormde hij met zijn gevolg van overledenen, mannen,
vrouwen, kinderen langs den rusteloos bewolkten hemel,
gezeten op zijn wit ros, gehuld in blauwen mantel, aan
de grauwe luchten ontleend, den breedgeranden hoed
„breithuot" diep in de oogen, over heide en heuvelen,
langs hooge en lage boschranden, waar de krakende
takken, de schuddende toppen, het ritselend loover, de
knarsende en schuifelende twijgen zijn komst en razende
vaart verkondden. De eenzame jager of wandelaar scheen
het toe, of de beurtelings van wolken overschaduwde
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maan en sterren trilden van vrees of eerbied en geloovig
wierp hij zich op den grond of tuurde roerloos in den
zuchtenden en wonderbaar verwarden avond, of hij in den
stoet, die daar op wolken en wind zich voortspoedde, niet
de gedaante of een zacht doodsgelispel van een geliefde
onlangs overledene, zou waarnemen, uit die vreemde lucht melodieën op de een of andere wijze tot hem komend.
„Der Muot mit dem Breithuot
Hat mehr Gaste als der Wald Tanneaste."
Deze regelen, nog niet zoo lang geleden in Aargow
gezongen, maar met vergeten zin, zien op Wodan's
dooden leger, waarvan hij de zielen in Söckwabeck met
de lichamen, die Freya op het kerkhof vergadert, tot
herboorte voert. Echo van esoteriek, als de gansche wildejagermythe met al haar variatie's.
In West-Hanover droeg Wodan als wilde jager een
witten mantel en den naam Hakel-barend — manteldragend. Mantel is in het Angelsaks: hacele; in het
Gothisch hakulo; Noordsch hekla, oud-Friesch hexil,
waarvan het Nederl. kiel. Dragan in het Angelsaks:
dragen, maar ook voortbrengen; in het oud-Saksisch
dragan; in het oud-Hoogduitsch tragan maar eveneens
ook voortbrengen. In het Sanscrit is dragen bhri, waarin
het vuurbegrip schuilt, de opperste voortbrengende
kracht. Naar dit abstracte begrip gaat ook het juist
genoemde Germaansche beran en berust er waarschijnlijk
op. Eveneens berust zeer waarschijrdijk hakel in den zin
van omsluiting op het abstracte „hagal", de hoogste rune
met den zin van Alomvatting (hagal — Ich hege das
All) en maakt zoo den witten-mantel-dragenden Wodan,
tot drager der Wijze, Alomvattende Schepping; want
wit =- wijs, nog in het Duitsch Witz. Het paard, waarop
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de god rijdt, heeft gelijke beteekenis als de witte mantel,
nl. schepping-dragend. Het had dien zin in de mythologieën en lang voor de ons bekende mythologieën zich
gevormd hadden: het is een beeld uit de mysteriescholen.
In Wales, Schotland, Frankrijk is koning Arthur de
leider der wilde jacht. Deze schildering, hoewel afkomstig
uit heidenschen tijd, is gestempeld door de vroeg-middeleeuwen en wel gedeeltelijk door christelijken geest; want
in Frankrijk heette o.a. de leider der jacht Hellequin,
ook helle-jager, het woedende leger; ook Caïns- of
Herodes-jacht, m.a.w. het beeld komt te staan in het
teeken van den moord en vervangt de vriendelijke voorstelling van Walf atur, die de overledenen leidt naar sferen
van rust en vreugde, om ze daarna weer gelegenheid te
geven tot voortgezetten groei op aarde. Deze middeleeuwsche en tot in de vorige eeuw in Frankrijk voortlevende volkslegende accentueert vooral de oude krijgsvwrstelling als Wodan aan het hoofd van het leger, overschaduwd door de inspireerende en meestrijdende Walkyren, Wodan met zijn Einheriars, het uitverkorene
doodenleger. Het heette te verschijnen op den vooravond
van groote politieke catastrophen, zooals de legende het
tweemaal de zon liet verduisteren, voor het uitbreken der
Fransche revolutie en het zijn krijgskreten deed laten
hooren in den omtrek van het koninklijk paleis in den
vooravond van den moord op Hendrik de Vierde. Bij
dergelijke verschijning worden de wilde krijger-jagers
afgeschilderd als berijdend zwarte, vuurvonken ademende
rossen: het beeld is demonisch getint, ademt moord en
zieleroof en toch is deze uit de glansrijke Arthursage ontstane schildering, blijkbaar in vroeg Christelijken tijd eens
benut door een heidensch kalanderbroeder, want Herodus
klonk in het Noordsch Hrodso — glanzend- of zonnerecht en gold als een van Wodans bijnamen. Langs den-
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zelfden weg zagen wij den Beyerschen Wodan als
Answald, of Oswald in den H . Oswald veranderen en
Peratha de schitterende, de groote godin van den Walburg
in de H . Walpurga omgezet, die den nacht voor den
feestdag i Mei van haar verdrongen heidensche voorgangster, haar wilde jacht over bosschen en heiden volbrengt. Deze overeenkomst van datum is natuurlijk geen
toeval. Aanvankelijke heidensche bemoeiing tot verzoening en gewenschte harmonie, voltooide daarna
christelijke onverdraagzaamheid het beeld: De zegenende
Peratha, die op bepaalde tijden haar heilstocht langs
wouden, akkers en menschenwoningen hield, was nu
vervangen door de H . Walpurga, die hetzelfde deed, maar
thans vervolgd door het heidensche leger der Hexa's, door
de Kerk gedegradeerd tot heksen en duivelsboelinnen.
Zulke omzettingen zijn besliste laster van het laagste soort
en de Kerk heeft zich geen kroon opgezet door zulk
geestelijk moorden en eerrooven. Zij verhoogt er den
glans harer werkelijk heiligen niet door en deze zouden
zeker de laatste zijn, aan zulke handelingen hun zegel te
hechten. De nacht van den isten Mei was bij sommige
Duitsche stammen eigenlijk aan Ostara gewijd, deze
godin heeft trekken met Holda en Peratha gemeen. De
eerste wordt gezegd, nieuw leven te geven aan de natuur,
en jeugd en huwelijk te beschermen. Onder haar invloed
werden in 't voorjaar huwelijken gesloten. Zij was aarden voorjaarsgodin, evenals Holda en Peratha en ook
Freya. Peratha verschijnt evenals Freya in wit gewaad
met gouden gordel en schitterkroon, „dus als witte
(wijze) vrouw". Zij draagt sleutels en meibloemen als
openend de deur van aardsche zegeningen en bloeienden
akkerbouw. Zoowel Holda als Peratha worden als
spinsters gedacht en de laatste staat hierin zelfs met Urda,
de hooge lotsgodin, gelijk. Een harer feestdagen is
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6 Januari, wanneer zij nog in den overgangstijd der
Kerstening gedacht werd, als zittend met haar spinrokken
achter het altaar. Voor de Germaansche huisvrouw deed
zij dan de rondte tot overzicht van het spinwerk, dat
onder haar bescherming stond. In een der feestnachten
van i tot 6 Januari reed zij bij stormnacht aan het hoofd
van haar wilde jacht uit, evenals Wodan. De uitdrukking
„wilde jacht" ontstond uit het esoterische Wildi, uildi
en uil van u-il, beteekende: voleindigende goddelijke
wereldgeest, uitbloeiend in Armaan of Ingewijde. Wilde
jager, wilde man; wilde of witte (wijze) vrouwen waren
priesters en priesteressen, naar wijsheid jagend als reizenden; maar meer als stille kluizenaars, gevend raad en
leering aan anderen. In de heraldiek gingen zij over als
schildhouders. Wilde Fangha (kennis-omvatster) was een
bijnaam van Peratha. Haar als Hulda was begrijpelijk de
blauwe vlasbloem in het voorjaar gewijd en wanneer de
legende Walpurga drie aren en een ampulla met olie in
handen geeft, heeft haar levensbeschrijver, de monnik
Wolfhart in het klooster Hasenried, een eeuw na haar
dood, deze zeker ontleend aan den kalanderbroeder, die
haar naamdag op den isten Mei plaatste. De gouden
schoenen en gouden kroon en het witte gewaad, dat zij
dan draagt was de versiering harer heidensche voorgangster, beteekenend inspiratie en kennis, geestelijkheid en
wijsheid. Zij verschilt hierin alleen van hare heidensche
voorgangsters, dat deze, zooals ik reeds zei, tot haar
duivelsche vervolgsters worden gemaakt, waarbij de
wijdingsidee, die de oudste Germanen aan weiden,
wouden, bergen en dalen, in één woord aan het gansche
natuurleven gaven, wordt omgekeerd in een stempel van
helsche ontucht en duivels-bordeelen. De Hexa, priesteres
der rustige Walburgen, wordt de heks van den bloksberg
en de Fyrbock, het hoogste goddelijk symbool, de leider
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der afgrijselijke heksendansen, die door geen fantaisie konden worden uitgedacht, welke met schuldelooze, sierlijke
en weldoende mosnymfen en boschvrouwen ook maar
iets gemeen konden hebben; laat staan met den daarachter
schuilenden Armaanschen ernst omtrent de beschouwingen van natuur, mensch, sterven, voortleven en dergelijke
meer. Peratha — de prachtige, belevendigde bovendien,
al was het dan ook voor de groote menigte als een lang
in het onbewuste weggestorven klank, de herinnering aan
die traditioneele tijden, welke bij alle volken in zangen
en legenden werden geroemd als het gouden tijdperk en
die zeker sloegen op een gunstiger bedeeling der natuur
voor Noordelijke volken door warmte, verlichting en
daaraan verwanten plantengroei, in die legendaire traditie's gewoonlijk als paradijstoestand genoemd. Het was
de tijd toen de aardas een anderen stand innam en toen
inderdaad de meeste goden en godinnen der Edda als
hooge en weldadige vorstenpersonages van Atlantis
optraden. Het moet nu nog bewezen worden, hoe ver
deze beweringen, door vele onderzoekers tegenwoordig
ondersteund, juist zijn.
Wij noemden zoo straks koning Arthur als den leider
der wilde jacht in voormalige Keltische streken van
Engeland en Frankrijk. Zooals wij reeds bij dien anderen
leider Hrodso opmerkten, later in Herodes veranderd,
doet ook de naam Arthur aan kalanderarbeid denken.
Arthur beteekent beer en beer was een symbolische
benaming. Men zegt (o.a. Wieland) dat het wapen van
koning Wodan in Atlantis een beer was. Men plaatste den
beer aan den sterrenhemel en noemde hem (als de „Groote
Beer") Woenswagen. Zooals wij o.a. in „Hakel barend"
aantoonden vertegenwoordigde de beer het begrip van
dragen en scheppen en wij vinden de voorstelling als
zoodanig bij de meeste oude volken. Artemus wordt o.a.
als beerin voorgesteld.
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Wodan heette bij sommige Duitsche stammen Wuotan,
bij andere, als de Langobarden, Gwodan, bij de Franken
Godan en Gudan. Wudu is in het Angelsaks: hout; oudHoogduitsch witu. N u heet Wuotan niet naar hout en
woud, maar wel omgekeerd; evenmin is zijn naam Walter
bestuurder niet naar Wald genoemd, maar ook weer
omgekeerd. Dit kwam niet voort uit een primitief standpunt bij ons heidensch voorgeslacht: Boven de oppervlakte der zintuigUjk waarneembare dingen dreef het
godsbegrip, niet omdat men verschrikt was van de
onbegrepen natuurverschijnselen, die rondwoedden en
dikwijls onheil spraken, en die men meende te moeten
bezweren en aanbidden, om er partij van te trekken.
Maar diep in de gemoederen leefde het Godsbegrip eener
geestelijke traditie, hoe ook verwaterd soms en met phantaisie gemengd. Geen primitief instinct, maar eer een
weerklank van wat eens in een lange reeks van voorgeslachten helder bewust was geweest.
Wuderian en Wederian beteekende in het Angelsaks:
de toestand van het weer. Het woord Wuth kan dan ook
verband houden met woudstormien, waarvan het overdrachtelijke „woeden" en Wodan was o.a. bij de Germanen een stormgod. Toch is dit woord wud, wuth
waarschijnlijk afkomstig van het oud-Germaansch watan,
oud-Noordsch vada, Angelsaks wadan — met beslistheid
voortgaan, vorderen. De zin van het woord was dus
positief en doet vermoeden dat dit wa over va uit fa —
scheppen, doen, is ontstaan. Dan beteekenden deze woorden „door het water gaan" en kregen of hadden misschien
reeds naast den positieven een negatieven zin. Het
Latijnsche vado — ik ga werd het Latijnsche vado =•
ik waad, het oud-Duitsche watan werd wadan. Dit
negatieve ligt ook in wad als water, Angels: waed; oudNoordsch vado, Latijnsch vadum. Dit wad gaat weer
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naar wanen, opnieuw een negatief begrip, dat in het
positieve wortelt; hierover later meer.
Het eerstgenoemde positieve Wadan kreeg in 't Angelsaks, in den vorm wédan de beteekenis van woeden, ook
overdrachtelijk: buiten zinnen, dol zijn. Dit was in het
oud-Saks: wódian, in het oud-Duitsch wuoten. Toch
handhaafde de oude zin zich nog in het Angelsaks:
weddian — ondernemen, maar in weder, weden, wad,
wana en wan kreeg het een overwegend negatieve en
meest ongunstige beteekenis. Weder trad meest op in den
zin van storm: wad, zooals in wadema voor bewegelijk
water, golf. Wad ook in het Angels, wandelen, jagen,
visschen; in zekeren zin doellooze beweging, verstrooing,
dit was in het oud-Duitsch: weida en in het Noordsch
veidr. Wanung was in het Angelsaks klagen, lamenteeren. Wan, gebrekkig, ook donker, bleek, stoffig, enz.
Wanian was in het Angelsaks: verminderen, verzwakken,
bederven; ook klagen, betreuren, beweenen; in het oudHoogduitsch was dit wanon, oud-Friesch wania, het
oud-Noordsche vana -=• waan, ijdel. Men ziet dat de
Nederl. woorden wan, wanen, weenen en hun verwanten
dezen ongunstigen zin bleven handhaven.
Wanneer is Godan en Gudan Wodan, Wuotan geworden in den zin van woedende, stormende? Zeker lang voor
het Christendom — en nog was toen Wuotan de goede
stormgod, die de legers vooraan ging in de richting van
den gunstigsten wind, maar hij was als zoodanig een
exoterisch god. In christelijken zin kon hij niet anders
dan de woedende en kwaadstichtende wilde jager zijn;
het hooge watén - uata — vader, schepper, was in den
woesteling en vernietiger overgegaan. Het woord daalde
in denzelfden geest, als het met zooveel woorden en namen
gebeurde. Men denke hierbij b.v. aan de hexa's en de
Asen, in christelijken tijd hellewezens. „Dü aert wöd"
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gelijk aan „daemonium habes" klinkt het in kerkelijkAngelsaksischen tijd. De lijst van dergelijke woorden zou
groot zijn, als men ze eens opmaakte. De veel voorkomende Germaansche naam Wisovast — breed, voleindigd weten, werd zelfs in 't Nederl. wissewasje —
nietigheidje.
De meeste woorden met wan in verschillende Germaansche talen, hoe ongunstig hun zin ook werd, hebben
hun oorsprong in wenden, in den zin van draaien,
wentelen, omwinden; in sommige behield het dezen zin
zonder meer b.v. in het Angelsaks: „want", Nederl.
want, afkomstig van het Gallische wanto =- handschoen;
waaruit het Fransche „gant". Hetzelfde geldt voor
gewand, gewaad = omhulling, maar ongunstig werd het
weer in wade, als in lijkwade. In het Angelsaks: waed,
kleed, treurkleed en onkruid nog in weed en wieden.
De uit genoemde grond-idee „wenden" van den verhandelden woordbouw vindt zijn hoogsten ongeschonden
zin in den bijnaam van Wodan als „de Wender" voor den
reeds meermalen omschreven zin van Schepper. Een
andere bijnaam voor Wodan is Wandalari, eveneens de
draaiende, bewegelijke. Het woord wandelen, wentelen,
daalde van positief naar negatief, naar gelang, wat de
godenwereld aangaat, de opvatting exoterisch werd en
wat de waarneming betreft, gedachte en opmerking zich
hechtte aan de woelende, ongestadige bewegingen van
water en lucht, die dikwijls onheil vertoonden. Vandaar
ging waal, wan en zijn verwanten naar wat onzeker,
doelloos, schadelijk, verkeerd is: wankelen, waaieren, oudHoogduitsch wandalon, wanen, weenen, wielen, woelen
enz. Wandalen als volksnaam beteekende eigenÜjk zwervers en Andalusië was „land der Wandalen".
Het Nederl. wanen is in het Duitsch ahnen. Ahnen
was echter oorspronkelijk weten; in het Angelsaks. was
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„God ana" b.v. „God weet". Bij God kan echter dit ahnen
moeielijk beteekenen: God gist, God waant. Zoo ziet
men soms een woordzin in zijn tegenstelling overgaan tot
een der beide de overhand behoudt en dan de gansche
woordfamilie gaat beheerschen.
Water en lucht, waarop deze woord-familie het meest
betrekking heeft, deze onvaste, woelige, rollende en
golvende elementen zijn dragers van vuur en ether. Als
voertuigen zijn zij het negatieve, d.i. is stofzijde der
schepping en het water heeft als zijn weerkaatsing op een
ijler gebied: de astrale sfeer, weer een bewegingsvolle
wereld vol golvende, veranderende, elkaar verdringende
en doordringende vormen. Een hoogere weerkaatsing zijn
dan de reeds genoemde Wateren der Ruimte, het hooge
Aethergebied, Aithar, het directe Voertuig van den
hoogsten Geest. Als hoogere weerkaatsing van de luchtgolven heet dit gebied in verschillende godsdiensten
Pneuma. Vooral dit laatste Water wordt Uata, Vader,
als men het van de geestzijde beziet — en in 't oog houdt:
de Beheerscher van dit bewegelijk vormenrijk.
Het Angelsaks: wudu (woud) en wudian, wudig, het
oud-Duitsch witu wordt positief in Uida, wida, Uide als
weten, wet, woorden die ook woud en weide als heilplaats
uitdrukken, maar dit weten, wet, wijsheid is weer negatief tegenover het zuiver geestelijk begrip der Ikheid, die
in het Weten schuilt, als Loki in het water.
Het wenden, dat o.a. in Wodan heet de Wender of
Schepper, wordt in diens exoterisch aanzicht de Wandelari, de zwervende en in Walker van walchare, de
beroerende, dooreen werpende, wat bij Wodan alleen ziet
op de luchtzee. Het Angels: waelca als golf en wealcan
als rollen, oud-Duitsch: gewalchen, wordt het Angels.:
wealg, het oud-Duitsch wullön, het Nederl. walgen,
zooals het oorspronkelijk hooge, daadrijke wenden ten-
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slotte wandian (Angels.) zich afwenden wordt en wandel,
onstandvastigheid, in het oud-Hoogduitsch Wandil,
wantal — ontrouw, gebrekkig, enz.
Bij de beschouwing der woorden met wal en wan
treedt, zooals ik zeide, opvallend de naam Wala naar
voren, wat in het Angels, beteekent: diepte of wortel
van een zaak. Wal in den zin van dood, verborgenheid,
omsluiting, water, stof, keur, concentreert zich in de
doodsgodin Wala: zij vernietigt en behoudt, want sterven
is geen verdwijnen; het schijnbare levenlooze is verborgen
leven. De begrippen dood, stof en water dekken elkaar
overdrachteÜjk en symbolisch. Stof in tegenstelling van
geest is slechts in zekeren zin dood. Water staat verder
esoterisch voor stof, zooals vuur voor geest staat. Daarvandaan dat de groote godsdiensten alle gebaseerd zijn op
deze twee grondbegrippen. Wala is de omslotenheid van
deze beide; ook uitgedrukt in de eenheid van het leven
op aarde en dat in ijlere sferen; ook in den zin van
reïncarnatie. Maar Wala is boven alles diepte en uitverkorenheid. Zelfs Wodan, zooals wij zagen, raadpleegt
haar. En zij is als zoodanig eenzelvig met de oudste der
nornen: het Oer, de Urda, in wie de wijsheid van tijd en
eeuwigheid ligt opgesloten als een gouden schat, die alles
verlicht was onder zijn glansstralen valt. Zij is als
zoodanig de Völuspa, de alwetende, en tevens de hedsgodin, wat de met den naam verwante woorden: „hal
en sal" uitdrukken. Haar plaatsvervangster en priesteres
op aarde was de Haliaruna, die in haar heilstempel of
walburg het middelpunt, de hoofdsale bewoonde, dus de
heilszaal. Daarvandaan, dat de woorden hal.heil, en taal:
vertrek en ook sal heil, en saleJzaal, vertrek dikwijls in
eikaars plaats treden.
De namen der paleizen of hooge zalen van den grooten
mythologischen Walburg of Hemelsburg der Asen-
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koningen, goden en godinnen dragen alle namen, die den
zin van glans, wijsheid of deugd verkondigen: Walhalla,
de heilszaal of zaal van uitverkorenen is gevestigd in
Gladsheim (vreugde- of schitter-woning) die weer omsloten wordt door het gouden gebladerte van het Glasirwoud.
Wij hebben reeds gezien hoe Kelten en Germanen in of
bij bosch, valei, berg, rivier, bron hun bijeenkomsten van
godsd ienst, ding en rechtspraak hielden. In ieder geval
in rustige en door afzondering beschutte plaatsen. Zij
noemden dit het Heilige oord. Den Kelten was hiertoe
het eikenwoud geliefd en er moet een oorzaak voor
geweest zijn.
De eik was o.a. esoterisch een dekking of „Verkalung"
voor de Is- of Ik-rune, in den zin van hoogere Persoonlijkheid „godbewuste mensch". Hoe 't zij, de open vlakte
was de tempel, maar dit veranderde misschien met toenemende uiterlijke beschaving, men begon de Heilige
plaats hier en daar met bedekte galerijen te omringen, in
het Germaansch lith — beschutting, een woord nog in
ons „ooglid" bewaard. Nog later werd dit lid een dak en
zoo ontstond de zaal van sale, sel — heil. Dit sale, sel,
selle, cel werd o.a. in christelijken tijd, getrouw aan een
oude traditie, de naam van menig regeeringsgebouw; o.a.
noemde men het bisschoppelijk paleis meest ,3isschopssale". Zoo heeft men b.v. in Utrecht nog de Zadelstraat
van Salestraat, de weg naar het middeleeuwsch bisschoppelijk paleis. Men ziet, hoe het woord van vertrek op
gebouw en later op plaatsen overging zooals de oorspronkelijke Germaansche namen op voorheen Gallischen
bodem: Audresselles, Framezelle, Moorseele; in Nederland: Oldenzaal, Scherpenzeel, Selhorst, dat zijn naam
voert naar een kerkelijk bezit van het kapittel St. Marie
te Utrecht, zooals nog andere vergane sele-namen dit
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deden. Andere celles, zeeles en seis dankten hun naam aan
kerken, kapellen, kloosters, b.v. Selles (Marne); een
twintigtal Lacelle's, la Selle's door Frankrijk verspreid,
naast vele andere samenstellingen in Nederland, o.a.
Steensel, Netersel. Deze naamssamenstellingen zijn echter
niet alle van later, volgens het Latijnsche cella, in den zin
van klooster of hermitage. Er zijn ook plaatsnamen, die
van oeroude tijden aan het Germaansche sel, sal en sol als
heil en zon hun naam danken, zoo b.v. het Nederl.
plaatsje Woensel, in oude authentieke stukken Woencella
geheeten, oogenschijnlijk cella, sale of tempel van Wodan,
maar misschien oorspronkelijk alleen Woensheil of heilplaats beteekenend. Tot deze categorie behoort ook Zelhem
bij Harderwijk, dat men zegt zijn naam van de Sahërs te
hebben, eens Selehem = heilplaats. Verder Salland,
vroeger Salahom, afkomstig van Salaheim — heilplaats.
Sommige seis zijn ook niet anders dan omzettingen van
geheel andere woorduitgangen, zoo Wessel, eens Weslo,
en Wesle; Reusel eens Roesel, van Roselo. De bekende
acht plaatsen met sel, nabij elkaar gelegen in de; Meyerij
en door het volk de achtzaligheden genaamd, hebben alle
een oorsprong in verschillenden zin.
Keeren we terug tot Wodan en Wala. Wat ging bij de
heidensche Germanen boven deze namen en wat bevatte
hooger zin voor den ingewijde dan hun verborgen beteekenis: het Geopenbaarde en Verborgene van natuur,
heelal, Godheid: deze onverbreekbare twee-eenheid, die
alles omspant en doordringt: de op en neergaande Adem,
die naar buiten tredend, zichtbare werelden voortbrengt,
en ingetrokken, de rust van een machtige Concentratie
wordt, waaruit een hernieuwd Willen, Kunnen en Doen
ontwaakt: de gedachte en de daad, het woord of geluid
met zijn gevolg van wonderen. Ook met betrekking tot
het menschenleven gold dit en in begrijpelijken vorm:
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Wodan met heel zijn staf van goden en godinnen
beheerscht iedere waarneembare levensuiting voor den
mensch op aarde: Thor met zijn hamer, die de lucht,
den donder, den krijg beheerschte, van uit zijn rijk
Thrudwangr (verblijf der getrouwen) en wiens vrouw
Sif (sippe) en dochter Thrud (trouw, deugd) over het
gemeente-leven waakten. Dan Freyr en Freya, de godheden van voorjaarszon en lente-weelde, die met de nog
liefelijker Baldur en Wali de velden begroenden en
boomen bebloesemden en veel zeggende gouden stroomen
van natuurbevruchting uit de stijgende hemelzon neerzonden. Uller, Nikuder, en Hödur, de wintergodheden,
die in hun witberijmde verschrikking de belofte van
spoedige en altijd ontwakende herleving verborgen. Dan
Wala, de wit omhulde, die zeker geen treurige leer verkondde, al hield haar naam met einde en sterven verband.
De Wala immers was ingewijd in het mysterie van den
dood, of liever in het leven aan gene zijde van dood en
geboorte, van sterven en weer ontwaken. Waarom
vreezen, waarom ontmoedigd zijn? Alles immers is hier
vergankelijk en maja, schijn, dekt ook de langste en
gelukkigste levens. Schijn is het leven, maar grooter
schijn nog is de dood! Hij maait slechts de leege halmen,
de zaadkorrels wachten op een nieuw terrein van weer
ontwaken. Daarom was de donkere Wala, donker alleen
in den zin van verborgen, de witte heilsvrouw, die zelfs
de doodspoorten openden naar een tijdelijk geluksland
aan gene zijde; en de leer hieromtrent met heel haar
achtergrond van onveranderlijke waarheid en opvoedende
moraal werd geleeraard in den Germaanschen heilstempel,
het halgadom. De onderwereld, in vele mythologieën een
strafplaats, was dit niet voor wie zich leunde aan de taal
der tempelscholen, en binnen haar beschutting het leven
door ging. Hel was niet altijd een verschrikkingsgodin,
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zij heette eens Hela, de lichtende, heelende, heilbrengende.
En de Romeinsche Pluto, de god der onderwereld, Dispater genoemd, werd van uit Keltischen mond vergeleken
met den hoogsten God der Noordsche heidenen, Hu, of
Alfadur, een duidelijk bewijs wat glans deze aan het
woord Onderwereld toekenden.
Alfadur en H u toch vertegenwoordigde de hoogste
Scheppingskracht,door de Geheimleer den Eene Ondeelbare genoemd, die de Drie en de Zeven omvatte, en uit
wie Wodan en Ezus treden; exoterische benamingen voor
goddelijke beginselen, die de Esoteriek als de iste persoon
der goddelijke Drieheid aanspreekt. Men ziet, de heidensche tempelschool was heilige grond en de Wala geen
verschrikkings-profetes. De leer van Vuur en Water,
Geest en Stof, met al wat dier in- en uitwikkehng omvat,
riep aan den voet van den geestelijken leeraar geen oppervlakkig of lichtzinnig gehoor. Het was een leer vol majesteit en ernst, de verklaring van goddelijke geheimen; een
leer van Worden, Zijn, Groeien, Vergaan om weer te ontluiken. De beteekenis van het leven kreeg hier diepte en
gewicht. Een zedeleer werd vastgelegd voor ideaal en
praktijk, die een verheffende, gevolgrijken inhoud met
Zich bracht en daarom draagster kon zijn van het ware
geluk en niet van schijn-vreugde, tijdeÜjke gezellinnen
soms van illusie's, verlangens, hartstocht.
N u hoor ik een lezer zeggen: Als ik Tacitus en Caesar
lees, de steunpilaren toch van die oude geschiedenis van
Kelten en Germanen, dan krijg ik evenwel een heel ander
beeld en merk ik van al deze genoemde ornscrmjvingen
en verklaringen niet veel. Dit is helaas waar! En heel,
heel moeielijk is het, onzen blik los te maken van wat
zoo positief daar staat geschreven, schijnbaar geheel ui
het ons voorgehouden kader thuishoort en wat zoovele
eeuwen door tallooze schrijvers uit verschillende volken
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werd gereproduceerd. Hierdoor zijn wij gewoon, onze
Keltische en Germaansche voorouders te beschouwen als
een soort woestelingen, half verwilderde nomadenstammen, die eindeloos ver stonden van de hoogst
begaafde en hoogst beschaafde Grieken en Romeinen.
Maar we hebben eindelijk ons oordeel eens te wijzigen.
Liegen dan die oude historieschrijvers? Neen, we zeiden
het reeds. Zij meenden inderdaad veel te zien, zooals zij
het van buiten zagen. Het groote verschil van barbaren
en antieken lag in de soort van hun beschaving. Wij
willen gaarne de laatsten hun volle recht laten wedervaren, wat de cultuur van den vorm betreft. Maar wat
hun innerlijk weten, het gebied van geestelijke waarheden, waarachtige en zielsopbouwende geestelijkheid
betreft, waren zij de minderen op een kleine groep na,
de Ingewijden.
Als wij lezen bij Caesar van wilde, roofzuchtige horden,
die ongedisciplineerd de prachtig geordende Romeinsche
legerscharen aanvielen, dan is het gedachtebeeld, dat wij
krijgen door de schildering, heel oppervlakkig en heel
onvolmaakt. Caesar schildert ons b.v. op dergelijke wijze
het gedrag van Sueven en Sigamberen in het jaar 55
v. Chr. De Sigamberen vielen als plunderaars der Eburonen (Caesar had alle stammen, die er voor voelden tot
die plundering uitgenoodigd) Gallië binnen en als zij
hooren, dat Caesar ver is en in de legerplaats Aduatuca
al de goederen van het Romeinsche leger zijn opgestapeld,
voeren ze hun strooptocht daarheen, maar de geoefendheid der geringe bezetting joeg ze onverrichter zake heen.
Zullen de Romeinsche troepen geen strooptochten ondernomen hebben, als het hun te pas kwam? De schrijver
is Romein en de Germanen zijn stoerste tegenstanders;
men vergete dit niet. Wat de Sueven aangaat in Caesar's
schildering: zij hadden een paar voor hen gevluchte

— 152 —

stammen opname verleend en nu was dit voor den
Wereld-veroveraar een der voorwendsels, om den Rijn
over te steken. Hij moest de Germanen leeren, zich niet
met zijn zaken te bemoeien, zoo heet het, en dan meldt
hij ons van de Ubiërs te vernemen, dat de Sueven zich
tot de uiterste grenzen van hun gebied hadden teruggetrokken en dat hij nu kan terugkeeren tot vervolging
van zijn Gallischen dwarsboomer, Albiorix. Wij krijgen
door Caesar geen anderen indruk van deze Sueven dan
van een groep onbeschaafde volken, die bij het hooren
van de schitterende legioenen van den onoverwinnelijken
Caesar zich angstig in hunne moerassen en wouden
schuil hielden. Deze Sueven bewoonden eens de 100
gouwen tusschen Main en Donau, door de Kelten verlaten, omvattend alle verwante stammen, ook de Herminonen of Hermionen, waaronder de Semnonen de oudste
en aanzienlijkste. Deze woorden van Tacitus schijnen op
onjuiste mfcdedeelingen der bronnen te berusten, die hij
volgt en die verloren zijn. Het blijkt nu, dat Hermionen
en Semnonen geen volks- maar kastennamen waren, en
wel behoorend tot de groep der Armanen, de geestelijke
leeraars: Het heilige Hain der Semnonen bij Mittenwalde
aan de oevers van de Spree, treedt hier onwillekeurig voor
onzen blik op. Wij zullen uitvoerig op de woorden, die
Tacitus ons betreffende deze bijeenkomst meedeelt,
terugkomen en welke den godsdienstigen zin der Sueven
behoefte aan menschenoffers toeschrijven. Niets is verder
van de waarheid: Het gold hier verborgen inwijdingsriten in hoogere goddelijke kennis, die bij de Germanen
immer bestaan hebben en binnen kleinen besloten kring
nooit hun zuiverheid hebben ingeboet, ook wanneer van
alle zijden ondanks hun voorzorgen zelfs de Germaansche
volken met vreemde chamavische elementen werden
gemengd.
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Caesar beklaagt verder de Wolcae, fa Belgische Kelten
in de ongenaakbaarheid hunner primitieve en armoedige
woonplaatsen, terwijl, naar zijn meening, hun rasbroeders, de Galliërs, onder den invloed der Romeinsche
beschaving, hun reeds zoover vooruit waren. En toch
had Caesar, ondanks dit alles de Suevische krijgers onder
hun aanvoerder Ariovist voor korte jaren in Gallië leeren
ontzien en zeker bewonderen. Hij zelf beschrijft daar de
woorden en houding van Ariovist, zonder misschien te
beseffen, dat hij in hem den Germaan voor ons doet
optreden, getogen en geslaagd in de school van recht,
verantwoordelijkheid, eerlijk zelfbewustzijn en even
onverzettelijk als de harde bodem en de reuzenboomen
van het Hercynische woud, dat hem had voortgebracht,
tegenover belaging, sluwheid en onrechtmatige verdringing. Sommige latere historieschrijvers brengen lof aan
den eigenlijken geschiedschrijver Tacitus over Germanje.
Hem lezend, krijgen wij inderdaad den indruk, dat hij
een edel mensch moet geweest zijn. Hij heeft de Germanen zelf nooit gekend dan in Rome, maar hij werkte
blijkbaar naar goede, doch verlorene bronnen van hen,
die Germanje door oorlogen nabij hadden leeren kennen.
En ook dit waren Romeinen en begrepen al weer niets
van het bewonderenswaardige staats- en familieleven,
waar het gebaseerd was op de esoteriek van een geestelijk
superieur en schitterend verstandig Armanendom.
Tacitus noemt de Germaansche priesteressen edele meisjes
en edel was gelijkbeduidend met kennisdragend, begaafd
met intuïtie en profetie, zoodanig dat een Caesar aan een
harer, Velleda, om raad vraagt, en dat een tweede
Veüeda door de Romeinen als gevangene in Rome gebracht, de vraagbaak en leerares der Romeinsche burgers
werd. De naam Velleda en Velkrana hangt samen met
Wala en is een soort-naam.

~

154

~

Als wij bij Caesar herhaaldelijk lezen, hoe hij zijn goden
aanroept als scheidsrechters en lotsbeschikkers en wij
weten, hoe vermenschehjkt en behept met slechte eigenschappen het Romeinsche pantheon van dien tijd is, dan
weten we reeds, dat zijn genialiteit als krijgsman niet
vergezeld gaat van werkelijke geestelijkheid of hoogere
i n t u ï t i e . Daarom kon hij Germanen en Kelten in hun
innigst wezen, in hun superieure rassenkern niet begrijpen.
Dat er lager begaafden, kindzielen ook in menigte onder
hen zullen geweest zijn, vermindert niet de waarde van
wat wij hebben te verstaan onder het Germanisme en
Keltisme der oudheid. E n daar deze minder begaafden
ook nog de uiterlijke beschaving der zoogenaamde
cultuurvolken misten, komen zij hierdoor te gemakkelijker naar voren als inférieure wezens, roof- en moordhorden, dier- en menschenslachters onder de lichtbeschijning van hun tegenstanders en cultureele verdringers.
Gaan wij eens na, hoe christenzeridelingen al sinds zoo
lang Indië binnen gaan, om hun licht op te steken onder
het volk der diepzinnige Weda's en andere Indische
wijsheidsboeken, waarnaast onze wijsbegeerten en godsdienstvoorstellingen het grootendeels treurig moeten
afleggend Stel onze uiterlijke beschaving, vooral in haar
beste uitingen, zooals o.a. de techniek en haar wonderen
eens naast de hunne, dan zijn wij geheel in de meerderheid.
Maar hun wijsbegeerte, gegrond in goddelijkheid en helle,
waarachtige moraal, verheft hun geestesleven eindeloos
boven het onze. Ik geef toe, ook weer betrekkelijk een
kleine groep, maar zij zullen het weten, hunne volken
met hunne denkbeelden te bevruchten. Zij werken iri
deze richting hard en voortdurend. Men leze o.a. de
werken der Swami's Abhedananda en Vivekananda en
hoe vele andere naast hen, wier zielevruchten ons niet i n
litteratuur bereiken, maar die den stillen krachtstroom
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te zetten. Het weinige, wat wij er van weten, moet ons
met eerbied vervullen, maar ook miet schaamte, als wij
bedenken, dat wij deze volken: Hindu's, Boeddhisten en
anderen het gebruik van vleesch en alcohol gingen brengen. Zij hebben ons Evangelie niet noodig; zij hebben
het hunne, dat in zijn Esoteriek, in zijn waren en zuiver sten zin niets van het onze afwijkt. Zijn abstracte oorsprong is geheel dezelfde — en ook geheel dezelfde als de
Godsleer van ons heidensch voorgeslacht, Germanen en
Kelten. En, omdat deze Indische geleerden uit kracht van
hun Esoteriek, waar positieve kennis de hand reikt aan
gewijde Intuïtie, ons Evangelie vaak beter begrepen dan
wij zelf, zijn zij ons, Westerlingen, het Kruis komen
leeren, en de verschijning van hun wit monniksgewaad
te midden van ons mondain gedoe moest ons sinds lang
een les zijn geweest, om den blik tot leering op hen
gevestigd te houden, hen tot onze milieu's heen te
trekken, om o.a. onze uiterlijke beschaving met heel haar
valsch blanketsel voor een groot deel weg te vagen en
de psychische levenssfeer met krachtige geestelijke stroomingen te vervullen.
In hoever Ingewijden de beeldspraak der mythologieën
leidden en richtten is moeielijk uit te maken: In de schepping der goden- en godinnen wereld hebben zij zeer zeker
nooit de hand gehad; zij zullen die zooveel mogelijk
hebben tegengehouden, wetend hoe de volksphantasie
gemakkelijk in ongebondenheid, persoonsvereering en
afdwaling van de abstracte waarheid langs verschillende
wegen oversloeg. Maar zij konden ook de groote massa
niet dwingen tot hun eigen beschouwing van een hooger
niveau dan dat der algemeenheid: verschil van zielegroei
noemden wij reeds als oorzaak hiervan. Hoe zij bij de
leiding der exoteriek, die zij vooral ter hand namen in
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tijden van overgang bij overtuiging, te werk gingen is
moeielijk te zeggen: hun leer en scholing was geheim.
Hoe omkleedden zij het taalbegrip met het reeds bestaande beeld, hoe gaven zij beteekenis aan het godenbedrijf en de milieu's waarin dit optrad? "Wij hebben dit
eenigszins kunnen zien in de laatste verhandeling over
Wodan-Wala's typen en de met deze verwante goden.
Wodan-Odin stond voor iste scheppings-openbaring;
Wala vrouw Holla, waren beide godinnen van verborgenheid: de eerste had met dood en de achter de Openbaring
schuilgaande Waarheid te maken; de tweede was de
verborgene in het natuurleven, alles wat tijdelijk schuil
ging en in het lente-leven weer optrad als bezieling van
zonnestraling en wat hiermee verband hield. Vrouw Holle
met haar sleutels en meibloemen, haar gouden kroon en
gouden schoenen, die de zomerpaden betrad, de weiden
en bosschen beheerschte als koningin, dit alles moest
geduld worden, omdat het volk zulke voorstellingen
behoefde, maar de onschuldige, blijde en dikwijls verheven voorstellingen kregen ongemerkte wijding van
binnen de tempelscholen, werden behoed zooveel mogelijk
voor ontaarding, werden vastgelegd tot systeem en
geestelijk* leering zoover dit mogelijk was. Het is gebeurd,
zelfs in de meeste Arische landen, dat chamavische
elementen den godsdienst binnenslopen en zelfs wel
uiterlijke priesterkasten besmetten, maar nooit konden zij
de leer der goddelijke Inwijding aantasten, daarvoor was
zij goddelijk en bewoog zich binnen witte van buiten af
ontoegankelijke krachtssferen. Men begrijpt echter, hoe
moeielijk de taak was voor een Ingewijde, waar die
poogde de groote massa, in meerderheid kindzielen, warm
te maken voor de abstracte wijsgeerige begrippen, die bij
aan een kleine groep bevoorrechten onderwees. Zag hij
de onmogelijkheid van zijn pogen in, dan nog behoefde

. 157 hij geen toevlucht te nemen tot wat men zoo gaarne
priesterbedrog noemt. De behoefte van hoogere, ongeziene
Bescherming te aanvaarden en Vereering weerom te
schenken, dit Aanbiddingsgevoel der volksmassa's had
voorwerpen noodig, die niet boven haar bevattingsvermogen gingen: het waren goden en godinnen, wier
zegeningen immer onder hun oogen en handen kwamen.
Het volk schiep zich deze goden voor een deel uit het
nkt-begrepen onderricht hunner priester-geleerden. Wat
konden deze doen dan hun sanctie geven aan de onbegrepen goden, die het aanbiddingsgevoel der menigte
noodig had? Toch wisten de Armanen beeldvoorstellingen
te weren en bevorderden alleen de uitbeelding van heilssyinbolen, die uit opgravingen en vondsten nog steeds
van alle zijden aan het licht komen. Ook bij de Druïden
van het aloude Keltike vinden wij deze houding terug.
A l zien wij ook rond den tijd van Christus Galke overstroomd met godenbeelden, dit zal zeker niet de schuld
der Druïden zijn geweest, maar de volksziel ontsnapte in
deze hun geestelijken greep.
Onder de vrouwelijke godheden der Germanen treedt,
om hier een voorbeeld aan te halen, Vrouw Holle of
Holda opvallend naar voren. Zij is de latere vervangster
der oude Noordsche Frigga, de Duitsche Freya. Zij is
de godin der aarde, vruchtbaarheid, lente, zonneschijn.
Ook de beschermster van landbouw, orde, wetten,
marken, gouwen, woningen, jonggeboren kinderen; van
verloving, huwelijk en gestorvenen. Het geheel van het
aardsche natuurleven, maatschappelijke welvaart en wel
voornl. met betrekking tot de vrouw stond tot haar in
voortdurend levende en wakende betrekking. De blauwe
vlasbloem beschutte zij met zorg, want zij was de godin
van het spinnewiel aan den huiselijken haard. Zij verdiende dus den naam van Vrouw Holle — de Alomvat-

— 158 —
tende, al-beschermende. Voor den Ingewijde ook had haar
naam beteekenis, maar op heel wat verhevener en ruimer
schaal. Voor hem was zij het stoffelijke aanzicht van het
abstracte Scheppingsbegrip, de tot dif ferentieering gereed
staande Logos als Geest-Stof. Holda toch beteekent o.a.
het A l (Heelal) is daar". Een der glyphen, waarmee de
Armaan dezen hoogen toestand uitdrukte was de Tihsal
— Godsheil. Dit teeken komt ongeveer overeen met het
opperste gedeelte van den wereldesch als levensboom, die
gedacht wordt als met zijn wortels als in het hooge Uer
reikende. De glyphe hieraan tegengesteld ziet er hetzelfde
uit, maar met de takken naar beneden inplaats van
opwaartsche wortels; deze figuur heet Gabal — gevend
vuur of gevend heil; in de heraldiek Göpel, terwijl de
Tihsal in de heraldiek Deichsel heet. De Gabal hoort tot
de teekenen, die de opwaartsche beweging der Geeststof
aanduidt, is dus evolutionair, terwijl de Tishal tot de
teekenen der evolutionaire beweging behoort. De Gabal,
het geef heil", vindt als alle evolutie op aarde zijn
hoogste uitdrukking in den mensch. Vereenigt men de
beide teekens zoo, dat de boom zoo verlengd wordt, dat
hij roet takken en wortels een gelijk-armige figuur maakt*
waarbij de op- en neergaande vertakking elkaar in 0een
±
e
middelpunt treft, dan krijgt men de °PP f
„hagal" beteekenend de „Allumhegende , de Alles
De iste Logos, die het scheppingsheil gebiedt en door
bedoelden Tihsal wordt uitgedrukt, omvat in zich de
H Dree-eenheid, de zeven scheppende goden ot aartsengelen met heel hun verdeeling van goddelijke machten;
een eindelooze rij, in wier schoot de mensch rust als m
de wieg zijner bestemming met al de potentiahteiten, aan
deze hooge machten ontleend, om in hun rijken op te
klimmen, in hun wezen zich te ontplooien met het besei
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van Hun eenheid en zijn eigen innerlijke en opstrevende
eenheid in God. Daarom stelt dit teeken het A l voor in
zijn hoogste aanzicht; maar tevens behoor end tot ons
grof stof felijk gebied, waar het dan de boom wordt met
zijn wortels omlaag in de stof, om zijn stam te doen
opgroeien tot in de etherische hoogte van het geestelijke,
zich vertakkend in de veelvuldigheid van natuurkrachten,
aggregatietoestanden, elementen, atomen, atoomgebieden,
alles gebonden aan wetten, d.L intelligente leiding: Want,
aan het hoofd van al deze krachten staan goddelijke
wezens met éénpuntige herkomst, God, voorgesteld door
de juist genoemde Tihsal = godsheil, afbeelding van den
Boom met zijn wortels in de Wortellooze diepte van den
,3ing-Roer-Mij-Niet-Aan". Veelgodendom dus? Ja, met
als kern den Namenlooze Eéne, het Ainsoph der Kabbalisten.
Dit Godsheil of Heilgebod dus werkt door alle metaphysische en physische gebieden heen; zich omkeerend bij
het laagste punt der stofverdichting, en zich keerend in
Gabal of heilschenking, wordt het opnieuw door ineengrijping der neer- en opgaande scheppingsstroomen in
den opstrevenden mensch een tot Hagal samengestelde
beeldspraak: deze nieuwe samenschakeling beteekent dan
geest en stof in harmonische vorming, zooals wij die in
haar volmaakten vorm vinden uitgedrukt bij den Wijze,
den Profeet, den Ingewijde, die de beteekenis van Geest
en stof in hun wetten, doel en wederzijdsche betrekking
kennend, het teeken met zijn omvattenden inhoud als
Macht hanteert. Deze glyphe behoort vooral aan de
hoogste graden van Inwijding en duidt op de verststrekkende geestelijke verdieping, waarin het A l als Eén
en het Eén als A l wordt geleefd; zij is het geestelijk teeken
bij uitstek en uit haar klinkt het: „Omvat de geestelijke
wereld met uw liefde en inzicht en gij zijt heerscher irt
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het Al. De stof met al haar wonderbare vermogens van
bouw en oplossing, van bezieling en ingesloten zin, zij
drukt u den sleutel harer geheimen in de hand; de band
tusschen de verschillende gebieden van leven wordt u
bewust; gij ziet hoe het heelal het atoom en het atoom
het heelal beduidt, hoe in de verscheidenheid éénheid en
in de éénheid verscheidenheid is, hoe alle stof maja, en
geest de eenige OnvergankeÜjkheid beteekent en hoe toch
ook beide de verschijnselen-wereld saamstellen, die thans
tot groote hoogte aan uw inzicht, uw wil, uw magisch
kunnen gehoorzaamt."
Op de Plaat F 13-14 ziet men een rij van magische
teekens, waar bovenaan de Hagal: Daar hoort het in zijn
meest bekende, niet zijn verhevenste beteekenis thuis;
deze laatste is heelalsch en zuiver goddelijk. In de magie is
dit teeken het kenmerk van den goddeÜjken mensch,
drukt den sterksten band, de meest uitgebeelde verhouding tusschen schepsel en Schepper uit. Reeds tot den
mysticus, die nog ver van magiër is, spreekt het zijn
machtige taal: daar hoort hij overpeinzend zijn diepen
zin het zeggen: „Ik gebied heil, schenk heil, m.a.w. Ik,
de God in u, gaf u de Essence van mijn Wezen, d.i. Zijn,
Verstand, Wil. Klim op tot Mij met deze gave. Cultiveer
ze, overdenk ze, sta vast met uw innerlijkst bewustzijn
van uw verband met deze Mijn oorsprong in u. Laat geen
dag, geen uur voorbij gaan, waarin dit verband u niet
voor oogen staat, vorm u een levensregel, die u dit
bewustzijn tot een gewoonte maakt, zoodat gij er zelfs
onbewust in leeft te midden uwer aardsche bezigheden,
al schijnen ze u nog van zoo nederigen aard, want het is
niet de daad, maar het motief, dat den arbeid sanctioneert
en tot een groeikracht maakt voor de ziel. Plaatst u het
leven voor een nederigen en meest materieelen plicht, dit
behoeft uwe ziel niet te schaden noch haar groeikracht
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tegen te houden. Gij draagt den God van heil in uw.
binnenste; uw ziel en geest zijn zuivere vonken van het
levend, alomvattend Vuur; gij voedt het door uw gedachten en zin en het laait op naar zijn Oorsprong".
Hoeveel Heiligen zijn opgegroeid uit de allereenvoudigste zielen. De Katholieke mystiek is er vol van en de
Indische ook: Een Indisch lastdrager gaf tot verbazing
van zijn omgeving een allerliefelijksten bloemengeur van
zich af; de geur, die door de eigenaardige ontwikkeling
van zijn psyche onder de waarneming der buitenstaanders
kon vallen, legde bewijs af van een zuivere en vergoddelijkte ziel. De mensch, als microcosmos, draagt de schepping met al dier mogelijkheden in zich. Zijn geest
omvat het A l in beginsel, een beginsel dat hij echter tot
groei en levende mogelijkheid moet brengen. Dat is zijn
roeping, het dwingend Godsgebod in hem. Naar mate hij
die roeping volbrengt, ontluiken in hem geestelijke vergezichten, psychische vermogens, de macht tot zegening,
tot heilsverspreiding in de meest verschillende opzichten.
Naarmate hij de stofwereld, het gebied der hartstochten
ontgroeit, nemen de vermogens van zijn geest toe en
groeien uit in vormen, de gewone wereld, den middenmensen onbekend. De gebieden van hoogere mystiek en
witte magie openen zich voor den mensch, die den moed
heeft, den steilen geestesweg te gaan, uitwijkend van de
regelmatig en langzaam klimmende algemeene evolutie.
Hij gaat sneller dan de rest der menschheid; hij wordt een
pionier, stijgt, en dikwijls ver boven den gewonen horizont, en zoo wordt de Ingewijde geboren, dien menige
Armaan en Druïde nabij streefde. Voor deze kreeg de
Hagal de nieuwe werkdadige beteekenis, waarop wij zooeven wezen. Zij was niet meer alleen beschouwings-overpeinzingsglyphe, die den weg van het heil leerde en steeds
naar boven wees; zij werd het teeken van de magische
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krachten, die de groei der ziel had in het leven geroepen.
Deze Druïde, deze Armaan was nu magiër, d.i. heilsverspreider in het groot: de golven droegen hem als hij
het wilde, de zieke genas door zijn blik, door de oplegging
zijner handen. Hij beheerscht den bliksem, het vuur, de
verdichtingen en samenstellingen der stof. Hij werd te
midden van zijn aardsche beperkingen tot zekere hoogte
schepper. Het goddelijk heilsgebod was in hem gaan leven
en had zich in voorbeeld van zijn Aangebeden Schepper
omgezet in Gabal of heilschenking (d.i. ik geef het al).
Het is aan zulke verheven menschentypen, dat wij de
esoteriek met al haar trappen van leiding en scholing
danken. Ik begrijp, dat een orthodox-geloovige hier
zeggen zal: wat moeten zulke verheven menschentypen
hoogmoedig worden en hij het misleidende woord der
oude slang als waarschuwing zal herhalen: „gij zult goden
gelijk zijn". Maar juist het omgekeerde is waar en de
christeUjke mystiek geeft hiervan massa's voorbeelden:
naarmate iemand tot God opstijgt wordt juist de afstand
tot Diens verhevenheid hem steeds duidelijker. Zeggen
wij niet in het gewone leven: hoe meer iemand weet, hoe
meer hij inziet niets te weten. En zou dit niet gelden voor
beslist hoogere trappen van zielsevolutie?
Behalve de Hagal zijn er meer samengestelde glyphen,
die op het aardsche plan thuis hooren en eveneens betrekking hebben op de zielsontwikkeling van den mensch,
b.v. de Trifos, in de heraldiek genaamd Dreipass; dan het
bekende zegel van Salomon en verder het bij uitstek
heilige geheimteeken der hoogste priesterschap: „het
sprekende hoofd", in de heraldiek bekend als het Maltheser- en Johaniterkruis en ten laatste de Octogram of
Achtster. Men zie Plaat F 13-14De hagal is den weg gegaan van haast alle esoteriek van
Germanen en Kelten: in zekeren zin werd zij door het
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Christendom „verkalt" en wel als het bekende Christusmonogram, dat nog in kerkelijke geschriften is terug te
vinden en dateert uit den tijd van Constantijn den Groote.
Men ziet dan het liggende kruis aan als X, staande voor
Ch. en de rechte lijn met oor als de Grieksche R en in het
heele teeken de beginletters van den naam Christus. Maar
het teeken is zuiver heidensch in zijn afkomst en stelt
exoterisch de adelaar met uitgespreide vleugels en kop
voor; esoterisch „het A l in Openbaring"; de Zoon van
den Allerhoogste, als waarneembaar Zonnestelsel.
Volgens R. Gorsleben zou de staande lijn met hoofd
de pard- of zoon-rune beteekenen, een afgescheiden deel
van de B- of moeder-rune. Genoemde schrijver verwijst
verder naar een munt uit den tijd van Ptolemaus III,
300 v. Chr., waarop een adelaar staat, met een Christusmonogram tusschen zijn beenen.
Verder zij opgemerkt, dat de meeste kristallen in de
natuur een hagalvorm hebben, b.v. de meeste ijskristallen.
De kristal is de grondvorm van het geestelijk leven in de
stof; de geest kristalliseert zich tot stof. De Hagal is ook
de aardas, die met het draaiende hakenkruis, in een
middelpunt gedacht, de ronde vorm, der aarde voortbrengt: Hagal, het aldragende en alsteunende is in de
stof- en geestwereld op allerlei wijze uitgebeeld, als grondslag van de Al-schepping. In den hoogsten zin voor het
abstrakte Godsbegrip, den Alschepper, staande, heet het
teeken ook Ar-ra-har-I = het Hooge Zonnerechts-Ik.
In de geesteswereld is verder de Ikheid met het kruis
beladen, omdat geen Ikheid denkbaar is zonder het kruis;
maar dit kruis, ook op geestelijk gebied, is weer bestemd
om ronding, harmonie te worden, en op die wijze zijn zin
van gebondenheid af te schudden.
Er bestaat een hagal, die niet door de Isrune met
liggend kruis, maar door een telrune met dit kruis is
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gevormd. Dit schuine kruis, ook bur- of gundkruis
genoemd, met de telrune verbonden, heet als hagal
bur-tel of bartel, weder een bijnaam voor "Wodan, waarvan het verchristelijkte Bartholomeus. Deze burtel houdt
verband met aarde, akkerbouw en beteekent bier omspannend grondbezit, wat meest door lot of hamerworp
werd aangewezen. De naam gundkruis geldt hier soms
ook als grond of kuna (aarde) voor den kuneg, koning.
En dan treedt de hagal op in den zin van ruimte-kruis
bij grensaanwijzing van mark, gouw en dergelijken.
De hagal komt ook voor met ieder harer zes armen
eindigend in een of ander driepuntig figuur als b.v. de
heraldieke lelie, een miniatuur wereldesch. In de esoteriek
heet zij Al-rune, omdat zij de Futharkh, de 18 hoofdrunen omvat. Naar haar heetten de hoofdpriesteressen
Alruna of Halioruna.
In de heraldiek werd zij tot achtrad, meestal karbonkelrad genaamd, en is zoo tot femanen- of rechtsteeken
vervormd. Heel dikwijls wordt in 't algemeen ook het
achtrad als Hagal aangesproken, waarop wij terugkomen.

ZWANENRIDDERS
EN ZWAANJONKVROUWEN.
Sommige goddelijke wezens der Duitsche mythologie
namen zwanengestalte aan, b.v. de Walkyren en de
woud- en watervrouwen, die dan zwaanjonkvrouwen
heetten = met goddelijk weten, goddelijkheid bekleed.
Oorspronkelijk beteekenden Schwaben, Sueben, Sueven,
waarvan Sven, Zwaan, priesterkasten, met goddelijke
kennis begaafde leeraars, geestelijke bestuurders van
volken, volksgroepen, gouwen, gaien, sippen. De landsnaam Zweden wortelt hierin. Zweden is een der oudste
landen, waarvan het bestaan met geen tienduizenden,
misschien geen honderdduizenden jaren te schatten is.
De Indische Geheimboeken spreken van zijn ontstaan na
den voorlaatsten grooten Sintvloed, waarna het, in vereeniging met Spitsbergen en Groenland, het begin van een
geheel vernieuwd aardgebied met een nieuwe menschheid
vormde, die men gewoon is de Atlantische te noemen.
Zoowel deze menschheid, als het uit haar ontsproten
Arische ras, lieten in de mythologieën en historische
opteekeningen in woord en beeld bij schier alle volken
der wereld bewijzen van hun bestaan en ontstaan in deze
noordelijke streken achter. Vele zijn de moderne schrijvers, vooral Duitsche, die deze stof onderzocht en de
veronderstellingen dienaangaande door bewijzen bevestigd hebben. Ook zijn in Zweden de Bohuslan-inschriften
gedeeltelijk door von Wendrin verklaard in rotsen van
yoo kilometer lang en geschat op een oudheid van jo.ooo,
volgens anderen van 80.000 jaren. Het is arbeid van
Arische rassen. Hun toenmaals wereldbeheerschende
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arbeid zou in deze inschriften zijn uitgedrukt. Dat later
het woord Sven, Suit met al zijn afleidingen voor landen
en volken als Zweden (eens Sveothiuda), Schweiz,
Schwaben de beteekenis kreeg van zich verplaatsend,
dwalend met doel, waarvan nog het woord schweben,
zweven, ligt in het feit dat van ouds de priesterleeraarskaste de kennis, die zij meest in afzondering verkreeg,
ging verspreiden, soms op de grootste afstanden. Er
moet een tijd geweest zijn, dat deze kennis meer aangeboren, ingegoten of in-eigen-bewust was dan verkregen
door studie. Maar deze tijd ligt voor de geboorte der
Arische rassen. Het is nochtans waarschijnüjk dat Germaansch-Keltische priesters, of hoe de oudste Ariërs
mogen geheeten hebben, op het voetspoor der bedoelde
opperwezens, bovenmenschen.dit gebruik van doelmatig
rondtrekkend leeraren hebben voortgezet eeuwen na
eeuwen. Daardoor werd het esoterisch grondwoord Sven,
Suan, Suin, een woord ook voor de krijgerskaste die
gewoon was onder sacrale orde-wetten nieuwe landgebieden te zoeken. En zoo zien wij in de Sueven, niet
alleen een priesterkaste, maar tegelijk ook een uitgebreide
krijgskaste, vele volken-groepen omvattend. De oorspronkelijke beteekenis van een Sueven-volk wordt
bewezen door het heÜige Hain in de vlakte der Spree,
waar jaarlijks uit de volksgroepen van den grooten
Sueven-bond afgevaardigden der priesterkaste bijeenkwamen, tot beraadslaging niet in de eerste plaats over
politiek en krijg, maar over de diepzinmgste vraagstukken betreffende het leven van natuur en goddelijkheid,
van stof en geest, hun vervlochten mogelijkheden, vormen en wetten. Het zijn de thans zoozeer omstreden
woorden uit Tacitus Germania: waar hij het heeft over
de Semnonen, geen volksgroep der Sueven, maar hun
priesterkaste: als oudste en edelste deel der Schwaben
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(Sueven) gelden de Semnonen: „Dit wordt reeds door
den aard van hun godsdienst al bewezen. Op een bepaalden tijd komen gezanten van alle stamverwante volken
in een door het verblijf der vaderen en den indruk van
het Verleden geheiligde woudvlakte, te samen en houden
daar, na het volbrengen van een mensenoffer met vreemdsoortige gebruiken, een wild bondsfeest. Nog op een
andere manier komt de eerbied voor de gewijde plaats tot
uitdrukking. Niemand durft ze betreden dan gebonden,
als teeken van onderwerping aan de macht der Godheid.
Valt iemand daarbij, dan mag hij niet zelf opstaan noch
geholpen door een ander. Hij moet op den grond verder
kruipen. Uit het heele bijgeloof blijkt, dat hier de oorsprong van den stam wordt gezocht en den zetel van den
almachtigen God (Regnator omnium) aan wien alles
onderworpen is en moet gehoorzamen, enz."
Om hier juister inzicht te krijgen, is het noodig na te
gaan hoe sommige bekende volksnamen bij Kelten en
Germanen oorspronkelijk alleen namen van priesterkasten zijn geweest. Zoo b.v. waren de Viromanduï,
vuur- of godsmannen, de priesterkaste der Belgen. Hun
tempelplaats was het tegenwoordige St. Quentin in Vermandois, wat met de vlek Vermant nog aan hun verbÜjf
herinnert. De plaats hunner gewijde bijeenkomsten heette
Solare of Saolare van sa — voortbrengen, ol — wetenschap en ar = hoogste recht of zonnerecht. In het Germaansch was Zollra hoogeschool, in later Germaanschen
tijd werd een vrijwillige bijdrage aan deze betaald, waarvan het woord Zoll, tol, een woord voor opbrengst in 't
algemeen, afkomstig is. Zulk een tempel-school heette
ook Saaie, zaal, en hieruit ontstond Saüle, waarvan Schule,
school. Genoemd Saolare is het tegenwoordige Solrechateau. De naam Hohenzollern houdt met bedoelden
woordzin verband. Zoo was de beteekenis der priester-
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kaste bij de meeste dier oude volken overheerschend, dat
de naam van het gansche volk, waartoe zij hoorde, met
diens hoofdplaats meest een naam van gewijde beteekenis
droeg. Als wij weten hoe hun colonie's ontstonden,
beschut en begeleid door sacrale riten vol moreelen zin,
dan zal dit feit ons niet verwonderen: Belgen dan beteekent zonnemannen.
De Gallische Senonen, waarvan de stad Sens (Yonne)
haar naam draagt, waren de priesterkaste der Aeduï -=•
wetsmannen, Aeduï, ook Heduï van ed, et, het — hemelof zonnerecht, waarvan in den zin van voleinding het
woord uet — wet afkomstig is. De woordzin verwijst
naar den legendairen Aëtes, zoon van Helios, bewaarder
van het Gulden Vlies, wat niet anders is dan het gouden
uiterlijke kleed der Innerlijke Zon: Vlies — omhulling.
De godsdienst-studieplaats dezer Senonen zou het
tegenwoordige St. Julien de Sault geweest zijn. De naam
Julien is evenals het Duitsch Gülich, Jülich afkomstig
van het woord ïul of Eule = geest, kennis. De Germaansche Hermunduren waren de priesterkaste der Cherusken,
een hoofdstam met verschillende volken in middenDuitschland. De naam Hermunduren is ontleedbaar in
ar = hoog, zon, heil; mund — bestuurder; duri —
oermannen; dus heil-besturettde oermannen. Hun tempelplaats zou zijn gewieest Oldisleben — bestaan of leven der
gods-kennis, en deze zou gelegen hebben in het Semnonen-, eigenlijk Semanen-woud.
Alvorens wij terugkomen op het „heilige Hain" dezer
Semanen, willen we nog eenige volken noemen, wier
priesterkasten misschien geen afzonderlijken naam gedragen hebben, of die voor ons verloren ging, of
misschien ook in den volksnaam zelf verdween, wat heel
dikwijls gebeurde: Zoo b.v. de Keltische Tricasses, wier
hoofdplaats het tegenwoordige Troyes (Aube) was. Dit
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Troyes heette in den Frankischen tijd Tricassinum en in
de middeleeuwen Troiesin, wel een bewijs dat tri, met
den zin van draaien en Troye, naam van zooveel plaatsen
in de oudheid over gansch Europa, tot een zelfden wortel
teruggaan: die wortel gold in oorsprong de Godsidee van
„drieledige schepping" of Drie-eenheid. Ook de volksnaam Trevieren wortelt in hetzelfde begrip, waarvan
Trier, Trèves verband houdt met Trèfle *** drieblad
(symbool o.a. van reïncarnatie).
Verder nog de Keltische Cenomanni of Suïndi, waar-r
van de stadsnaam Mans (dep. Sarthe) en de vroegere
Fransche provincie Maine, thans Sarthe et Mayenne een
herinnering is. Cenomanni =- zonnemannen; Suïndi *=
de Zon of God in zich hebbend.
Een ander Gallisch volk, door Caesar vermeld, waren de
Corioseliten. De naam beteekent: zij, die de groeiende
zon of het groeiend heil omvatten. Zij gaven den naam
aan de stad Corseul.
Verder nog in Zuid-Frankrijk de Ruteni met hun
plaats Segodunum — zonne-stichting, waarvan later de
naam Rodez en Rouergue, dus rechtsplaats, weer hetzelfde.
Ook de naam Ruteni zelf, van rut, rot, houdt verband
met zonnerecht.
Vele plaatsen, vooral in West-Frankrijk, droegen in de
vroeg middeleeuwen den naam Alvernis, hetzelfde als
Arvernis van al en ar = vuur, zon en het Gallisch verno
— els. Later werden deze namen meest Au vers; zij komen
voor in Karolingsche texten en schijnen oorspronkelijk
kleine nederzettingen van den eens machtigen Gallischen
stam der Arvernes te zijn geweest, waaraan nog het
plateau van Auvergne herinnert. In de 2de eeuw vóór
Chr. strekte hun rijk zich uit van de Pyreneeën tot
Marseille en van den Oceaan tot aan den Rijn. Zij zijn
bekend om hun weerstand tegen de Romeinen en Ger-
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manen. Dit begon met Bituitos, later Celtillus, een der
laatste Gallische koningen, evenals zijns geÜjken bij andere
Keltische stammen, in die dagen omgebracht. Zijn zoon
Vercingetorix trad op als de groote algemeene aanvoerder
der verbonden Gallische stammen tegen de Romeinsche
overheersching. Te Bibractus, de hoofdplaats der Aeduï,
thans Autun van Augustodunum werd hij door de
principes of nobilitas, afgevaardigden van magistraat en
senatus der grootste stammen van Gallië, aan welke vele
kleinere zich hadden ondergeschikt, als zoodanig gekozen
en maakte Alesia, hoofdplaats der Mandubiërs, tot
middelpunt van zijn krijgsoperaties. Vercingetorix beteekent: groot-krijger-koning, een naam die de hulde
van een laat nageslacht verklaart, want sinds 186$ kreeg
hij drie standbeelden in de streken, eens van zijn heldenmoed getuige.
Bibractus en Alesia waren eens merkwaardige plaatsen
van druïdisch onderwijs en waarschijnlijk waren zij als
mysteriënscholen van niet te schatten beteekenis: Rond
den naam Alesia of Alisos zweeft de Grieksche legende,
dat zij een stichting zou zijn van den mythischen
Heracles en oorspronkelijk Ales heette. Verschuilt zich
^hierachter misschien een verloren waarheid? De naam
Ales, Aliso zou betrekking hebben op de dwaaltochten
van Heracles: Aliso — els in 't Germaansch-Keltisch,
eveneens elira, dat, esoterisch gebruikt, betrekking had op
het reizen van gewijde leeraars, meestal stichters en
bestuurders van geheime scholen. Alisos, in het Baskisch
Eltza, in het Spaansch Aliso wordt door den een
(Longnon) voor een Iberisch, door een ander (d'Artois
de Jubainville) voor een Ligurisch woord gehouden. Het
woord beteekende els. Dit woord werd in de Gallische
symbolentaal de eburo of if, die in het Germaansch
gelijken zin had als de Eibe, uf f, ibe, symbool voor kennis.
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Dat els ook in de symboliek vervangen werd door taxis,
eik, olm hebben we reeds elders uiteengezet, want ook
olm, oud-Hoogduitsch: elmbaum verbergt evenals haar
esoterische boomsynoniemen een vuurbegrip. Ook het
Germaansch Iper was olm, If van I-fa — het goddelijk
Ik, dat zich in den mensch weerspiegelt. Hiefe heette de
doornhaag rond het heiligdom en If ing was de mythische
grensstroom tusschen goden en menschen. De Fa-rune, die
de grondslag dezer laatste woorden en hun verwanten is,
beteekent de macht van het goddelijk Oervuur: daarom
is if, yp, eibe in heel hun esoterische beeldspraak: de macht
van het goddelijk vuur in den mensch, zijn hooger Ik
en had de bijzondere beteekenis van wandelende, reizende
Wijsheid. De krijgsman gebruikte overdrachtelijk het
symbool „ever" (eburo) als teeken van moed. De Fa is ook
de toon die door gansch de natuur gaat en die wij in alle
natuurgeluiden kunnen waarnemen. De zin der differente genoemde uitbeeldingen beteekende al-licht-schepping en had, wat den mensch aangaat, betrekking op de
ontplooing van diens hoogere eigenschappen. De „if",
hier els of „eburo" zoowel als het everzwijn, de Germaansche ebar, hadden de Galliërs zeer waarschijnlijk uit hun
moederland, het tegenwoordige Zuid-Duitschland, meegebracht. Zoowel Germanen als Kelten zullen het gemeen hebben gehad met andere historisch oudere volken,
zooals hier de stadsnaam Alesia = zonneschepping of
zongeboren, aanwijst. De Grieksche fabel dienaangaande
van den reizenden Heracles moet een historischen grond
hebben. Het wordt hoe langer hoe meer duidelijk, dat
Grieksche schrijvers in hun fabelleeren voor-historische
waarheden verkondigden, waarvan eeuwen lang de
sleutel zoek raakte. Deden zij dit bewust, half bewust,
of was de echo, die wij door hen vernemen, voor hen zelf
reeds een vergane legendaire klank? Bezaten eenige onder
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hen, zooals b.v. Plato en Pythagoras uit toen bekende
geheimscholen, een weten dat zij omsluierd in allegorie
en beeld teruggaven? Men betrekt deze bewering ook op
de Ilias. Dan de Grieksche legende van Phaeton door
Ovidius in zijn Metamorphosen bewerkt, en waarover de
verklarende woorden van Xenophantes, dat de zon zich
naar een ander land wendde".
Het waren opnieuw de priesters van Saïs, die het
verhaal van Phaeton den Grieken verklaarden, als zijnde
de mythologische mededeeling van een natuurfeit, in de
mysteriescholen zeer goed bekend, nl. de verplaatsing van
de aardas en daarmee samenhangenden zonnestand ten
opzichte van noordelijke en zuidelijke landen. Het verhaal
is de mededeeling, dat het Noorden, na eenige duizenden
jaren een zomersch klimaat te hebben gekend, opnieuw
tot sneeuw en ijs verstarde. Zeus immers werpt Phaeton
in den Eridanos. Aldus heette bij de Grieken de Rijn, eene
rivier, die zij als Noordelijk kenden. Bedoeld moet geweest
zijn Noordelijke wateren (Oostzee) want de Heliaden,
Phaetons zusters, zagen haar tranen, die in bedoeld water
vielen, in barnsteen veranderen. Zij zeiven veranderden
in elzenboomen, veelvuldige planten van het Noorden.
Alles te samen dus weer een echo van oude waarheid, door
het Grieksche volk vergeten en misschien door omsluierde
mededeelingen van hun ingewijden in hun mythologie
opgenomen. Het verhaal moet echter in vrij volledigen
vorm hebben bestaan, zooals blijkt uit de schildering van
Ovidius, waarin de merkwaardige regels:
Daar kleurden zich voor 't eerst de negerscharen
Door bloed, dat ziedend in hun aren drong;
Daar werden Libyë's vlakten tot Saharen,
Waar alle vocht en bloei die gloed verdrong.
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Deze woorden slaan op de gedaante-verwisseling van
Noord-West-Africa vóór en na den ondergang van wat
men Atlantis of Poseidonia noemt, het laatst gezonkene
van den Atlantischen eilandengroep. Ook andere Grieksche schrijvers zinspelen hier meer dan eens op. De
legende van het gouden vlies, de Hesperiden appelen, tal
van schilderingen, het Grieksche pantheon omzwevend,
schijnen soms veel meer dan phantasieën of zelfs legen daire echo's. Zij zijn ook werkelijk iets, ja veel meer, maar
wortelen zij in directe kennis van toen levende scholen
en is opgelegde stilzwijgendheid oorzaak, dat zij als schijnbaar onverklaarbare brokstukken tot ons kwamen en ons
soms aandoen eer als verhalen der kinderkamer dan als
omsluierde supérieure wijsheid?
Alesia en Bibractus: de bewaarsters van wijsheidschatten, waarvan de werkelijke oudheid niet is bekend,
maar waarvan de beteekenis door de druïden werd
opgevoerd tot historisch bekende middelpunten van
geestbeschaving ook voor de Romeinsche jeugd. Bibractus
zou 40.000 leerlingen bevat hebben in de meest verschillende wetenschappelijke vakken: het was Julius Caesar,
die deze beide steden verwoestte, omdat de beheersching
van Gallië hem meer was dan de waardeering van geestelijke beschaving. Toen de Gallische stammen zich bewust
begonnen te worden, dat zij niet anders dan Romeinsche
provincie's bewoonden, dat onder den schijn van vriendschap zij tot huurlingen geknecht waren, was het te laat
voor een vruchtbaar verzet. Alesia en Bibractus vielen,
ondanks een Sacrovir en een Vercingetorix haar met allen
Keltischen heldenmoed verdedigden. Alesia was gelegen
op een hoogte (thans de Mont-Auxois), van de rivieren
de Ose en Oserain (sprekende namen) omspoeld, op de
plaats van het tegenwoordige Alice St. Reine.
De namen Aliso en Bibractus doen denken in hun
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beteekenis aan Kastor en Pollux; Aliso is zonneschepping,
overdrachtelijk lichtverspreiding; Bibractus is bever,
Germaansch Biber, mythologische beelden voor geest
en stof. Men zou er uit kunnen opmaken, dat hier,
zooals ook op Germaanschen bodem bij het stichten
der gewijde scholen in 't algemeen, niet ver van elkaar
soms twee scholen verrezen, die elkaar opklimmend
aanvulden en waarover de eene zich voor een groot deel
met een leerstof inliet, die het gewone maatschappelijke
leven betrof, maar dan toch altijd als schakel van het
hoogere verborgen onderricht. Dit zou dan Bibractus
geweest zijn. Dit wordt o.a. bij de Germanen ook beweerd
van Gülich als lagere school tegenover Keulen. Dat in
den tijd der Romeinen beide genoemde Gallische scholen,
vooral naar het uiterlijk, hun oorspronkelijken zin
grootendeels zullen hebben ingeboet, is heel begrijpelijk.
Wij kunnen hier de opmerkelijke mededeeling van
Tacitus aanhalen, dat sommige Duitsche stammen een
twee-Godheid zouden bezeten hebben gelijkende op
Castor-Pollux, en die Alcis heette, in het Slavisch Holzi,
dus weer zonnevuur, zonneschepping. Het blijkt wel, dat
het aloude berip Castor-Pollux; Alcis-Holzi; BibractusAlesio zich in onnaspeurlijke oudheid verliest.
Dat bij de Arverners de herinnering aan den geestelijken zin van hun naam en stam misschien veel duidelijker
leefde dan wij nu zouden denken, blijkt uit hun oprichting van een beeld van Mercurius, dat volgens Plinius
alle standbeelden van dien tijd aan grootte overtrof en
waaraan 10 jaar gewerkt was. Deze Mercurius heette
Arverno-rix, koning der Arverners, maar in de ooren
der druïden mag deze naam geklonken hebben elze- of
aliso- of elira- of Eeibe-koning, dus beheerscher van het
kennislicht. De Romeinen voerden in Gallië de afgodsbeelden in en de Galliërs schijnen daarbij diegenen te
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hebben uitgezocht, die het meest met hun vorm van
gods ver eer ing strookten; dat was dan hier de boodschapper
der wijsheid, die aan den verwanten Germaanschen Irung
of Erich, den reizenden leeraar, herinnerde. De hoofdplaats der Arverners was Clarus Mons, nu Clermont —
lichtberg, een woord overeenkomend met Lugdunum,
of raaf-berg, beteekenend het Germaansche Hraban —
rechtsplaats. Onder Romeinschen invloed had zij den
naam Augusto Nemetum, wat met het laatste Gallische
woorddeel op een tempelplaats wijst. Toch hield de
oorspronkelijke sprekende naam licht- of ravensberg ten
slotte de overhand.
Opmerkelijk zijn een aantal plaatsen in Gallië, die niet
met verno of vergo, maar met „ver" beginnen en wier
ligging van het Noord-Oosten van Frankrijk zich OostZuidwaarts tot over de Pyreneeën voortzette en volgens
d'Arbois de Jubainville zouden wijzen op een Keltenverhuizing omstreeks 300 v. Chr. van uit de streken van
Wïïrtenberg, waar bij Necker en Main de plaats Virodunum of Virtenberg zou gelegen hebben, waarnaar deze
reeks van plaatsen zou zijn genoemd. Dit zijn o.a. Verdun
(Meuse), Verdun sur Saöne; Verdun (Aude); Verdun
(Ariège); Verdun (Tarn et Garonne); en dan het
Spaansche Verdu en Berdun. De stichters dezer plaatsen
zouden een tak der Volcae zijn. Dit „ver" beantwoordt
wel zeker aan het Gallische viro; het Iersche fir; Bretonsch gour — man (held). Hun stamgod heette Virotutis, de gelijke van Apollo, die met Mercurius tot zekere
hoogte op één lijn stond: alleen voor ingewijden bestond
een gradueel onderscheid met betrekking tot de lichtende
verstandskracht, hier bedoeld. Zijn genoemde oorspronkelijke Viro-dunums van een priesterkaste der Uolcae
uitgegaan, Viro-manduï als bij de Belgen?
De hoogste magistraat bij de meeste Gallische volken,
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nadat het koningschap er door den naijver van Caesar
was verdrongen en gedood, was door de druïden aangesteld onder den soortnaam Vergobretis, van Vergo =
werk; Grieksch fergon, Angelsaks: work; Nederl.: werk.
Na genoemde volken verdienen hier de Cadurci vermeld, die een plaats Divona — Godsplaats stichtten.
Vóór we van Gallië afscheid nemen, willen we nog
de Carnuten noemen. De vraag rijst: was dit niet eenmaal
de naam eener priesterkaste en van welken stam of
stammen? De omtrek van Chartres (Eure et Loire), een
stad naar hen genoemd, heette Carnutenus. Dit was
misschien het heilige woud, waar eens per jaar de druïden
van verschillende Gallische volken saamkwamen, om
recht te spreken in particuliere zaken, en raad en beslissing in staatszaken; Het voornaamste doel dier samenkomst was echter het bespreken van wetenschappelijke
en geestelijke vraagstukken. De hoofddruïden haalden
hun onderricht in het tegenwoordige Engeland, maar als
middelpunten van hun geesteÜjke beraadslagingen golden
de heilige vlakte in het Carnutenwoud, misschien het
tegenwoordige Chartres, en Loutouhezia (Romeinsch
Lutetia) Parisiorum (Parijs). Het gebied der Carnuten
schijnt zich ver te hebben uitgestrekt, want ook Chartrettes (Seine-et-Marne) heette nog in de iade eeuw
Carnotule. Ook bestond er een pagus Carnutenus, waarnaar weer een plaatsnaam Chartres (Ille-et-Vilains).
Hier woonde het volk der Redones, wat te meer doet
vermoeden, dat Carnuten oorspronkelijk de naam van een
priesterkaste moet geweest zijn. Of ook Carnac, het
gebied der reuzensteenen in Mor-bihan, met dezen naam
in verband staat is niet onmogelijk, ofschoon het wel
uitgemaakt is, dat deze steengevaarten, ze mogen door de
Kelten als begraaf- en godsdienstplaatsen gebruikt zijn,
eindeloos veel ouder zijn dan het verblijf der Kelten in
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Frankrijk. Dit Carnac wordt wat oorsprong betreft in
verband gebracht met de Egyptische plaats van dien
naam en Stonehenge (Engeland), West Hoadley en
Huelgat bij Concarneau, Galcar (Engeland); en met
Chaldeesche en Indische overblijfselen. Eigenlijk zijn dit
soort steen-bouwen over de heele oude en nieuwe wereld
verspreid en hun oorsprong dateert uit gelijke voorhistorische tijden. Het waren inwijdingsplaatsen, soms
met begraafplaatsen verbonden of er later voor gebruikt;
slangentempels, waar slang wijze, ingewijde beteekent.
Het schrift, dat soms hun steenen bedekt, in NoordEuropa Ogham genaamd, gaat het oeroude runenschrift
vooraf en bevat mededeelingen door ingewijden, op elkaar
gelijkend over heel de oude wereld, waar het voorkomt:
bekers, strepen, gaatjes, veel meer niet. Het woord
Carnac komt evenals Carnuten van steen; steen, rots
is esoterisch gelijk aan Ikheid, een benaming van het
Hooger-Zelf, het Onsterfelijke, Wetende, veelbewuste in
den mensch. In hoever de Keltische Carnuten kennis
droegen van den oorsprong en de geschiedenis van de
wonderbare tempels van hunne verre voorgeslachten, is
niet bekend. De Keltische druïden echter noemden zich
ook slangen en waren ingewijden in dezelfde heilige
labyrinthen en bouwen van goddelijke kennis, vele in-,
maar meer vóór hun tijd verrezen. Ook zij namen den
reisstaf op als hun verre voorgangers, in wier voetstappen
zij traden, alleen met verminderde magische vermogens;
met een gesloten derde oog, dat zij wisten te moeten
openen langs een nieuwen weg van opwaartschen geestelijken arbeid.
Om nu tot de Germaansche Semnonen terug de keeren,
volgens hun waren naam Semonen, Semanen = zonnemannen, synoniemen van Armanen, Druïden, priesters:
zij waren als gezegd de priesterkaste der Noordelijke

— 178 —
Sueven, die met de Katten zouden zijn afgestamd van
de Sidini, in den omtrek van het tegenwoordige Stettin.
Tot deze Semonen behoorden de voornaamste Germaansche Ingewijden. Hun tempelplaats was Olbernhau bij
Chemtnitz (Saksen), een naam ontleedbaar in Ol-bernhau —• kennis-geboorte-vlakte, en wel: woudstreek, die
als geboorteplaats van geestelijke kennis gold. Er bestond
een levendig verband tusschen de priesterkasten der verschillende stammen, zoowel bij Kelten als Germanen.
Deze saamstrevende invloeden waren het, die voornl.
het feit der statenbonden tusschen verschillende volken
levendig hielden. Zoo werd b.v. de groote statenbond van
Saksers, Cherusken en Schwaben, waaruit de verschillende Sueven-colonie's, die zich over Europa verspreidden,
ontstonden, in hun zelfstandige eenheid beheerscht door
het onafgebroken geestelijk contact van hun Armanenkaste. Deze Arrrianen en die van nog andere Germaansche
staten en statenbonden hadden ook hunne gezamenlijke
bijeenkomsten, waaronder geschiedkundig bekend eene
plaats op het eiland Rügen, waarschijnlijk Arkona —•
zongeboren. Arkona was eigenlijk de aardgodin, ook
Hertha, later werd zij zonnevrouw. De dienst op Rügen
was een aard-eeredienst, Hertha gewijd. Kona komt van
ku — aardkunnen; daarom was de koe een oeroud zinnebeeld van aardsche voortbrenging. In de gewijde Indische
boeken komt ze als zoodanig veel voor, maar meer nog
in den hoogeren zin van de zich vermeerende prototypisch stof. De gouden koe, waardoor de candidaat voor
Inwijding bij de Egyptenaren had te gaan, houdt hiermede verband.
Veel hooger stonden echter de gewijde samenkomsten
in het „heilige Hain" bij Brandenburg, waarover wij
Tacitus' woorden aanhaalden. De manier, waarop hij hier
spreekt, is niet genoeg te betreuren, omdat hij zelf geen
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ooggetuige, slechts vroegere schrijvers en reizigersverhalen
volgde en alleen een schijnbeeld weergaf naar oppervlakkige en geheel onjuiste indrukken. A l spreekt ook
Tacitus met waarheidszin en waardeering over de deugden der Germanen, toch kende hij het volk, dat hij
bespreekt, niet ten volle en zelfs ver vandaar: De verfijnde Romeinsche beschaving had den maatstaf verloren
van een gezond natuurleven, dat ver was van wat wij
met betrekking tot de volkscultuur als primitief verstaan. In 't algemeen sterk verstandelijk, streng, wijs, en
krachtig-moreel onderlegd was dit volk door afstamming
en leiding. Zij begrepen het gevaar van weelde en bandeloosheid en weerden deze in de meeste gevallen met groote
beslistheid. Hun ware schatten, hun hoogste streven was
bij het geestelijk innerlijk leven en al wat hiermee samenhing. Zoo de beste der Romeinen al hun oprechtheid,
huwelijkstrouw, kuischheid, soberheid, woordtrouw als
iets beters dan de verslapte zede van eigen rasgenooten
erkenden, zij wisten nochtans niets van den onderbouw
van dit waarneembare maatschappelijk samenstel met al
zijn weerstandsvolle schraagkracht. Deze onderbouw was
de esoteriek van hun godsdienst en kennisleer, waarop
recht en regeering berustten.
Eens was dit bij de Kelten geheel hetzelfde, maar ten
tijde van Tacitus waren deze, vooral op Gallisch gebied,
reeds grootendeels geromaniseerd en hadden hun oorspronkelijk sociaal leven, eens van gelijke sterkte, meerendeels aan de Latijnsche beschaving geofferd.
Wanneer dus Tacitus spreekt over de Germaansche
priesterbijeenkomsten in het „heilige Hain", kan het ons
niet verwonderen, hem te hooren beweren, dat deze
bijeenkomsten met menschenoffers aan Thuisko werden
gevierd. Professor Morawe heeft hierover geschreven in
het tijdschrift „Geistes und Wissenschaft Reform" en
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Rudolf Gorsleben in de „Arische Freiheit" en in zijn
juist verschenen boek „Hochzeit der Menschheit". Beiden
kwamen op de gelukkige gedachte de zoo geheel onjuiste
verklaring van Tacitus te weerleggen en hiermee ons
heidenseri voorgeslacht eenig eerherstel te bewijzen, wat
op nog ruimer schaal dient te geschieden en waartoe het
hoog tijd is. Het uurwerk van dezen tijd wijst nachtelijke
cijfers aan en wij hebben van lang vergane geslachten te
leeren en van hen het licht op te vangen, dat hun nimmer
verwoestbare wijsheid ons achter liet, al werd dit licht
spoedig na het optreden van het eerste christendom
stelselmatig verdonkerd voor eeuwen.
De eerste Apostelen waren grootendeels de heidensche
priesters met vredelievende en welwillende bedoelingen
tegemoet gegaan en gingen in op een door deze voorgesteld compromis tusschen nieuwe en oude leer, zoover
dit voor beide partijen mogelijk was. Maar dan kwamen
er weldra invloeden uit Rome en de starheid en heerschzucht en letterzin der middeleeuwsche Christenkerk zong
misschien wel haar hoogste lied onder de regeering van
den Grooten Karei. Het vervalschen, verdrukken en
vernietigen van al wat heidendom was, was toen aan de
orde. Thans, na eenige tientallen van jaren — en wij
danken dit vooral aan den arbeid van Guido von List —
is ons over de sinds eeuwen begraven wijsheid onzer
heidensche voorouders een licht opgegaan, en het is in
het groote belang der toekomstige menschheid, dat wij
de meevoelenden voor ware geestelijke beschaving zouden
willen aansporen, op den weg van den gestorven von List
voort te gaan, zijn teruggevonden schatten te vermeerderen en zijne ontdekkingen hoog te houden en tot
volledigheid te helpen verwerken. Het verwoeste dus
herbouwen: het zijn maar vormen die verwoest werden:
de kern is van eeuwig levende kracht, maar ons geslacht
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Sommigen zeggen, dat het „heilige Hain" het bedoelde
Grünewald van Tacitus, waar Wodan door menschenoffers zou geëerd zijn geworden, in den Harz gelegen
heeft, anderen spreken weer van elders, maar professor
Morawe geeft bewijzen genoeg, dat het niet anders kan
gelegen hebben dan in de mark Brandenburg. Deze streek
was bovendien oer-Germaansch, zelfs toen Zuid-Westelijk nog Kelten, Noordelijk tusschen de Germaansche
Oervolken in Slaven woonden. Prof. Morawe noemt de
plaats op grond van geschiedkundig plaatselijk onderzoek
als middelpunt van groote wegen, die over Praag en
Triest de Oostzee met de Adriatische, over Frankfort en
Parijs met den Atlantischen Oceaan en langs den Donau
met de Zwarte zee verbonden. Deze laatste weg moest
in den tijd, dat Tacitus schreef, reeds ontelbare eeuwen
bestaan hebben, want men meldt ons, dat in vóór-historische tijden, toen het Noordsche Arktea leeg dreef van
een bevolking, die in Europa nauwelijks toevlucht vond,
omdat het nog bijna niet bestond, groote volksgroepen
langs dezen Donauweg, een der schaarsche stukken
nieuw geboren land, naar Azië vluchtten. De andere
wegen zullen er geweest zijn in Keltische tijden, nog
zoo gesloten en donker voor ons, maar wier glorie eens
zal worden opgedekt. De pen van Tacitus schildert ons
toestanden en zeden van Germanen, die toen ongeveer
het gansche tegenwoordige Duitschland bezetten en in
den strijd met de Romeinen hun zelfstandigheid en
sterk geestesleven met ongeschate krachten verdedigden.
De druïden in Gallië waren reeds verdrongen en
werkten in geheime afzondering hier en daar en in
de ontoegankelijke streken van het. Noordelijk Armorica, maar het geestelijk Armanenleven, de kracht en
beteekenis van het Germaansche volk was in volle
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strooming en te midden van een evenwichtige maatschappelijke welvaart zond het zonder ophouden zijn
weldadige geestelijke besproeingen over het individueel en
maatschappelijk leven van zijn rasgenooten uit. Het zal
toen wel geweest zijn, zooals Guido von List, Gorsleben
en Prof. Morawe melden, dat de Germaansche landen van
alle zijden doorzaaid waren van grootere en kleinere
halgadoms, d.i. van tempel-schoolplaatsen, waar de intelligente jeugd in leering gevormd werd en het handwerk
of verstandelijk leven werd klaar gemaakt volgens de
verheven beginselen, uit ware esoteriek ontsproten. Berlijn
en Keulen zullen wel de ons door hen geschetste hoofdtempel- en hoogeschoolplaatsen zijn geweest; merkwaardig is het de naam-verklaring dezer plaatsen na te gaan
in de werken van von List en anderen. Hun bewijstrant
is over 't algemeen overredend en kan den toets der kritiek
doorstaan. De groote genoemde handelswegen, die van
Noord naar Zuid, Oost en West leidden, waren op vaste
tijden de pelgrimswegen van priester-geleerden, die hunne
grootere en kleinere tempelplaatsen verlieten, om te samen
in de afzondering van het „Heilige Woud" overleg,
leering en raad te plegen. Die bijeenkomsten droegen op
verschillende tijden een verschillend karakter: Op groote
dingdagen zullen stamgenooten van verbonden volken
hier zijn saamgekomen, om over land- en gouwbelangen
te raadplegen. De groote Germaansche stammen der
Suabi of Suevi (Schwaben), Saksen en Cherusken en
misschien meerdere zullen hier op bepaalde tijden afgevaardigden uit hun verschillende volken en gouwen
hebben heengestuurd, want de geschiedenis meldt hun
wapengemeenschap van af de oudste tijden. Zoo kwamen
immers Keltische afgevaardigden in gansch Gallië nog
onder Caesar samen in het gebied der Carnuten. Een
geheel afgezonderd streng bewaakt wouddistrict moet
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het geweest zijn, waar de priestergeleerden van uit hun
grootere en kleinere tempel-plaatsen saamkwamen, niet
om, zooals de Romeinsche lezing klinkt, menschenlevens
te offeren aan een of ander bloeddorstig stamgod, maar
wel om er het groote geestelijke offer te brengen, dat
volmaakte en zuivere inwijding vormt, het offer van den
lageren of begeerte-mensch aan zijn onsterfelijk inwezen,
zijn hooger zielsbestaan. Ieder, die eenigszins met het
ware occultisme op de hoogte is, weet dat dit gebeurên
op het gebied van het ware menschwezen, man of manas,
waarvan in zooveel talen de verschillende verbuigingen
met eenigszins gewijzigde beteekenis van het woord
„man" afkomstig zijn, bij de groote godsdiensten van alle
rassen en volken door bepaalde ceremoniën en riten
ondersteund werd, in ieder geval op gewoonlijk zeer
plechtige wijze symbolisch afgebeeld. Men noemde deze
handelingen en afbeeldingen van diepen occulten en
verheven geestelijken zin bij vele volken mysteriën. Dat
deze in den loop der tijden hier en daar ontaardden en
daardoor soms zelfs de tegenstelling werden van wat zij
eens bedoelden, dit verandert niets aan den ernstigen,
eigenlijken grond en vorming van haar wezen. Bij de
onbedorven, afgesloten Germaansche volken bleef zij
ongeschatte eeuwen zeker nog tot in den tijd van den
Romeinschen schrijver Tacitus in volle diepzinnige
kracht van hare instelling.
De aangehaalde woorden zien waarschijnÜjk op het
symbolische begraven, waarop de verrijzenis der vrije en
ongebonden ziel volgde. De banden werden afgenomen,
het graf geopend: „doode staat op" klonk de stem van
den leidenden meester, „gij hebt uwe aardsche begeerten en
hartstochten in de stof, waaruit gij opstijgt, achter gelaten
en kunt nu als adelaar in het hooge licht der geestelijke
zon leven, want gij zijt opnieuw „zongeboren". Men
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meene nu niet, dat dergelijke plechtigheden enkel symbool waren: men weet dat een diep zwijgen de kennis
van het Armanen- en Druïdenwezen dekt en dit geldt
vooral voor het gebied der hoogere zielskrachten en hare
ontwikkeling: hier bestaan systematische wegen, die den
groei van het kennen en kunnen door inzicht en wil
bespoedigen. Het is moeielijk er over te spreken tegen wie
op deze wegen geheel vreemdeling is en dit zijn in onzen
materialistischen tijd de meerderheid. Men begint met in
de geestelijke zijde der evolutie niet of oppervlakkig te
gelooven; hoe meent men dan te kunnen vinden? Het
„zoekt en gij zult vinden" is een woord van diepen en
vedzijdigen zin. Onze heidensche Germanen en Kelten
hielden de voelhorens hunner verstandelijkheid geheel
naar de geestelijke zijde van het bestaan gericht. Zij
vingen berichten van die zijde op, waarvan wij zelfs de
mogelijkheid niet meer kunnen indenken. In de vrijmetselarij leeft nog iets van die lang vergeten symboliek
voort, maar het is slechts vorm, een leege schil, waarvan
de zin gestorven is. Er is echter eens een tijd geweest bij
het ontstaan der vrijmetselarij, dat men getracht heeft
in dit lichaam bedreigde geestelijke schatten weg te
bergen tot veiliger tijden, vrij van overtuigingsvervolging. Maar de poging is mislukt: wel hield dergelijk
fanatiek vervolgen eenmaal op, maar niet in de eerste
plaats wegens verdraagzaamheid en ruimer gevoelsdoorleven, maar meer door materialisme en onverschilligheid.
Dan stierf ook de beteekenis der bewaarde geheimen; zij
zelf werden verdorde schillen zonder waarde van kern,
neen erger, de beteekenis van het bewaarde werd bij
sommigen misbruikt en van goddelijk demonisch. Er is
niets ergers dan misbruikte geestelijkheid en beter is het
er niet over te spreken: iedere arbeidsfeer, iedere verstandskring, die zich bepaalt tot stoffelijk gebeuren,
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stoffelijken vooruitgang, tot kunst en sociale levenssfeer
is in den regel vrij van het gevaar der bedoelde geestelijke
afdwalingen. Beter nog de hartstocht van den speler, den
dronkaard of welk uitleven der lagere begeerten ook, dan
de lichtste afdwalingen van de geestelijke krachten;
hoogmoed, wreedheid, heerschzucht zijn hier de eerste
stappen op het donkere pad.
Om terug te keeren op het heilige Semanen-hain, het
zullen in de eerste plaats de priesterkasten der Sueven
geweest zijn, te midden van wier gebied het door zooveel
schrijvers besproken Grünewald lag, die hier verschenen.
Dit zijn dan de Semanen in engeren zin, wier tempelplaats volgens von List Olbernhau bij Chemnitz was;
dan de Lakkobarden, een naam ontleedbaar in Lakko van
lago == wet en „bard" — leven, dus verkondigers der
levenswet. Hun voornaamste tempelplaats zou Oelheim
geweest zijn.
Uit den statenbond der Cherusken kwamen er van de
priesterkaste der Hermunduri uit hun voornaamste
tempelplaats Oldisleben. Dan kwamen er van de Calugonen en Angilonen, Saksische priesterkasten van uit hun
hoofd Halgadom Olvenstedt bij Magdenburg. Het woord
Calugonen is ontleedbaar in cal — verborgen, lug — wet,
ook vuur en onen — mannen; dus mannen der verborgen
wet of van het vorborgen godsvuur, begrippen, die elkaar
eens dekten. De Angili zouden als hoofdtempelplaats
gehad hebben Oldenswort van Olsuort en het eiland
Oland.
Tot de Saksische Armanen behoorden verder met haar
aan de zon ontleende namen, later volksnamen: de
Sigulonen met hun tempelplaats Ulbi; de Sabalingi van
Sa — zon; bal — recht; dus zonnerechtkenners, met hun
halgadom Oldesloe; de Sigambern met hun tempelplaats
Olpe. Verder zullen van de Lugiers, een statenbond,
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verschillende grootere of kleinere stammen hunne hoofdArmanen hebben zien vertrekken naar het Semonengebied. Tot deze volken behoorden de Lemoviers, ontleedbaar in le — wet en ooi — aue, gouw, dus mannen van
het rechtsgebied. Zij zouden de grensbewakers (in latere
taal markgraafschap) der Rügen zijn geweest, die zeer
waarschijnlijk oorspronkelijk in Skandinavië hebben
gezeten en zeker op het eiland Rügen en het daarover
gelegen vasteland. Hun priesterkasten zijn de Ulmerugi
met hun hoofd-halgadom Olivia bij Dantzig.
De plaats van samenkomst der zoogenaamde Herthavolken, waarover Tacitus spreekt, en die wij reeds
noemden als waarschijnlijk Arkona '$n Rügen, betrof in
hoofdzaak den grooten stam der Rügen, wier priesters
evenals die der Saksers, den naam Angelen droegen.
Sommigen nemen als dit heilige Hain Leira op Seeland
aan. Onder de reeks van volken, die hier een bond van
staats- en godsdienstbelangen schenen te vormen, behoorden de Warnen en Suardonen (Zwaardmannen). Zoolang
de tijd, de aardgodin gewijd, duurde, was er vrede
tusschen al deze betrokken volken. „Niemand begint
krijg of grijpt naar de wapenen". Rust, vroolijkheid en
feesten zijn overal, waar de godin in haar met koeien
bespannen wagen rondrijdt. Eigenaardig is de mededeeling
dat de wagen omhuld is en niemand de godin ooit heeft
gezien. Eigenlijk werden alleen symbolen, zooals b.v.
dikwijls een zon, nooit menschvormelijke beelden rondgereden of vertoond. WaarschijnÜjk is iets dergelijks met
dezen gesloten wagen van Arkona het geval geweest. Dat
er koeien voorgespannen waren is al symbolisch, zooals uit
de verklaring van de reeds besproken zinnebeeldige koe
blijkt. De plaatsnaam van het heiligdom Arkona kan ook
ontstaan zijn uit den naam van den wagen in scheepsvorm „arka", die in het Vastenavond-schip bewaard
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bleef, zooals wij nog zullen bespreken. De Rügen waren
een van de uitgebreidste en oudste Germaansche volken,
een naam, die beteekent „rechtsmannen": Hru beteekende als bijnaam van Wodan rustende storm- d.L ver-r
meerderings- of scheppingsgod, als bestuurder en bewaker;
daarvan zijn bijnaam Hru-peraht of verborgen heerscher,
waarvan nog de naam Ruprecht en Robert. Daarvan ook,
dat de vele woorden van ru afgeleid, op recht betrekking
hebben, zooals b.v. ruoth, recht en rugegrefe feemrechter
en rugstab van magen — richten, als teeken van strafrecht. Tot diep in de middeleeuwen hielden deze woorden
stand, zonder dat men den zin meer begreep. De Rügen
zaten aan den mond van den Weichsel, in Denemarken
en Skandinavië. De Angelen o.a. in Sleeswijk. Waar-r
schijnhjk hebben ook de Saksen met de hun ondergeschikte Chauken, die als het edelste Germaansche volk
door Tacitus genoemd worden, aan deze bedoelde plechr
tige bijeenkomsten deelgenomen. Godsdienstige stamverbanden gingen in den regel boven de staatkundige en
dit te meer naarmate hun geschiedenis terug gaat. Tacitus
vertelt nog van dezen Artadienst, dat bij terugkeer van
den heiligen rondgang, de godinnewagen in een verborgen
meer werd gereinigd en „als men de geruchten gelooven
mag", zegt hij, ook het beeld afgewasschen, waarmee
tegelijk de dienstdoenden verdronken. De uitdrukking
„zoo men de geruchten gelooven mag" kan men gerust
vervangen met „zooals het verkeerde gerucht meldt".
Een verborgen vijver bestond bij iedere tempelplaats of
gewijde vlakte. Dit water diende inderdaad tot afwassching, maar eigenlijk met betrekking tot de psychisch
magnetische sfeer. Dit was een erfenis van Atlantis en
ons kerkelijk doopgebruik houdt er verband mee. Er
werden echter geen beeld noch slaven mee verdronken:
Het woord slaaf was bij den Germaan in eigenÜjken zin
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niet bekend. Men zegt wel, dat de overwonnen volken
bij hen het recht der vrijheid verbeurden, maar hoe rijmt
dit met het feit, dat ons hun wetten melden, dat zij den
overwonnenen twee derde van hun bezit lieten en ze hun
eigendornmelijkheid in geen enkel opzicht, noch in
gebruiken of wetten mochten schenden? Dat zoo iets
echter ondanks de wet nooit is gebeurd, zou ik niet
durven beweren» immers volgens Caesar, dus altijd
volgens een vijand en vreemdeling, zouden de Keltische
Sequanen zich erg beklaagd hebben over den Germaanschen Ariovist, wiens hulp zij tegen een ander stamvolk
hadden ingeroepen. Daartegenover staat het merkwaardige feit, dat het groote rijk van den Germaanschen
Odoaker of Ottokar, dat eens ia de vijfde eeuw geheel
Italië omsloot, in zijn Romeinsche volkenrechten onaangetast bleef en dat de Gothen-regeering, die er op
volgde, hetzelfde deed, dat de geschiedenis deze tijden
voor Italië als van grooten vrede en voorspoed meldt. De
hervorming van het Italiaansche volk, die toen voorviel,
kwam vanzelf langs den weg van den vrede en niet
opgedrongen. Het zijn zelfs monniken-kronieken der
vroege middeleeuwen, welke ons schilderingen geven van
heidensche Gothen, Wandalen, Bourgondische volken, die
ons met eerbied en vele vragen vervullen. Sommige dezer
monniken waren bekeerlingen, in wie het volksbloed sterk
sprak en die, ofschoon onder de vaan der Kerk arbeidend,
blijkbaar den verheven zin hunner rassen niet hadden
verloren en ondanks hun nieuwe overtuiging, ten opzichte
van deze rassen, ons de waarheid schetsen. Tot deze zielen
behoorde o.a. Paulus Diaconus.
Het slavendom dus bestond niet bij de Germanen; het
woord „vrije mannen" lag in hun mond bestorven en
deze vormden voor het sociale en krijgersleven de machtigste stand. Wel komen laeten voor; dit waren personen,
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die meestal vrijwillig hun vrijheid offerden, als zij door
gebrek aan verstandelijke of moreele krachten niet mee
konden volgens de eischen van staat en beroep. Want
de Germaansche staat, zeer aaneengesloten en streng in
zijn rita, placht een veelzijdige vorming en aanpassing
van zijn leden te vragen. De laeten werden meest als de
onmondige kinderen behandeld en waren slechts een hulp
bij beroep, akker of huis. De rechtmatige trots van den
Germaan, die zijn „eigen rook" en het daarmee samenhangend gezag in den staat bezat, misten zij. Dat de
Romeinen, die hun weeldebestaan konden uitleven ten
gevolge van hun uitgebreid slavendom, dit gemakkelijk
bij andere volken veronderstelden, zonder deze volken te
kennen, is vrij logisch. Bij hen had het priesterschap reeds
lang, heel lang den waren geest ingeboet. Lezen we bij
hen, wat ze met hun Vestaalsche maagden deden, wanneer
deze door een kleine fout (b.v. het vergeten van het
onderhouden van het tempelvuur) den toorn der vuuraardgodin, volgens hunne opvatting, hadden gaande
gemaakt, dan krijgen wij den indruk van een geheel
ontaarde, exoterische godsdienstopvatting naast een
despotische, wreede, verblinde priesterheerschappij. Ongelukkig het volk, dat in naam van innerlijk gezag zóó
geregeerd wordt.
De lezer heeft kunnen opmerken, hoe wij in de laatste
bladzijden als Armanenstammen noemden sommige der
te voren aangehaalde volksnamen. Bij uitbreiding van
scholen, tempels en rechtplaatsen groepten zich meer en
meer bevolking rondom deze plaatsen. Meestal waren
recht-, school- en tempelplaats in één omgeving verbonden en dorpen, zoogenaamde hoven, vormden zich
rondom deze en in hunne nabijheid; en de rechts- en
onderrichtsdistricten, die tot de priesterkasten van een
zelfden volksstam behoorden, vormden dan op hunne
beurt meestal weer kleinere volksstammen.
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"Wij hebben gezien, dat de namen van dergelijke volks^
stammen meestal het woord vuur of licht tot kern
hadden; maar ook heel dikwijls namen, waarvan de
woordstam wet of recht beteekende: Zoo noemden wij
de Sabalingi — verkondigers van het zonnerecht; de
Angrivari van an = voorouders, gerefa «= rechten en
ri — rita, wet. De Lakkobardi van Lakko —* lago, wet.
De Calugonen van kal *~ verborgen, lug — wet. Deze
verborgenheid met betrekking tot wet kan slaan op het
innig verband van het recht met het godsdienstige weten,
waardoor het in de handen der priesters was en oorspronkelijk een veel hooger standpunt innam. Ook waren de
rechtsplaatsen meest op een stille verborgen plek m de
nabijheid des tempels en in zekeren zin aan strenge en
beperkten formulen verbonden. Daarvan ook de beteekenis van het woord „berg" van rechtsplaats ,van
„bergen" en „verborgen", zooals de massa plaatsnamen
met „berg" tot woordstam of hoofdwoord niet afkomstig
zijn van verhevenheid, maar wel van recht.
Tot de priesterkaste der Burgundiërs behooren de
Omani van Aman,of rechtsman. De naam Burgondiërs
zelf beteekent „aanhangers van het eerrecht",van b'ur
en gond; gond staat hier voor het liggend kruis, dat hun
oeroud wapen was. Het rechte en schuine kruis beteekenen beide „recht", het schuine werd in den regel
burgund of boerenkruis genoemd en behoorde meest tot
de openlijke rechtspraak, terwijl het rechte kruis een
innerlijk teeken was en tot het gewijde recht der priesters
behoorde. De Asdingers, een volk tot den grooten stam
der Lugiërs behoorend, hadden hun naam van „ding" =
recht en volksvergadering en as — Ase, God.
Komen wij op het gebied, waar de Keltische bevolking
eerlang gegermaniseerd werd, o.a. in de Vogezen, dan
vinden wij de Leuci — wetkenners, van leu = wet;
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verder langs den Rijn de Raurici eveneens van rau —•
recht en rici —• rijken, met hun tempelplaats Olten en
Oelenberg. Noordelijk van deze woonden de Nemeters,
een naam die v. List verklaart door nem van nemen
en et «— goed, bezit; maar die waarschijnlijker komt van
het Keltische woord Nemeto — heiligdom. Met hen
bevinden we ons in wat sommigen het oerland der Kelten
noemen, Baden, Hessen, Würtenberg. Waarschijnlijk is
dit een land geweest, van waaruit een groot deel Gallische
Kelten eenmaal zich over Oost- en Midden-Frankrijk
verspreidde. Maar de groote uitgebreidheid van het
Keltische volk reeds eeuwen voor onze tijdrekening over
de uiteenloopendste deelen der aarde, doet hun oorsprong
elders veronderstellen, waarop wij later zullen terugkomen. De tempelplaats dezer Nemeters zou Trier
geweest zijn, vroeger Sapyra van sa-pyr-ra = zonnevuur-rechtsplaats of plaats van het zonnerecht. De Germaansche sage noemt de plaats gesticht door Tervirus of
Trevirus, neef van den Germaanschen God Thuisko. De
sage mag ontleend zijn aan de Germaansche mythologie,
gebaseerd op Germaansche esoteriek, wel zeker zijn
zoowel volk als tempelplaats oer-Keltisch en zullen de
Nemeters, die Julius Caesar ook in het Keltisch Gallië
aantrof, oorspronkelijk wel een priesterkaste en geen volk
geweest zijn.
Noordelijk der genoemde Leuci bevond zich het oergebied der Keltische bevolking de Mediomatrici, wel zeker
oorspronkelijk een priesterkaste; het woord is verklaarbaar als „beheerschers van een machtig middelpunt". Het
woord Medio vormt ook elders plaatsnamen (b.v. Milaan)
van Mediolanum en beteekent waarschijnlijk steeds
middelpunt van een streek of bevolking, maar het woord
gaat tegelijk naar recht, is dikwijls niet anders. Von List
verklaart het als afkomstig van Mettis 'mm schepper en
?
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daar de rechtplaats bijna altijd tegelijk tempelplaats was,
is dit dan ook niet onmogelijk. De bekende heilplaats van
deze bevolking heette vóór en na den Romeinschen tijd
Mettis, gedurende dien tijd Divodurum en Mediomatricorurri De naam Divodurum, hoewel gelatiniseerd, is
oer-Arisch van herkomst. Terloops zij opgemerkt, dat
Metz de bakermat van het Karolingisch geslacht was en
dat de fabelachtig voorgestelde afkomst, waarmee volgens
den monnik-biograaf de geneologie der Karolingers
begint, niet anders dan vleierij is geweest. De naam en
herkomst der Karolingers is oer-Gaelisch, maar de persoon
en regeering van den grooten Karei toonen evenals die
Van het gezin, waarin hij geboren werd, zoo sterke
Romeinsche invloeden, dat hij wel de grootste vijand en
verwoester van zijn heidensch voorgeslacht mag genoemd
worden. Noord-Westelijk der Mediomatrici vinden wij
de Treviren of Treuiren met hun tempelplaats Olewig.
Volgens een kerkvader spraken zij in na-Christelijken tijd
nog de taal der Aziatisehe Galaten.
Ten Zuiden der Vogezen in het Juragebied woonden de
Gallisch-Keltische Sequanen met hun tempelplaats Salin
— zonne-innerlijkheid of innerlijk geestelijk heil. Deze
Kelten, zij mogen zich eenige eeuwen voor Chr. met
de Liguren, de oudere bewoners van Frankrijk, hebben
vermengd, droegen in ieder geval den oer-Arischen naam:
„Zonnemannen". Ook de Seine heette eeuwen voor
Christus Sequana. In en rond het Alpengebied, zich uitstrekkend over Noord-Italië, Savoye, Provence, vinden
wij den Keltischen stam der Alobrygen, een naam
ontleend aan het grondwoord A l en Ar — zon en het
Keltische en tevens Arisch woord bryg of brig — hoogte,
vlakte, vesting. Bryg is ook verschrikking en deze
„zonnemannen" zullen wel te gelijk een grenswacht of
markbewoners van een of meer andere Keltische stammen
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hebben uitgemaakt. De geschiedenis meldt hun weerstand
tegen de Romeinen in verband met de Aedui, een der
machtigste volken van het Keltisch Gallië. De naam
Aedui beteekent zooals we reeds zeiden wetsmannen,
ook kan de naam afkomstig zijn van Adi, Adon, Adonis,
archaïsche woorden, die beteekenen „Eerste heer" of
„Eerste mensch" als redelijk wezen, in 't Sanskriet AdiNath en zoo de Aeduï als een oerstam kenmerkend.
Verdere Keltische volken, wier namen verband houden
met recht en waarschijnlijk druïdenkasten, waren o.a. de
Tectosagen (Garonne), behoor end tot den volksstam der
Uolcae, die een groot deel van Zuid-Frankrijk, tusschen
Rhöne en Garonne innam. Deze naam, afkomstig van
tec, teg — geheim, werd in 't Germaansch later tegel,
siegel. Nederl. zegel. De naam beteekent „het innerlijk
zonsgeheim omvattend".
Tectosagen woonden ook in Klein-Azië en in middenDuitsehland rond het Hercynische woud. Daar Zuid- en
Midden-Duitschland eens nagenoeg geheel door Kelten
bewoond was, is het geen wonder dat wij in 't begin
onzer jaartelling er nog hier en daar Keltische volksgroepen met bekende namen aantreffen, die langzamerhand met de Germanen versmolten. Noordelijk van genoemden, in het midden van Gallië, woonden de Biturgen
— oer landbewoners, die omstreeks joo v. Chr. het grootste
gezag in Gallië hadden, en wegens overbevolking colonisatietochten begonnen naar Italië en Zuid-Duitschland
terug. Een groote stam, die een uitgebreid gebied van
Gallië innam, tusschen Sarthe, Loire en Saone, waren de
Aulerci van den grondklank Au, stoffelijke uitdrukking
van het goddelijke, met eenige saamgesloten volksgroepen,
wier namen alle een esoterische herkomst hebben, wat
pleit voor een oeroud bestaan: o.a. Eburovices = wettelijke geboorte, een woord, dat meer volksnamen vormde,
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waarschijnlijk buiten verband met dit Gallische volk.
Verder de Brannovices van Brenno, Keltische vorstentitel;
de Diablintes, een druïdekaste, wier hoofdplaats Jublains,
een waren tempelnaam draagt. De Velio-casses en Bodiocasses toonen weer beide door hun naam een esoterische
herkomst. Velio beantwoordt aan het Germaansche Wala
en werd overdrachtelijk godgewijd-dapper.
Keltische volksnamen aan het recht ontleend zijn
behalve de eerstgenoemden nog de Remi (Rheims), de
Redones (Rennis). De Namneters waarvan (Nantes)
zullen waarscmjnlrjk evenals de Nemeters hun naam
hebben van nemeto — heiligdom. Westelijk van deze
laatste woonden de Veneten, waarvan nog Vannes. Deze
Veneters, evenals andere genoemde en niet genoemde
Keltische volken, komen ook voor in Noord-Italië, in
Groot-Bretagne, Duitschland, den Balkan, Klein-Azië.
In de meeste gevallen hebben we hier te doen met verplaatsing of kolonisatie. Echter niet altijd. Het komt voor,
dat geheel verschillende volken van Arischen stam een
gelijken naam voeren en nochtans geheel vreemd aan
elkaar zijn. De grond van dit feit is te zoeken bij de
esoterische begrippen, die eens het gemeengoed van alle
Ariërs en nog voordien van de voornaamste Atlantische
en Lemurische rassen waren, onder wier heilkweekende
beschutting de jonge menschheid eens haar eindelcozen
pelgrimstocht door stof, dood, met heel hun trits van
rampen en gevaren moest ondernemen. Het Witte Eiland,
het nimmer verwoeste Noordsch Arktea, waar die
menschheid eens in leven kwam, was haar het eerste
paradijs, het Gods-eden, waar zij op een zonnige, bloemige
aarde, ten gevolge van een voormaligen stand der aardas,
tot ikheid ontwaakte en onder leiding van kenniswezens
van volmaakte regionen haar eerste schreden op den
langen moeielijken menschweg zetten, waar nog alles te
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werken over praehistorische menschenrassen: „zij kenden
granen; zij kenden taal en schrift enz." en besluit dan
telkens „het waren menschen als wij". Volken en rassen,
welke wij met recht primitieven noemen, wegens de
dingen, die wij van hen ontdekken, bestonden naast
andere van hoogere beschaving dan de onze. De evolutie
der menschheid gaat in opwaartschen gang: dit is nu
eenmaal de allesbeheerschende wet, maar volgens deze
zelfde evolutionairen drang verschijnen heel begrijpelijk
gelijktijdig meer- en minder gevorderde takken van den
menschelijken stam. Tijdens het steenen tijdperk b.v.
hebben rassen op de aarde gewoond met een beschaving
minstens zoo volmaakt als de onze.
De lezer, die de moeite heeft genomen de laatste bladzijde te volgen, heeft kunnen opmerken, dat bij het
noemen van verschillende priesterkasten, tot bepaalde
volken behoorend, tevens tempelplaatsen werden vermeld,
die bijna alle waren samengesteld met ol, oei, ul, zooals
Oelheim, Olbernhau, Oldisleben, Oldenswert, Olpe, St.
Julien van iul. De woordstam, waarvan deze namen zijn
afgeleid, beteekent, zooals wij elders reeds zeiden, kennis,
wijsheid en oorspronkelijk vooral in geestelijken zin. De
olijftak en de uil zijn niet zonder reden attributen der
wijsheidsgodin Minerva en de olie wordt met gelijken zin
gebruikt als symbool bij gewijde handelingen.
Wij hebben opzettelijk de namen der volken naar voren
gebracht, die bij het begin onzer jaartelling nog duidelijk
huai eeuwenoude herkomst van esoterischen zin vertoonen, hetzij op gebied van wet, recht of godsdienstleer.
Hiernaast bestonden tal van stammen, vooral kleinere, die
aan geheel andere gronden hun ontstaan dankten, o.a.
zulke, die uit koloniseerende krijgerskasten afkomstig, bij
ontleding van hun naam duidelijk hun oorsprong als zoo-
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danig aanwijzen. Dan andere, genaamd naar de hoedanigheid van bodem of beroep, zooals b.v. de Batavieren van
bat — water, en avi = aue, landstreek, gouw. Zij woonden aan den Beneden-Rijn, aan den Donau en in NoordItalië, waaraan nog de naam Padua, van Patavia, herinnert. Het is wel zeker, dat deze volken geen afsplitsing
van een zelfde stamvolk zijn. De gelijkheid van hun naam
spreekt alleen voor de groote eenheid der Arische taal. Een
andere volksnaam, de Veneter, ontstond, zegt men, van
waterige bodem, moeras, ven, maar 't kan even goed van
de godin Venus, Fenna, Fauna, het vrouwelijk aanzicht
van een goddelijken scheppingstoestand zijn, en dit is
meer waarschijnlijk.
Wij zijn met deze bespreking der Germaansche en
Keltische volksstammen schijnbaar een heel eind afgedwaald van het Suan — Zwaanbegrip, dat we in dit
hoofdstuk zouden bespreken. De naam van den grootste
der Germaansche stammen: de Sueven of Schwaben was
hiertoe de vanzelfsprekende aanleiding. Aan dit grondbegrip knoopen zich duidelijk de meeste volksnamen van
Keltisch en Germaansch grondgebied, 't Is in en om deze
verhouding, dat we ze bespraken.
De zwaan is een naam ontleend aan het woord Suan
— letterlijk goddelijke voorvader van Su en Ahn, waardoor in 't algemeen bedoeld werd kennis van het goddelijke, want maan-voorvader, maan-pitris, Mannus waren
woorden van dieperen dan mythologischen zin. Zij
bevatten een anthropologie niet van beneden, maar van
omhoog, nl. Geestgeboren in aardschen vorm.
Het is dan géén wonder, dat de zwaan, een dergelijk swan,
suan beteekenend, eeuw aan eeuw de geestelijke atmosfeer
der oude heidensche volken beheerschte en in mythologie,
beeldspraak, legende en zelfs in Christelijke voorstelling
bleef voortleven. De Zwanenjonkvrouwen, zwanenridders
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der christelijke middeleeuwsche verhalen gaan terug naar
een vóór-christelijk verleden van een hooge, zuivere
Germaansch-Keltische moraal- en kennisleer en reiken
eindeloos diep met hun wortels in het oudste opvoedende
onderricht van een jonge en aan onze beschaving bijna
onvoorstelbare menschheid. Als Wolfram van Esschenbach in zijn Parsival den zwaanridder opvoert, toont bij,
zooals ook zijn naam uitdrukt, een ingewijde in de oudArische geheimleer te zijn, al zegt hij dit begrijpelijkerwijze niet, daar de geestelijke gedachte-atmosfeer rond
hem in dit opzicht hem den mond sloot.
Zwanenridders en zwanenjonkvrouwen, namen voor
druïden en druïdessen of hoe de namen voor deze geklonken mogen hebben, beteekenen in ieder geval Ingewijden
in de goddelijke wetenschap. En hier rijzen dan voor ons
oog de Germaansche en de Keltische Walburgen,
Walküren-woningen, een naam gewoonlijk op sommige
tempelscholen, oorspronkelijk die van den eerste graad
van priesteressen toegepast. Meestal afgelegen, brachten
deze zwanenjonkvrouwen haar leven in overdenking en
afgesloten leering aan anderen door. Walfahrten, men
zou thans zeggen bedenvaarten hadden plaats naar haar
stille woning; om raad in ziekte, moeielijkheid, verlovingsen huweHjksaangelegenheden kwam men bij haar van alle
zijden. Vooral de opvoeding der vrouwelijke jeugd was
haar toevertrouwd: de huwelijkswetten baseerden ze op
mor aal volle rassen-tucht: de woorden Eo, Ehe, wet,
eeuwig moeten in haar mond een aanverwanten en juisten
zin hebben gehad. Zij gaven haar diensten op verschillende wijzen aan maatschappij en sippe; als ziekenverpleegsters, kruidkundigen, raadgeesters, profetessen, tempelbediensters traden ze op, maar de kleine groep onder
haar, die de hoogere graden van inwijding bereikten,
waren de Walkyren, de gekeurden en keurenden. Het
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woord Walkyren van wal — water; wol, wul, wil,
Wodan, de god der hooge draaiing of opperste Aethergod,
en kyren van het oud-Hoogduitsch churi, keuze, vormt
hier den z i n goddelijke koren, hier speciaal keurmaagden.
Overblijfselen van walburgen zijn i n Europa nog hier en
daar te vinden. Soms zijn ze met i, 3 of meer aardwallen
omringd; i n het midden meest half of heel onderaardsch
was dan een woning, soms met gangen en vertrekken,
maar altijd met een zaal voor voornaamste vergaderingen,
't zij voor lands- of rechtsbelangen. Soms ook waren het
beschuttingsplaatsen voor de bevolking in tijden van
gevaar, maar zooals ik zeide, waren het m hoofdzaak
Walkyrenburchten, naar de wijze of witte vrouwen
genaamd. De gansche middeleeuwen door knoopten zich
aan deze namen legenden vast voor wouden, wateren en
bronnen. Hoe de Kerk den oorspronkelijken zin van
feiten en namen ook hier wist om te keeren, toont o.a.
de geschiedenis der hl. Walburga en meer.
Aan de steeds voor legende gehouden Zwanenjonk
vrouwen herinneren nog vele plaatsnamen, o.a. Schwanberg Schwandorf in Beieren, Schwanebeck, Schwanheim.
De op Edda gegronde mythologie dezer Witte Vrouwen,
Freya's of Froua's eeuwig jonge maagdenstoet, die de
eouden Iduna-appelen van onvergankelijke Wijsheid hielpen bewaken, schonk ons het bekende Walhalla-verhaal.
Hierbij treedt de krijgsmanskaste, met haar moedaankweeking, krijgsmansdeugden, geïdealiseerde élans, die
een hemelwereld annexeerden, als plaats van belooning en
herhaling van heldendaden, op den voorgrond.
De legende dezer Walkyren zijn vele: men doet ze op
legendaire wijze het zwanenkleed afleggen; dan zien we
ze met zwanenhemden bekleed, die een ketting aan haar
lichaam bevestigt. Achter deze verschillende voorstellingen schuilt zin. In de laatste is het zwanenkleed (godder
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lijke wijsheidsomhulling) met ketting (Lencke) aan het
lijf (Leibe, Leben) vast, m.a.w. de goddelijke wijsheid,
die haar draagt, leidt haar leven. Het is alles beeldspraak,
in de vroeg-middeleeuwen in dicht, heraldiek en teekening vastgelegd, maar ten slotte toch vergeten. Toen in
1240 een Thuringsridder het gedicht Lohengrin begon,
dat door een ander ridder in Beyeren werd voleindigd,
werkte men voor een deel den Parzival van Wolfram van
Esschenbach na, zeer waarsclujnlijk zonder den oorspronkelijken zin van het aangehaalde te begrijpen. En toen
in 1440 keurvorst Frederik II van Brandenburg de
Zwanenorde oprichtte ter beleering van de roofzuchtige
wilde ridderschap van zijn tijd, zat daar zeker slechts een
echo voor van lang verleden feiten. Het teeken der orde
was een afbeelding van Maria met gouden ketting en
zwaan, omgeven van een witten sluier. In hoeverre zat
hier nog omsluiering en wijziging voor van een esoterisch
begrip?
Wanneer wij de verschillende beteekenissen van het
zwanen-symbool beschouwen wegens oerouden zin, dan
treedt het mythologisch beeld van Apollo in de eerste
plaats naar voren. Apollo echter werd mythe, zooals de
zwaanjonkvrouw mythe werd, toen de tijden van zijn
werkelijk bestaan voorbij waren en de esoterische bron
van het exoterisch verhaal in 't verborgene haar levend
water schenken bleef: Apollo is geen god van Grieksche
herkomst: Schrader verwijst hem naar Klein-Azië, maar
anderen plaatsen zijn geboorte naar allen schijn met recht
naar het Arkthea der verste oudheid, het land der Hyperboreën, der mythische gouden appelen, het geboorteland
der Ariërs, het oudste Thule en ten slotte het paradijs van
den eersten mensch, alles in schijn beeldspraak, maar in
diepsten zin werkekjkheid. Wij hebben alleen onzen blik
los te maken van zekere geestconceptie's, gewoon ons en
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ons voorgeslacht te misleiden door eeuwen heen. Apollo
was in den grond een Water-Zonnegod» zooals er ook
w^ter-vuurgoden waren. Ik geloof met, dat alleen
Romeinsche overheersching hem zoo veelvuldig m net
Keltisch-Gallië doet verschijnen, waar zijn naam aiwisselend optreedt met die van Keltische vergoden: b.v.
Apollo-Grannus bij Worms, dat zijn naam
zihTgeneeskrachtige bronnen en waar men de tegenwoordigheid van Apollo alleen gewoon is te verklaren
wegens zijn hoedanigheid als heeler, bewaker der gezondheid. De Keltische Grannus schijnt met garan, charanuh,
kraanvogel verband te houden, waarvan wij reeds elders de
verklaring gaven. Apollo komt voor als w a r m - b j « » « god in het Deo Appolini Borvoni in een inschrift te
Bourbonne-les-Bains. De Keltische watergod, Borvo en
Bormo, die staat voor Apollo is een zichzetf v«kkrende
naam. Hij gaf den naam Bourbon aan verscheidene plaatD Ï n a a n f A ^ i bestaat uit Ap en ol, grondwoorden te
vinden in het Sanskrietsche Apa = water,en ulka vuurbrand,van de grondwoorden A,, Aha, ag, ach dieï in
het Fransch Aix en Aicqs en Ax werden. Aken heette nog
tot den tijd van Karei den Groote Aquae Granni.
Apollo is echter het meest bekend als Zonnegod, het
zichtbare kleed der geest-stoffeüjke Godheid Maar^ eens
was hij ook, zooals we juist a™toonden, ak Watergod
bekend, een neergetrokken en exoterische voorstelling van
het prototypische Aetherrijk, de reeds vaak vernoemde
Aithar. Apollo werd volgens de Ilias herhaaldelijk geCn. Hierbij sluit zich de Indische Godenleer aan als
^"vermelding, zooals zij tevens de Homerische zangen
£ esoterische meedeelingen verklaart: ApoUo, een leeraar
oer menschen, zou in verschillende tijdperken als rassenleider, ook in koningsgedaante zijn opgetreden. In dit
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opzicht reikt zijn geschiedenis tot Atlantis en verder,
lang voor nog Noordelijke of Zuidelijke exoteriek, omhulling of phantasie haar in beslag nam. Bij Apollo als voormalig wereldleeraar behooren de zwanen (godskennis)
die de mythologie bij zijn beeltenis behield. Zij zwemmen
zeven maal rond Delos, als ze zijn geboortedag op den
7den der maand bezingen. D i t getal 7 staat met dezen
god in beteekenisvolle betrekking: H i j draagt 7 snaren
op zijn lier: In elke snaar trilt de ziel van den Cosmos
in verschillende gradatie's en verschillende uitdrukking.
Harmonische zangen aan die lier te ontlokken moet het
doel der zelfopvoeding zijn. D i t aan anderen te leeren is
de hoogste vorm van altruïsme. Als zonnegod, concentratie der 7 scheppende stralen, vertegenwoordigt Apollo
7 + 1, het Aether rijk of Wereldziel met haar 7 rangen en
beginselen te samen 8, het getal van Apollo, wiens kwadraat als watergod is 8 X 8 en tevens het rechtsgetal in
verband met Water of Hooge Aether, zooals wij nader
zullen aantoonen. De leer der mysteriën sprak van acht
maanvoorvaderen en noemt het getal 7 rechtstreeks
voortkomend uit de Monade, zooals de Aja der Wedantijnen, de opperste Wateren. De zevenheid is aan vele
goden gewijd, b.v. Mars, Minerva. Lukianus beweert, dat
Pythagoras den eed gelijk beteekenend noemt als het getal
Zeven. Het woord Siebenen stond nog diep in de middeleeuwen voor zonnerechtspraak. T a l van naamplaatsen
met Sieben i n Germaansche streken, ook i n Nederland,
ontstonden aan dit Zonne-rechtsbegrip. De Pythagoreërs
beschouwden het getal 7 als volmaakt en noemden het
telesphoros.
De vróuw van Donar, de Germaansche Apollo, heet
Sif, Sibia, waarvan het teekenend woord Sippe: Sif, sifa
mm door de zon voortgebracht; Siebener — gezworene,
en het woord Sieben, Siebun zelf is ontleedbaar i n
Si-bi-un — 8.
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De 8, concentratie der 7 in Eén, is een der voornaamste
geboorte-attributen van Apollo, vertegenwoordigd in zijn
Caduceus, den Slangenstaf. Mercurius maakt hem dezen
staf afhandig; veelzeggende symboliek, die duidelijk haar
afkomst uit een Mysterieschool toont, al heeft de exoteriek het verhaal nog zoo met legendarische en fantastische
motieven doorweven, die weer duidelijk toonen, hoe hier
oorspronkelijke zin verloren ging. Men ziet hoe de letter 8
bestaat uit maalkruis met cirkelbogen; zij stelt dus de
draaiende vermeerdering voor en verwijst in eerste
instantie naar het hooge Aethergebied, het geestelijk
geboorteland van Apollo. De acht-vormige staf van
Apollo is daarom een slangenfiguur: de beide slangen
stellen de twee polen der schepping voor; ze zijn vervlochten tot één. Men begrijpt nu ook, waarom deze
figuur, en wel in den vorm der liggende acht, waterteeken werd, met een bekenden occulten term ogdoas
genaamd, nl. uit Adem, Vuur of Geest ontstaan stofgebied. Met dit water wordt bedoeld het ons bekende
element, om het met een term der Ouden te noemen « 1
de psychische sfeer van begeerten en aandoeningen, de
onzichtbare zee, waarin de menschelijke gevoelens zich
bewegen en die men de Astrale wereld noemt. De woorden
met ag, ak, ach en dergelijke samengesteld, duiden ui
gewone aardsche beteekenis op een scheppende aardkracht, een meest plotseling en levendig te voorschijn
breken, hebben een daadwerkelijken zin, drukken m een
woord een aardsch machtbegrip uit: bronnen die uit den
bodem wellen, rivieren die neerstroomen, hun oorspronkelijke naam was dikwijls alleen A , Aa, een soortbegrip,
dat nog voortleeft in vele plaatsen en riviernamen.
Hoevele stroompjes b.v. alleen op Nederlandschen bodem;
men sla daarvoor slechts het geographisch woordenboek
van de\ Aa na. Verder b.v. Aach bij Konstanz, bij den
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oorsprong van een gelijknamigen vloed. Aachen of Aken
met zijn mineraalbronnen reeds in Romeinschen tijd; het
Achsensee in Tyrol, daarbij de vloed Achen, Achenthal
en Achenkirchen; in Frankrijk de saamstellingen met
Aix. Men lette bij al deze namen vooral op het plotseling
te voorschijn breken, zooals bij rivierbronnen en wellen.
In Denemarken en Zweden veranderde dit A in O.
Het werkwoord agere, waarvan het Fransche agir voor
handelen, het Nederl. akte, actueel, aktief, zijn allen aan
gelijken zin ontleend.
Maar om niet te ver van Apollo, de Vuur-Watergod, in
reproductie en saam vatting Zonnegod af te dwalen, we
weten, hoe hij zijn staf Mercurius overreikte. Deze voorstelling heeft betrekking op de twee-wezenheid van den
mensch, zijn lager en hooger deel, zijn persoonlijkheid en
zijn onsterfelijk Ego. Mercurius stelt het eerste, Apollo
het laatste voor. Een der attributen van Apollo is de
gouden driehoek, o.a. een symbool van zienerschap en
profetische gaven. Apollo is bekend als de god der zieners;
zijn tempel te Delphi werd door sybillen, op gouden driehoek gezeten, bediend. Waarin berust dit exoterisch
bedrijf en er aan vastgeknoopte legende? Het hooger Ego
van den mensch, dat men ook wel noemt de vonk van de
Straal of de Vlam, wordt voorgesteld als de goddelijke
driehoek in omkeering, met de punt naar beneden,
deze driehoek is de saamvatting of Eenheid van Zijn,
Verstandelijkheid, Wil, de Drieéénheid, die bij alle volken
in verschillend beeld en verschillende taal is uitgedrukt,
waarbij de overeenkomst van den zin echter niet moeielijk
is op te speuren. In den mensch vinden wij deze hooge
drieheid weerkaatst, doch in beginsel; hij heeft noodig
die op te bouwen en daar is een eeuwen lange weg voor
noodig. Het bezit is individueel en de arbeid van den
opbouw kan hij slechts zelve verrichten. Daartoe heeft
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hij zijne voertuigen van lichaam, levenskracht, psyche en
lagere verstandelijkheid. De laatste zien wij bij de dieren
in gestadige, maar zeer langzame ontwikkeling. De
hoogere verstandeUjkhéid, de vonk der goddelijke Vlam
roept den mensch met nadruk tot een hoog levensdoel op.
Hij kan zijn bestaan op aarde niet beter gebruiken dan
deze vonk tot een zoo sterk mogelijk vuur te maken:
Vuur, geest is de scheppende en heerschende kracht bij
uitstek. Hij heeft daartoe zijn verschillende voertuigen,
zoo even genoemd, in dienst te stellen, en hiertoe treedt
dan zijn psyche op den voorgrond, zijn met verstand
doorweven gevoelswereld, die hij heeft op te voeren tot
reine vlam, d.w.z. aan een absoluut zuiveringsproces heett
te onderwerpen. De Apollo en Mercurius in hem moeten
lang in vriendschappelijken ruilhandel en harmonische
werking samengaan. Wie is Mercurius? Een zijner aanzichten noemden wij juist; het is de ons bekende aardmensen op verschillende trappen van zijn groei, met al
zijn mogelijkheden, begaafdheden, aanpassingen en geschooldheid voor het leven op aarde tusschen zijn medemenschen, met op den achtergrond, die eigenlijk hoofdfondament is, zijn opwaartsche roep, zijn geestelijke
drangen, bestemd zijn Mercurius-aanzicht m den loop der
tijden in Apollo-gedaante te veranderen. Hij stelt in
dezen esoterischen zin het lagere discerneerend verstand
voor, als straal der hoogere Intuïtie, den goddeüjk-doorlichten geest. Zijn geboorte als zoon van Zeus en Maja
toont dit aan. Hij bezit alle eigenschappen, die men aan
menschelijke begaving, uitvindings- en ontdekkingsmogelijkheden pleegt toe te kennen. Hij vond de lier en
de fluit uit, was de boodschapper, zaakverzorger, onderhandelaar der goden. In iedere positie, waarin knappe
menschen werkzaam zijn, was hij uiterst bedreven. Geen
boodschap zoo moeilijk, hem dóór zijn vader opgelegd,
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of hij wist ze met de grootste snelheid uit te voeren. Zijn
Hermesstandbeelden golden den Grieken als wegwijzers.
Behalve van muziek was hij de uitvinder van gewicht en
maat, van meetkunde, rekenkunde, sterrekunde, geneeskunde, weverij, industrieën en wetenschappen. Deze alle
stonden onder zijn bescherming. Zijn voornaamste uitvinding was het letterschrift; daarmee schiep hij grammatica en rhetorica. Hij stelde als de god der redenaars
scherpzinnigheid en schranderheid voor. Daarbij was hij
de god der worstelkunst, gymnastiek en houding en paste
zoo zijn verstandsgaven ook op lichaamswelvaart en
schoonheid toe. Maar ook de lagere eigenschappen in
verband met den begeertenaard vinden bij hem uiting.
Hij is niet alleen de god van den eerlijken koopmansstand
(merx — koopwaar) maar ook munt hij uit door
hebzucht, sluwheid en roof en wordt ten slotte zelfs de
god der dieven. Toen Gallië zijn sterkste en heiligste
tijden achter zich had, zag het menige Mercurius verrijzen met de beurs in de hand. Dit was zeker ver van
een druïdenschepping, de exoteriek had de overhand
genomen en wischte het schrift van wijze beeldspraak uit,
zette het in haar onwetendheid om in soms de diepste
ontaarding.
Wij zien in de mythologie Mercurius voortdurend in
contact met Apollo. Deze laatste reikt hem zijn gouden
staf, den Caduceus, waarvan wij spraken: Staf beteekent
symbool van heerschappij en de slangenstaf is het teeken
der leidende, heerschende wijsheid: m.a.w. 's menschen
lagere verstandelijkheid komt op een gegeven tijdstip van
zijn evolutie onder de leidende straling van de rede in
hem. Deze slangenstaf toont in zijn vervlechting zooals
wij zagen o.a. den vorm' van een 8, het waterteeken bij
uitstek. Water, oud-Duitsch Uata = Vader, hier geestelijke Vader, alter Ego. Mercurius reikt Apol zijn uit-
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gevonden speeltuigen in ruil voor diens verheven geschenk. Hier is dus een uitwisseling van 's menschen
hooger Verstandsleven of Geestelijkheid met zijn aardsch
persoonlijk denken. De Rede in den mensch kan zich niet
vormen, zonder de bouwstoffen van aardsche en tijdelijke
ervaring. De hoogere en lagere krachten in den mensch,
waar ten rninste de lagere niet door kwaad besmet Zijn,
doordringen elkaar en groeien samen opwaarts, tot zij
elkaar doorvlechten in niet meer te scheiden eenheid. De
caduceus is het hoogste bezit van den op aarde levenden
mensch en zijn verstandelijke ontdekkingen en ervaringen
geeft hij op aangeduid standpunt van evolutie van zelf
over aan zijn hooger lichtend deel, den Zonnemensch
in hem.
.
Naast de beschrijving van Mercurius met al zijn
menschelijke aanzichten, die wij juist weergaven, stelt
de mythologie het beeld van Apollo als de superieure
verschijning van een bovenwezen.
Zoover Apollo staat voor het hooger goddelijk beginsel
in den mensch, dat zich in de mythe uitdrukt, teekent
de mythe hem als vertegenwoordiger van licht en waarheid. A l de hem aangeboren eigenschappen zijn ui volmaaktheid vol superieuren zin en leidende draagkracht
aanwezig: hij is de god der dichtkunst, gezang en muziek;
hij is meester der schcone kunsten, aanvoerder der Muzen.
Dit „meester" en „aanvoerder" is teekenend voor zijn
standpunt. Hij wordt genoemd stichter van de steden en
beschermer van staten. Achter deze exoterische benaming
schuilt de zin der Wijsheidsschcol: leider van volken,
keurder van rassen, stichter van geestelijke cultuurmiddelpunten, met op hun beurt de Inwijdingsplaatsen
als leidende kracht. Het is te begrijpen, dat alleen het
hoogerstaande menschelijke, bij wie de Rede het leidend
princiep is, hier optreedt; het woord Apollo van Ap-ol
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is ook vuur-geest-kennisdrager. Ap als drager komt in
zoover met Ap als water overeen, omdat het Water als
voertuig, als drager van den geest wordt gedacht. Het
zienerschap, Apollo toegeschreven, treedt in genoemde
hoedanigheidsreeks het hooger deel van den mensch
betreffend, haast op den voorgrond: het is de geest, die
ziet en weet uit zichzelf, en het is de stof, die een sluier
werpt over dit doordringend en alwetend licht. Waar wij
de waarheid der dingen niet zien, is dit om het stofkleed,
dat wij dragen. Naarmate wij er in slagen door geestelijke
cultiveering deze stof te verijlen, ontdoen wij ons ook van
vertroebelend maja of schijn, en halen wij den vèrstralenden Apollo bij ons binnen. De Apollo van Belvedère
is een afbeelding van den vèrtreffenden en de pijlen van zijn
boog zijn hier de alles bereikende geestesstralen; al wordt
er ook tevens in meer stoffelijken zin de albereikende
zonnestraling door verstaan. Het verhaal zegt dat Apollo,
vooral als ziener den beroemden tempel van Delfi stichtte
waar zijn Pythias of priesteres op haar gouden drievoet
haar orakels uitsprak. Ook bezat hij tempels met gelijk
doel te Delos; in hoever deze tempels met hun eeredienst
in afdwaling, ontaarding, bijgeloof in werkelijkheid verward waren geraakt, of zooals men wel beweert door
moedwillig bedrog werden onderhouden, laat ik hier
geheel buiten beschouwing, 't Gaat hier om een hoogere
waarheid en tot deze behoorde verborgen kennis, nimmer
beschreven en daarom zoo gebrekkig en onjuist beoordeeld tot ons gekomen. Delfi was niet alleen een tempel
van exoterische vertooning, maar was een Wijsheidsschool
evenals Delos en beide namen zijn afkomstig uit het
Noordsch Arkthea, het poolland. Het zijn stichtingen van
reizende Ingewijden, om ze met een veelzeggenden
middeleeuwschen naam te noemen Zwanen-ridders,
Sueven. Het woord Delfi gevormd naar dal, dol, thul «=•'
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geestelijke leering en fi tm schepping, is slechts de herhaling van het Noordsche woord Thule in gewijzigden
klank. Delos wijst naar denzelfden oorsprong; eveneens
Dehli, dat, zegt men ons, een stad is op vele andere steden
gebouwd, waarvan de oudste zeker denzelfden naam zal
hebben gedragen als thans. Ook dolfijn, een der naar
voren tredende attributen van Apollo, gaat naar gelijken
oorsprong. Eene zeer oude mededeeling, door Plato herhaald, spreekt van een afbeelding van den Zonnegod,
rijdend op een wagen met zes vleugelrossen bespannen en
omringd van dolfijnen en Nereïden.
Deze Apollo was geen menschvormelijke voorstelling,
maar eenvoudig de zonneschijf. Een andere tempelafbeelding in dezen zin, was een zon op gouden zuilen.
Ook bij latere Germaansche volken kwamen dit soort
afbeeldingen voor, die eigenlijk aan den kant der simulacra staan, en daardoor tegen dwalende afgodendienst
een bescherming der waarheid waren. De levensbeschrijver van Otto van Bamberg beweert zulke zonneschijven
dikwijls in heidensche tempels te hebben gezien. Het
mythologisch verhaal der Edda, dat op historie is gegrond
en tegelijk een omvattende symboliek is van goddelijke
Wijsheid, van verloren Wetenschap, spreekt van het
Walhalla — Heilszaal, als middel punt van den Hemelberg en plaatst daar Alfadurs stoel. Stoel komt van
si-t ul — zonnekennis, m.a.w. de zetel van Alfadur, den
Al-Schepper is de Zon. Men spreekt nog van Jeerstoel ,
Jieilige stoel", waarmee bedoeld wordt „wijsheid of
'jieilsverkondiging". De stoel in het Walhalla, het
Heilige der heilige van den tempelberg, was leeg, een
bewijs dat men er een abstract en zeer abstract denkbeeld
te plaatsen had. Dit heidensch Heilige der heilige omvat
een eindeloos hooger opvatting dan dat van het Oude
Testament; er is in beide veeleer tegenstelling dan over-
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eenkomst. Laten wij terloops opmerken, dat het juist
genoemde si-t'ul, de grondwoorden vormen van ons
„zedelijk", het Duitsche sittlich, situli.
Dehli en ook Thule waren een der namen voor het
Heilige Eiland, het onvergankelijke Noordpool-land, de
opleidingschcol der jonge menschheid door goddelijke
leeraars. Vandaar bereikten de wijsheidspijlen van Delius,
den Zonnegod, de verafgelegendste deelen der aarde. Als
oudste der Zwanenridders bewoog hij zich op de maagdelijke wateren der aarde, voor nog ooit Poseidon's
kwaadaardige drietand daar had geheerscht of de geslepen
en ontaarde Phoeniciërs die wereldzee hadden dienstbaar
gemaakt aan winstbejag en roofzucht. De menschheid
was toen nog in kindtoestand en rustte als 't ware nog in
den schoot der Godheid. Zij wandelde haast bewusteloos
van goed en kwaad in het paradijs en had nog niet van
de bron der kennis gegeten. De slang, die eens de bemiddelaarster zou worden tusschen hare hoogere en lagere
neiging, had haar stem nog niet doen hooren. Tusschen
deze menschheid wandelden de hooge leeraars, die haar
opvoeders werden. Deze lichtende zwanen kwamen uit
het donkere onbekende, evenals de held der verschillende
Zwanenridders-sagen: Parsival, Peredur, Helias in teruggaande legenden-geboorte. De schrijvers dier legenden
gaven min of meer bewust of geheel bewust de oudste
Waarheid omtrent Schepping en mensch terug. Apollo
rijdt op een zwaan, zegt de mythologie en een Indische
symbolisme spreekt van de dubbele Zwaan, de donkere
van het tijdelooze, die de Witte Zwaan der Eeuwigheid
heet, als ze in den tijd komt, ook Albatros of Kalahamsa.
De oudste Zwanenridder, waarvan onze christelijke
legenden spreken, heette Helias. De Grieksche Helios
wortelt in deze Noordsche Helias, wat beteekent Zonnevuur-adem. De zin der sage is in diepste instantie dah
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de in Openbaring tredende onbekende Godheid m.a.w. de
wording van het zevenvoudig zonnestelsel uit den
Verborgen Eénen: de Zwaan of Su-an, Zonnevader komt
uit het onbekende, voert Helias aan en keert in de
duisternis terug. Dan volgt de zin der Zwaan als
Inwijdings-beeld. Men zegt, dat van af de jonge menschheid het Ikbewustzijn begint te bemachtigen de gewijde
leerscholen verrijzen, die nooit meer van de aarde verdwenen zijn, maar die zich nochtans, aanpassen aan de
verschillende rassen en stammen, die achtereenvolgens de
aarde bevolken. Naarmate de menschheid groeide in
bewustheids-ontwikkeling, verlieten de boven-wezenlijke
aanvoerders der menschenscharen de aardsche gebieden en
het mysteriën-onderricht werd aan de wijsten onder hen
overgelaten. Uit lateren Grieksch-historischen tijd worden
ons als zoodanig genoemd: Solon, Socrates, Plato, Pythagoras. Egypte, Indië, Perzië, enz. hebben de hunne
geleverd, bij name bekend. . Zij en huns geÜjken waren
Zwanenridders, berijders en aanvoerders van goddelijke
kennis. Bitter toch van Reiter, Rithar — hooge wet of
verheven weten; zwaan-ridder, dus drager, vertegenwoordiger, verkondiger van zonnekracht of goddelijke
wijsheid. De naam gold voor Armanen en Druïden van
hoogen graad. Zwanen-jonkvrouwen, ook witte vrouwen,
werden Druïdessen en Armaninen genoemd. De benaming slaat echter in eerste instantie op de maagdelijke stof
van chaos of ruimte door den geest bezield en daardoor
geworden het Godsplan van den aden Logos, op esoterisch
ChristeUjk gebied de Christus, geboren uit den maagdelijken schoot van Maria, Mara of Maja, d.i. zee, stof,
schijnwereld of onwerkelijkheid, die alleen bestaat, om
den arbeid van den Geest mogelijk te maken. Op dit
gebied hoort thuis de vreemde allegorie van Leda met de
Zwaan, zeker de hoogste Zwanenjonkvrouw, de smette-
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looze stof van het eerste scheppingsgebied. Leda, beteekenend „Leven is daar", ziet uit het Zwanenei, d.i. goddelijke vuurkiem o.a. Apolla en Latona, Castor en Pollux
geboren worden, m.a.w. de geopenbaarde schepping, aan
orde en wet gebonden.
Zwanen-jonkvrouwen zijn dan verder de vuur- en
zonpriesteressen, die hielpen de tempelscholen leiden, voor
een groot deel mysterie-plaatsen, door Ingewijden gesticht,
die daarvoor dikwijls naar verafgelegen streken reisden,
waardoor wij dan ook gelijke namen voor dergelijke
bouwen en mrichtingen vinden, soms op uiterste afstanden. Hiertoe hoorden oorspronkelijk de, reuzen-bouwen,
die wij zien in Chaldea, Egypte, Azië, Amerika, Ierland,
Engeland, Oostenrijk, Frankrijk, Duitschland en meer.
Dan eens in slangen- en pyramiden-vorm, dan als walburgen, labyrinten, trojaburgen, alle nagenoeg elkaar
gelijkend, 't zij boven of onder de aarde. Carnac was één
van die namen, Thebe een andere.
De grootste dezer inrichtingen, zijn van zoo reusachtigen bouw, dat een menschengeslacht, welks krachten en
afmetingen wij naar onze opvatting niet als buitengewoon
zouden bestempelen, ze onmogelijk kon tot stand brengen.
Het moeten reusachtige, voor ons haast onvoorstelbare
menschelijke wezens zijn geweest, of met een ons geheel
vreemde kennis begaafd; men zegt ons, dat zij dit waren.
Geheime Indische boeken noemen ze reuzen en magiërs.
De bouwen en inrichtingen uit latere tijden dateerend,
maar sommige toch nog zoo oud, dat hun aanleg nauwelijks bij benadering te bepalen is, waar onder zoogenaamde
Erdstallen en Walburgen, wijzen wat hun oorspronkelijk
gebruik aangaat, meest naar een zelfde bestemming:
scholen voor genoemde esoteriek.
Een derde en daarom niet minder belangrijk zwaansymbool van innerlijken zin en op het nauwst met de
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Apollo-voorstelling verband houdend, brengt ons naar
de beschouwing, die wij eenige bladzijden terug onderbraken: Apollo en Mercurius als Rede en verstandeüjkheid
in den mensch: De naam Mercurius beteekent de god der
vermeerende orde en wetten. Ook als menschelijk verstandsbeginsel verdient hij dezen naam: Mercurius staat
gelijk met Boeddha — Wijsheid en ook met Boeddhi =onderscheidingsvermogen of zuivere verstandelijkheid; hij
is, zooals Wij zeiden, een beginsel in den mensch, dat moet
worden opgebouwd tot een wezen, dat hem ten slotte m
het teeken der overwirining tot een bovenmenschehjken
rang bevordert, het doel van zijn eeuwenlangen pelgrimsreis op aarde, met onderbrekingen van een verblijf aan de
andere zij van het graf: de mythologie beeldt dit af met te
zeggen, dat Mercurius met zijn slangenstaf de zielen naar
den Hades brengt en vandaar weer terugvoert: decaduceus is ook hier weer een veelzeggend zinnebeeld en B
als embleem van verstoffelijking en onmoffehjking
het teeken der reïncarnatie. Mercurius als Boeddhi is het
geheel der ons bekende verstandelijke strevingen in den
mensch; als Boeddha is hij dit beginsel in overheerschende
ontplooing, dus het verstand tot Rede volgroeid, een
wezenhéid,in de mysteriën ook „het lichaam van Zegening" genoemd. Daar is Mercurius met Apollo een
geworden: de verheven stralingen* van den laatste, het
geweld der hooge Heilszon, het rijk van Christus, dat alle
duisternis doodt, de donkere koude kracht van Python
vernietigt, de kwade draak in de diepte slingert, heett
den jongeren broeder met zijn eigen onverwoestbaar
leven versmolten tot één glorierijke Wezenheid.
Mercurius kan den staf aan Apollo teruggeven; deze
wordt weer wat hij oorspronkelijk was: het hooge
Zonneteèken. Andere mythologische attributen en vormen van Mercurius komen hier ook tot zinrijke uit-
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drukking: Men beeldde in Griekenland o.a. Mercurius af
in den vorm van een kruis en deze kruizen waren langs
den weg geplaatst en werden om de 7 dagen door de
priesters met olie gezalfd. Wij laten in het midden of
deze priesters den zin der symbolische handeling begrepen
of wel dat zij gewoonte-rituaal volbrachten, gebaseerd op
een vergeten ondergrond. In ieder geval zijn de 7 en de
olie (kennislicht) zinvolle emblemen. Mercurius als kruis
is o.a. het volgroeide als onvolgroeide heilslichaam in den
mensch, het middelpunt van zijn wezenskracht, de verstandelijkheid: de eerste is het lichtende of overwinningskrujs; de tweede het aardsche of hjdenskruis. In abstracten
zin, met betrekking tot het Opperwezen, het Scheppingsgeheim is dit kruis het teeken, waarvan Plato zegt, dat
de tweede Logos in den vorm van een kruis of het heelal
is afgebeeld.
Hier ook heeft het kruis zijn tweevoudige beteekenis,
de met de natuur vervlochten geest, als aardsch teeken, de
uit de natuur in den ring der harmonie teruggetredene
als hemelsteeken. 't Was daarom, dat de priesters aan het
einde van ieder jaar, een ring genaamd, deze kruizen met
bloemen sierden. Eene andere voorstelling van Mercurius
was de kubus, het beeld van den volmaakten mensch een
eeuwenoud symbool, dat nog in de vrijmetselarij voortleeft. Deze kubus wordt ook wel als de gladde steen
voorgesteld, uit den ongehouwen steen gevormd, door
onafgebroken studie, toewijding aan goddelijke idealen,
als levenssfeer en levensdoel verwerkelijkt.
De kubus vertoont een zesvlak, de zes beginselen van
den mensch tot de éénheid gemaakt en gezuiverd, die ze
alk omsluit in harmonie, de Atma-Boeddha of zuivere
geest. Slaat men den kubus open, dan ontstaat een zevenvlakkig kruis: drie en vier (het hoogere en lagere deel van
den mensch) waarvan het gezamenlijk vlak op het kruis-
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punt de harmonische saamschakeling aanduidt van den
hoogeren zielengroei, het feit der versmelting van
Mercurius met Apollo of van Manas-Boeddhi met AtmaBoeddha.
„ ,
Dat de mythologie Mercurius even als Apollo het
zienerschap toeschrijft is nu ook al weer begrijpelijk:
keert de ziel hare verstandelijkheid naar de inwendige
wereld, inplaats van ze in verstrooiing naar buiten te laten
spelemeien in versplitsing, dan vormt hij concentratiekracht en met deze zienerschap, d.w.z. hij verkrijgt den
blik der Rede, die doordringend en verreikend is: de
Apollo van Belvedère, de verreikende met zijn straalpijlen, en de Baldur van Breidablick worden hier zijn
symbool-goden. De woorden Belvedère en Breidablick
geven het standpunt aan, dat hij begint in te nemen.
Een andere eigenschap van Mercurius nog is zijn titel
als boodschapper: In den zin van 's menschen verstandelijkheid, is hij inderdaad de bemiddelaar, die over de brug
tusschen de hoogere geesteswereld en het opyoedingsgebied der met verstand doordrenkte emotiewereld zonder
ophouden op- en neergaat en de goede resultaten, de
vruchten ter vermeerdering van zijn persoonlijken groei
het ApoÜo-element toevoert.
De exoteriek had verder een Mercurius tncephalus.
Deze driehoofdige verborg de drie-eenheids-idee van het
afgetrokken, bespiegelende verstand, geplaatst tusschen
het hoogere of Boeddhi en het lagere kama-Manas, een
onafscheidelijke drieheid tot het oogenblik dat de drie
zich in de één, het Atma-Boeddha heeft opgetrokken.
Een andere voorstelling zoowel voor Apollo als Mercurius is de herdersgod, Nomios: dit herder staat voor
leider, bestierder en slaat zoowel op de taak van den
Ingewijde, als op de Atlantische en vroeg Arische heerschers en boven-menschen, uit wier handen de primitieve
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mensch het praktische weten ontving, voor zijn aardsche
taak noodig. Bestierder en leider wordt ook de mensch,
in wien Mercurius en Apollo tot gedeeltelijke of geheele
één heid versmolten zijn. Een der oudste christeHjke voorstellingen in de catacomben was Jezus als goede herder in
de gestalte van Apollo met al diens attributen, ook de
wolf, die oorspronkelijk een goed zinnebeeld was en
eveneens voor leiding stond. Wolf heette o.a. bij de oude
Germanen degene, die volksgroepen begeleidde, welke op
koloniseeren uittrokken: zoowel het woord als het ambt
hadden een sacralen zin en betroffen meest een priestergeleerde, tegenlijk met den titel van hertog of koning.
De Langobardische schrijver Paulus Diaconus o.a. zinspeelt er op. Dit Wolf is afkomstig van Wol, bijnaam van
Wodan, even als Wili, Wieland, Woel, Wak, Waller, enz.
Wolf, olf, alf, half houdt verband met helpen, hulp. De
wolf is hulp van Wodan, de saamvatting van zijn schare,
zijn attribuut, de 7, waarvan hij zelf de achtste is. Dikwijls
staat hij alleen voor „water", men noemt hem dan volgens
de sage de Fenriswolf en ziet er dan wel in: het water
van den Sintvloed, dat door de Zon, Apollo-Baldur wordt
verjaagd. De attributen van Apollo vindt men bij vele
andere goden, o.a. bij Minerva den olijfboom, den uil, den
ram, de slang. De twee eersten zijn de symbolen van de
wijsheid van het grondwoord ul — kennis, el — vuur.
De ramshoornen vindt men ook bij den Egyptisch hoogen
God Ammon: zij beteekenen als Widder, Withar — hoog
weten. Ook de slang van wijsheid en engelenheil omspant
haar als zoovele andere.
Ook Wodan heeft twee wolven, Geri en Frekki. Deze
namen, verband houdend met begeerte en vrek of vretig
hadden oorspronkelijk een gunstigen zin, nl. die van
streven en concentreeren, geestelijk vasthouden. Slechts
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chamavische annexatie van vreemde volksgroepen wendden den zin om.
Mercurius heeft begrijpelijk attributen met Apollo
gemeen: vooral den haan, die evenals de hond van den
eerste de beteekenis heeft van „hooge", „verhevene".
Men zoeke de verklaring der diersymbolen met m de
eerste plaats in de eigenschappen dier dieren, veeleer in
hunne benaming. Deze symbolen zijn met anders dan
een mysteritaal, in de wijsheidsscholen geschapen, en door
alle ingewijden en hun leerlingen over de gansche wereld
verstaan, welke taal hun stam of volk overigens ook
sprak. Het is niet moeielijk te begrijpen, waarom juist de
minst aantrekkelijke dieren, zooals o.a. de pad, de wolf,
door lager staande volken, soms zelfs door ingewijden
van de linkerhand, d.i. stofgeloovigen met een inslag van
werkdadige psychische kennis, als vanzelf werden aangenomen. Hun eigen aanleg belette hun de leehjke zijde
van het aangenomen symbool te zien, juist degene, die
zich als vanzelf door de wet der sympathie, het „soort
zoekt soort" met hun voorstelling vereenigde. De dolfijn,
die thuis hoort bij de tempels van Apollo, of esoterisch
bij zijn inwijdingsscholen als Deli, Delphi, Delos vindt
men ook als attribuut van Poseidon. Het woord dolfijn
beteekent wijsheids-schepping. Het Germaansche fem
beteekende ook fee, als licht- en waterelyen. Dit elf, hoe
verschillend de voorstelling zij van wolf, gaat nochtans
naar een zelfde begrip: half, alf, hulp; de veelheid in de
eenheid, de stralen van één middelpunt, de émanatie van
het Zonneleven. Licht- en waterelven stellen het element
samen, waarin en waaruit zij leven. Verplaatst men het
waterbegrip naar diens oertype of noumenon, zoo zijn de
scheppings- of hooge wijsheidsstralen van dit gebied, de
meest abstracte vormenwereld, de elfen, feeën, dolfijnen
dier water-vuurzee of geest-stof gebied. Poseidon rijdt met
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Amphitrite op een dolfijn, gekroond met pijnboomblaren.
Poseidon, de Zeus der Waterwereld, is één met den Vader
des hemels op het hun beiden behoorend gebied der
Oerschepping, juist genoemd. Het Grieksche Delphis
houdt verband met Delphus —» moederschoot, het scheppingsgebied, de bevruchte stof der Goddelijke Wijsheid.
Deze eeuwige Wijsheid versphtst haar krachten en aanzichten in de oervormen der Opperzee, pater Omnipotens
of Demiurgos genoemd. Poseidon, de zeebeheerscher, rijdt
op den dolfijn, een der stralende wijsheidsvormen, een der
duizenden uit zijn machtige elfen- of hulpscharen. In
het oud-Hoogduitsch staat voor delphinus ook wel
mereswin, dus meer-zwijn. Zwaan en zwijn hebben
ongeveer gelijken esoterischen zin: zwaan, swen, swan =
zonnevoorvader, m.a.w. goddelijke wijsheid en zwijn,
suïn = gods-innerlijkheid. Het Grieksch heeft voor
„FerkeT' een nagenoeg gelijkluidend woord als voor
dolfijn. Het varken als beer en eburo, everzwijn, speelt
een groote rol op Keltisch en Germaansch gebied. De
beer, het verscheurend dier, het everzwijn en varkensbeer
wisselen met zeer gelijkende beteekenis in de esoterische
beeldspraak elkaar af. Artemis wordt als beerin gemeld.
Het sterrebeeld de Groote Beer wordt Wodans-wagen
genoemd; men zegt dat diens wapen eenige honderdduizenden jaren geleden de beer was, toen hij, als Odin,
nog als menschelijk koning zitting hield in den twaalf asigen raad in het Walaskialf van het Atlantische Asgard
of Hemelburg, zooals de Edda en andere bronnen dat
schilderen Later omkleedde die beeldspraak het begrip
eener abstracte goddelijkheid van Natuur-schepping en
Natuur-orde met den Wodansnaam, diens inhoud en al
de attributen er aan verwant.
Freyer, de zonnegod, van oorsprong een Wane volgens
het Eddaverhaal, rijdt op Gühnbursti, het goudborstelige
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everzwijn en hierdoor wordt meer bedoeld dan de gouden
zonnestralen van Freyers bekende zegeningen voor de
aard-bewoners.
De vogels der hooge goden omvatten eveneens zeer
aanverwante begrippen. D e vogels, waarin Apollo en
Athene veranderen, hebben, als bekend, betrekking op
hun Zienerschap en dit weer beteekent de inwendig
geconcentreerde geestelijkheid bij den mensch, die zich
uit in assimulatievermogen, doonkmgingskracht, groei der
Rede en wat deze aan verborgen straling inhoudt, in een
woord de opening van het Derde Oog, zooals de occulte
leer het zou uitdrukken.
..,
i
De kraai, Dohle, Thule van ole, ule — wijsheid, glans;
de raaf van Hraban — rechtsgebied, kennisgebied of het
gebied der orde in de natuur en den mensch; de haan,
Hahn, Hano en Hoen, H u n , H u o n - de hooge, machtige;
de gans van Ganze, het geheel, het omvattende, het A l .
De gans is zoowel als de zwaan het zinnebee d van
Goddelijken geest in alle c o s m o g o n i ë n der wereld: De
Indische leeringen spreken in dit opzicht van de donkere
en lichte zwaan, de v ó ó r en nagenetische schepping.
Kalyhamsa is de groote zwaan van den Eeuwigen tijd of
der tijdlooze Eeuwigheid, wat in abstractie hetzelfde is
De Egyptische god van den tijd, d.w.z. hij, die de maat
van den tijd hanteert, draagt een gans op het hoofd.
Brahma zoowel als Jupiter, de hoogste
nemen den
vorm van een zwaan aan, evenals de Walkyren, hun
dienaressen in de wijsheidsscholender naar hen opstrevende
menschheid.
,
*•
, . , , * / •
„i
„
D e duif, oud-Noordsch dufa, Gothisch dufo — scheppingsgebeuren, vindt men bij Venus en eveneens boven
Jezus bij den doop als goddelijke Geest. Bij beide * het
een scheppingssymbool, maar hemelsbreed verschuilend,
heteers*Ï aardsche stoffelijke voortbrenging, het tweede:

— 219 —

onverwoestbare geestelijke geboorte van het eeuwige
Scheppingsbeginsel. Zoo komt de duif bij de Water- als
bij de Vuursymboliek voor. Jupiter als Egyptische Thot
werd afgebeeld met een Ibiskop, Osiris met een havikskop.
De kop: hofud, hövid ziet op het denken in zijn verhevenste functie. Havik van het Oud-Duitsche Habuh
— beginnen, aanheffen, ook wijsheid bezitten van
Buh — hooge; habuh dan het hooge, het wijze hebbende.
Hebben in 't Angelsaks. habben, Gothisch haban, gaat
ook naar hap en gap, dat weer verband houdt met het
ongunstige gappen en kapen. Ibis, Ib-is het goddelijk Ik
zich openbarend in het zieleleven op aarde. Is (Isrune)
staat voor- de gevestigde, verworven opperste en onvergankelijke Ikheid in den mensch. Er staat: Mercurius
neemt den vorm aan van een ibis, als hij aan Tyfon
ontsnapt, d.i. de menschelijke ziel ontsnapt aan de macht
van duisternis en stof, zoodra hij inkeert tot het licht van
Apollo, zijn bovenziel en tot een Ibis of hoogere Rede
uitgroeit. Ibis en havik drukken dus nagenoeg hetzelfde
uit.
Als Godsvoorstelling hadden de Egyptenaren o.a. een
ring en slang met havikskop op de middellijn, d.L de
absolute Godheid uitgetreden in openbaring als 2de
Logos. De slang geldt als cylinder-vormig scheppingsgebeuren, waarbij het hoofdmoment (havik, nl. hooge
aanhef of hoog bezit) de middellijn (symbool voor den
2den Logos) dekt.

SCHIPSYMBOLEN.
In de diepzinnigste en oudste symbolieke verhalen der
wereld komt steeds weer de vogel als wijsheidsbeeld voor
en meestal als wijsheidsbode: zoo in de Wendidad de vogel
Karshipta, die den glans van den Eeuwigen Geest in de
menschelijke denkziel (schip, ark, argha) brengt. Het
verhaal bevat een bevel van Ahoera Mazda aan Jima,
waar hij deze gebiedt een Wara — omheining, een
Argha, voertuig te bouwen. Deze Wara — de mensch.
Er staat verder: „Waar de Wara gebouwd wordt, ziet
men de zon, de maan, de sterren eenmaal per jaar op en
ondergaan en schijnt zulk een jaar slechts een dag en een
nacht te zijn". Met dit land wordt bedoeld de poolstreek,
waar de menschheid geboren is. Zarathustra vraagt
Ahoera Mazda: „Wie is het, die de wet van Mazda m de
Wara gebracht heeft? Het antwoord luidt: „Het was de
vogel Karshipta". Hier wordt dus door Karshipta het
hooger Ego van den mensch bedoeld, de afgescheiden
sprank uit de goddelijke stralenzee, de verhevenste boodschap ooit de menschheid geworden. Deze boodschapper
verleent de menschenziel de kracht der Rede. En sinds
dus door Karshipta de wet van Mazda ( = glansrijke) in
de Wara werd gebracht, is de mensch in staat die ark met
zelfbewuste kracht op de Wateren van de Wereldziel,
het Verstandsgebied te richten en de donkere bewegingen
van Typhon, den Draak eener misleidende gevoelswereld,
te ontvaren.
,
Het is geen wonder, dat van het woord Argha, ark»
schip de mythologieën overvloeien. In oppersten zm
beteekent het woord weer het gebied van den aden Logos»
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de geestelijke bevruchte chaos, waar het bevel tot orde en
wet gegeven wordt en de 3 de Logos, de vormende Kracht
in ruimte en tijd, zijn werk aanvangt. In dezen zin noemt
Timaeus de ark de oorsprong der beste dingen, en is het
woord Arcanum er van afgeleid.
Aesculapius, zoon van Apollo, heet als „voldragen
zonnegloed" Archagetas, d.i. „geboren uit de goddelijke
moedermaagd". De ark van Noach, inhoudende alle typen
der natuur, is een dergelijk zinnebeeld. Eveneens de
joodsche ark des Verbonds, die de Wetrollen bevatte. Zij
was voor haar vereerders een symbool van hun bij uitstek
menschvormelijke godsvoorstelling, het heiligdom van
Jehova, maar in den grond was het een Chaldeesche copie
van een oeroud, zelfs prehistorisch Arisch Scheppingsbeeld. De offerschalen der meeste godinnen, de stoffelijke
natuur voorstellend, zijn meest ark- of scheepvormig.
Deze voorstellingen zijn exoterische verwording, ontsproten aan eenmaal veel hoogere opvattingen. Wij
hebben vroeger reeds verschillende offerschalen verklaard
als zinnebeelden van water en vuur, d.i. geest en stof omvattende symboliek. Het schip en de ark komen, zooals ik
juist zeide, overvloedig in de mythologieën voor, meest
met genoemden verheven achtergrond. Het Duitsche
woord Nau voor schip komt met kleine schrijfwijziging
nagenoeg in alle Arische talen voor. Van Nau komt Noa,
een soortbegrip van geestelijk voorvader bij de meest
verschillende volken. Meest is hij de uitverkoren redder
in nood, die met zijn uitverkorenen elders een nieuwen
stam zal stichten. Noa is samengesteld uit no, ni =geestelijk wezen en „a" — zich openbarend, naar voren
komend. Noatun is in de Germaansche mythologie de
schepenstad van Niord, de groote Wanen-, Water- of
zeekoning — Niord van ni = geestelijk wezen en „ord"
— orde of wet, is al weer symbool van het hooge
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Scheppingsgebied, de Wateren der Ruimte genaamd. Ski,
schip houdt verband met scheppen.
Noatun beteekent omheining (tun, waarvan tuin) van
het scheppingsgebeuren, hetzelfde begrip als schip.
Het schip is symbool van Isis, Nertus, Cerydwen,
Nehalenia. Het stelt dergelijke vrouwelijke godheden voor
als Opperste Moeder. Tacitus in zijn Germania noemt de
scmp-voomelling onder de simulacra der godin Isa, die
ook in de Keltische geheimleer als schip en ketel van
Cerydwen voorkomt. Het schip of Nau ziet op de
androgyne godheid „Deigenetrix", waar op de stofzijde
der dingen de nadruk wordt gelegd. Het gebied van den
2den Logos wordt als androgyn genoemd, omdat daar
geest en stof, positieve en negatieve of mannelijke en
vrouweÜjke pool der schepping eene eenheid geworden is.
Het is vanzelfsprekend, dat het man-vrouwelijk begrip
bij godenvoorstellingen slechts in beeldsprakige abstractie
geldt en niets te maken heeft met het begrip sexe, dat
zich alleen tot ons in dichte stoffelijkheid verzonken
aardgebied bepaalt. De Ouden noemden deze abstracte
voorstelling ook Hermaphrodite, dus weer geest-stof
(vuur-water) vervlochten: een woord dat zonk tot de
benaming der ons bekende geslachtelijke natuurmislukking.
. . .
....
Dat sommige goden en godinnen, ook in uiterlijke
voorstelling mannelijke en vrouwelijke eigenschappen en
attributen vertoonen, is ontleend aan dit abstracte tweeledige begrip. Zoo draagt b.v. Freya (maangodin) boven
mannelijke, onder vrouwelijke kleeding. Zij heeft valkenvleugelen en katten voor haar wagen. Het eerste van
fa-al-ak — ontstaan uit vuurschepping accentueert den
maan-voorvader, het verstandsbeginsel, de Ferio, Ferge,
Ferch of scheepsman; het tweede is het bekende maangodinnen-symbool, ook door de Egyptische Isis gevoerd.
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T a c i t u s beweert, dat bij sommige Germaansche v o l k e n
de priesters i n v r o u w e n k l e e d i n g gingen. D i t is weer
dezelfde symboliek, die u i t prehistorische tijden, u i t het
veronderstelde A t l a n t i s scheen overgekomen. D e k a t h o lieke priester draagt n o g een soort v r o u w e n k l e e d i n g , en
't is geen w o n d e r dat de alles besmeurende psychoanalyse
den z i n er v a n i n 't laagste slijk haalt. O p het beeld v a n
Isis i n haar beroemdsten tempel te Saïs k o n m e n l e z e n :
„ I k ben w a t was, w a t is en z i j n z a l ; m i j n sluier heeft n o g
nooit een sterveling opgeheven". H a a r schip is een m a a n sikkel, zooals mten die bij vele vrouwelijke godheden ook
i n de Roomsche K e r k bij M a r i a , v i n d t . D e heidensche
maandienst berustte op occulte kennis v a n een phase v a n
het Scheppingsgebeuren, i n de mysteriescholen onderw e z e n , en weer reproductie v a n hoogere s t a d i ë n v a n Geesti n v o l u t i e , waarbij de stof zijde der schepping eveneens de
maagdelijke M o e d e r is, w i e r s y m b o o l het schip, de ark,
de offerbeker, de ketel, enz.
D e D e i g e n e t r i x , Godsmoeder is de geordende stof,
levend op het hoogste Scheppingsplan, de absolute W i j s heid, barend deze Wijsheid o p een v o l g e n d p l a n , dat,
waarop de O p e n b a r i n g tot volledige D r i e h e i d gekomen,
z i c h i n de zeven splitst, ook voorgesteld i n het geestelijk
leven v a n Z o n en planeten: het hooge Z o n n e w e z e n is de
Z o o n der onbevlekte, overschaduwde M o e d e r . D e R o o m sche K e r k geeft n a t u u r l i j k deze v e r k l a r i n g niet, al noemt
ze M a r i a de Maagd-moeder v a n G o d en tevens A r k des
V e r b o n d s , m.a.w. de A r k der Godswet.
T o e n Cambyses d e n tempel v a n Saïs b i n n e n t r a d , w e r d
h e m verklaard, dat d i t de verblijfplaats was v a n „ d e
g o d i n N e i t h , de groote Moeder, de voortbrengster der
Z o n , die nochtans d e n Eerstgeborene o n v e r w e k t heeft
voortgebracht". H e t mystieke w o o r d A l m , dat zooveel i n
den K o r a n v o o r k o m t , beteekent eveneens „ h e m e l s c h e
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Moedermaagd", letterlijk vuur- of geestdraagster. Alm
staat ook voor Maan in occulten zin en yoor Water als
metaphysisch begrip. Met dit woord houden verband tal
van riviernamen min of meer gewijzigd en ook ons woord
halm en helm, alles overdracht.
Uit het groote Water, de ongemeten Diepte, genaamd
Miya, Moet, Moeder, ook Maria, Myrra, Mldhawa zijn
geboren Metis (goddelijke Wijsheid), Mitras (goddelijk
gezag of wet) waarvan het woord mijter, Mimra (Logos)
en Mimir, de Germaansche Wijsheidsgod, in wiens bron
Odin zijn oog verloor als pand, wat beteekent, dat de
wet der menschelijke evolutie het geestelijk beginsel
tijdelijk als offer eischte, om de lagere discerneerende
verstandskrachten gelegenheid tot groei te geven. Als
deze hun taak voleind hebben kan het verloren oog, het
geestelijk: beginsel terug worden bekomen als lauwer van
den strijd.
, 1 1 1 1
Men ziet, dat genoemde namen van godheden alle met
M beginnen. Deze letter is een oeroude sacrale voorstelling voor Water en is naar de golfbeweging van bet water
gevormd. Zij is de middelste letter van ons alphabet en
de vijfde, dus ook de middelste van het runen-alphabet.
De M als waterteeken is de middelste figuur m het
Tetragrammaton, zij vormt de vereeniging van Is- en
Tel- dus geest- en stof-rune buiten den cirkel van het
Absolute en Onvoorstelbare: zij is dus de Openbaring uitgegaan van haar middelpunt en corspronkehjken omtrek:
de Germaansche mythologie zegt hier: de vuurgod Loki
viel in het water. In de heraldiek treedt ongeveer hetzelfde teeken en zeker oorspronkelijk in gelijken zin op.
Het water speelt bij de Inwijding een rol van doopceremonieel. „De stroom des levens" heet het daar en in
Egypte werd het in den vorm van een kruis over den
candidaat uitgegoten: zonder het kruis geen opstanding.
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Dit doopwater heette bovendien het water van Osiris
(leven) en het Water van Thot (dood) gezamenlijke
voorstelling van reïncarnatie, die de Ingewijde van nu af
aan te overwinnen had.
Het is dus begrijpelijk dat het schip- en arksymbool ook
bij de geestelijke herboorte van den mensch, waar de
magie van den Wil haar ontplooiingsloopbaan begint, een
rol speelt. Daar heeft, zooals wij weten, het omgekeerde
proces plaats van den in 't stof afdalenden Geest der
oorspronkelijke scheppingstijdperken: Dit is wat de
Indische esoteriek noemt „het gaan door de gouden Koe".
Het is de Inwijdingsrite, ook wel genaamd „de geboorte
van het Kind", of de daling in het graf, het sterven der
lagere persoonlijkheid en het vleugels aanschieten der
hoogere -= de ziel is de vogel der Verrijzenis. De Egyptische candidaat der Inwijding daalde in de sarcophaag
(— zonnediepte) waarvan o.a. zerk. Deze sarcophaag
is even als de offerbeker en heilige ark draagster van de
kiemen des levens, of wel stelt de stofwereld voor, waarin
het geestesbeginsel zijn ijle prototypen nabouwt en verwerkelijkt, thans in den mensch zelf als absoluut geestelijk
gebeuren. De schip- en arkvoorstelling komt dan verder
bij vele goden voor als reïncarnatiebeeld zonder meer.
Zoo Hrymirs doodenschip Nagelfari, dat heette uit de
nagels der dooden gemaakt, welks naam evenmin als die
van Hel, de godin der onderwereld, oorspronkelijk een
ongunstige beteekenis had. Zooals Hel eens de glans-, de
heilrijke beteekende, nl. leven tusschen dood en geboorte,
dat voor ons aardbewustzijn duisternis is, voor de
wakende ziel echter meer licht bevat dan wij aan deze
zijde van het graf kennen, zoo is het doodenschip
Nagelfari een teeken van opstanding, wat het woord
Na-ga-al — geboorte schenkend aan vuur, geest of man,
uitdrukt. Nagelfari als godennaam beteekent de echt-
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genoot van den nacht. De zin hiervan gaat naar het
bovenstaande.
Een tweede reïncarnatie-symbool in schip-voorstelling
is de Hringhorn, waarop het lijk van Baldur met zijn
vrouw Nanna en den tooverring Draupnir verbrand
werden. De ring Draupnir beteekent: onafgebroken
druppelaar: de ring laat telkens nieuwe ringen los, zegt
het verhaal. Het schip, Hringhorn — „onafgebroken
schepping", stelt hetzelfde voor. De idee van in onafgebroken draai-beweging (reïncarnatie) voortleven schuilt
in het ringsymbcol. De ring evenals de kroon — kerone,
het wederkeerende, komt in dezen zin veelvuldig in de
heraldiek voor. De Hringhorn en aanverwante namen
komen ook voor als zinspelingen op de wending van een
tijdkring, zooals het einde van den zonnetijd voor het
Noorden in verband met den Sintvloed, waarop zooveel
mythologische beelden duiden: Nagelfari, de ingetreden
Nacht, drijft zijn doodenschip over de ontketende watervloeden naar een nieuw geboren wereld: de gestorven
zielen, die hij meevoert, krijgen herboorte binnen nieuwe
volksgroepen en nieuwe werelddeelen.
Tot deze groep behooren ook vele andere mythische
schepen en scheepvaarders, de hooge wateren van den
Sintvloed overvarend, onder de meest verschillende namen
bij de uiteenloopendste volken vermeld. Ook het verhaal
van de Argo van de Argonauten geeft de wedergeboorte
van Odysseus weer.
Tot deze schepenlegenden behooren in zekeren zin de
als herbelevers der natuur optredende goden Freyer,
Apollo, Helios. Zij zijn de Ferio's of Fergussen — vaartof stuurlieden van hun lentekiemen uitstrooiende zonneschepen. De woning van den Noordschen zonnegod
Freyr heet Alheim — overalthuis en zijn wolkenschip
Skibladnir — groen of blad beheerschend vaartuig, heeft,
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zoo heet het, altijd een gunstigen wind en kan alle Asen
( = scheppende adems) bevatten.
Denzelfden zin heeft het gouden gevleugelde schip
van den Griekschen Zonnegod. Achter beide schuilt
echter nog de wind, of vleugels, de pneuma-idee van het
geestbegrip. Het „gouden" staat hier verder gelijk met
alle goud-attributen, bij zooveel godenfiguren voorkomend, als de kleur van verstandelijkheid, inspiratie en
Rede, die alle tinten van den kleur-ladder van geel en
goud bestrijken. Beta schrijft den naam Kelten, Gallen,
Hellenen toe aan de grondwoorden gel (geel) en gul
(ster), de blonden nl. Hij had dan verder kunnen gaan
en betrekken de geestelijke zielekleur der eens zuiver
Arische rassen tot genoemde benamingen.
Nog een ander, nl. het carnaval-schip van Isa,
Nehalenia brengt het Ski-symbool in zuiver aardsche
menschelijke sfeer. Het vastenavondfeest (van vestenen
— verloving) was een vóór-huwelijksfeest, oorspronkelijk
binnen de strenge wet der rassenreinheid. Het was het
scheppingsbegrip binnen sexueele menschelijke sfeer, een
geordend natuurgebeuren, waarbij het woord Eh, Ehe afkomstig is van het oud-Hoogduitsch: Ehva, het oud-Saks:
Eo, het Angel-Saks: óe — wet, waarvan weer eeuwig;
het Latijn: aevum = eeuwigheid en het Grieksch: aei —
immer. Deze woorden beteekenen eigenlijk: de van
eeuwigheid bestaande orde of wet. In later eeuwen eerst
sloop ontaarding in deze feestvreugde van Vastenavond,
toen de oorspronkelijke zin geheel vergeten was. Het
middel-Hoogduitsch Vestenen is waarschijnHjk gebaseerd
op het oud-Noordsch fasta; het oud-Hoogduitsch en
Gothisch fasten — vasthouden (aan religieuse riten),
waarbij de idee van ras-getrouw overheerschend was.
Hiermee hangen samen het Sanskriet vastu (woonplaats) en het Tocharisch Wast voor „huis", het oud-
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Grieksch „Fastu" voor stad. Van denzelfden wortel het
Latijnsche Fas voor goddelijke wet of godswoord, overeenkomend met het Sanscriet Dharma. Beide woorden
drukten duidelijk het begrip „vast, onveranderlijk" uit,
in metaphysischen zin als „geestelijke orde". De Dharmacas zijn dan ook rechtsboeken. Het woord Vessel,
schip en Fessel, band, verwijzen eveneens naar dit begrip
van ingeslotenheid, binden; ook het Ned. veter van het
oud-Duitsch Fëzzera. Men zegt, dat het woord feest,
Fest, zijn ontstaan dankt aan bruid-feest, in het oudNoordsch Festaröl en dat naar den genoemden wortel
teruggaat.
De Vastenavond-Maandag, rozenmaandag genoemd,
ontleent zijn naam aan het Germaansche rosa — zonnerecht, de naam van de Ararita, het Arisch wetbegrip in
't algemeen, en hier in 't bijzonder de Eh — huwelijkswet.
Dit was de dag der huwelijken en stond niet zonder reden
onder bescherming der Maan-godin, elders Luna, waarvoor het Fransche Lundi, Maandag.

WANEN.
Over de mythologische Wanen is het oordeel verschillend. In abstractie wordt dit Wanenrijk beschouwd
als het gepersonifieerde Watergebied tegenover het Asenof Vuurgebwd. Zij, die de mythologie, b.v. die der Edda,
afkomstig meenen van volksnamen, hebben het veronderstelde Wanenvolk niet kunnen vinden. Zij, die den Eddainhoud terug verplaatsen naar Atlantis, betitelen daar de
Wanen als niet-Ariërs, wonend buiten het Ida-veld,
Asgard, het dusgenaamd middelpunt van het eigenlijke
Atlantis, de woonplaats van het Asenvolk, die door de
Wanen wegens afgunst en gebrek aan vredenzin werden
bestookt. Ook konden de verklaarders der Edda het niet
eens worden over het Wanen-begrip met betrekking tot
de menschelijke ziele-krachten. In 't algemeen zocht men
er in de voorstelling der menschelijke gevoelswereld, maar
professor Simrock merkt terecht op, dat de Waangoden
essentieel niet van de Asen verschillen, daar zij voorn,
vereerd werden door de Sueven, die grootendeels aan zee
woonden en die een grooten eerbied voor de Waangoden
Niörder, Freyr en Freya hadden. Freyr en Freya zijn
.
Niörder is de Oceaan, de groote Watergod; hij wordt genoemd de vorst der menschen en werd
exoterisch de beschermer van handel en zeevaart; alle
goede uit- en inwendige eigenschappen sieren hem. Steeds
treedt hij op als god van wijsheid en hulpvaardigheid, in
tegenstelling van een anderen zeegod Ogir en zijn vrouw
Ran, die niets dan kwaad uitrichten tegenover de stervelingen; daarom draagt ook Niörder als god van vrede
gewoonlijk een hoed met zeeschelpen belegd en een herolds
veder, terwijl Ogir zich met een heJmt wapent. In den
Z o n

e n

m a a n

6 1 1

— 230 —
krijg tusschen Asen en Wanen werd Niörder met zijn
beide kinderen Freyr en Freya als vredepand den Asen
geschonken, en deze behandelden hen als hun gelijken
met alle ridderlijkheid, die men van een Asenvolk kon
verwachten. De opmerking, dat vooral Suevische stammen hem vereerden, zal wel een dieperen grond hebben,
dan dat deze toevallig aan zee woonden: De Sueven,
zooals wij reeds zeiden, waren oorspronkelijk meer een
volkskaste dan een volksgroep en wel in den beginne
Armanen of priestergeleerden, meest Ingewijden in
geheime goddelijke kennis. Niord, zegt het verhaal, had
een bijzondere voorliefde voor zwanen; wij wezen op
het verband tusschen zwaan, swen en Sueven, Suessionen, enz.
Niord, zooals reeds gezegd van ni — geestelijk wezen
en ord — orde of wet, is de personificatie van het hooge
scheppingsgebied van den aden Logos; de Groote Zee of
de Wateren der Ruimte. Het is op dit gebied dat personif icatie's van Vuur- en Watergoden elkaar ontmoeten als
zijnde van gelijken inhoud, hebbende een zelfden wortel
van hun symbolisch leven op aarde in menschenvorm en
menschenbedrijf. Het is hier dat Niord, de hooge Wane
den zetel inneemt hem door de Asen geschonken. Hier,
dat hij zijn gade Skade, dochter van den reus Thiassi
huwt, waarvan de voorstelling in aantrekkelijke schildering in het Asgard-verhaal gegeven wordt. De naam
Skade komt door klankverschuiving van Ask -= geest,
adem. De zin van den naam is mannelijk en de reus
Thiassi, haar vader, is de vrouwelijke chaos, de nog
sluimerende Moeder der Schepping, die onder de aanraking van den hoogen Godsgeest, als iste Logos, zelf
begint te ademen en uit haar eigen in leven tredend
bewustzijn van vormen en krachten o.a. aanzijn geeft
aan de 12 hemelsche Asen en o.m. de Ask, als Skade, die
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met zijne Moeder, thans Niord, de Wanen Freyr en
Freya, zon en maan voortbrengt, die ook hun plaats,
zooals gezegd, in Asgard krijgen. De reus en toovenaar
Thiassi, vader van Skade, is chaos en duisternis; wordt
deze afgrond door het eeuwig licht bestraald, dan ontstaat
o.a. de Adem, die op haar beurt als Ask — uk Adem
ontstaan of Skade, de thans geestelijk belevendige chaos
omarmt tot voortbrenging van zon en maan en al het
verdere leven, dat weer uit deze voortkomt.
De reuzen en toovenaars, Hrymthursen, Jotunen en
dergelijke hebben in 't algemeen betrekking op de stoffelijke zijde der schepping; Asen, elfen, enz. op de
geestelijke. In den meest uiteenloopenden zin in allerlei
gradatie's van schepping en ontwikkelingsvormen komen
deze tegenstellingen voor, niet het minst bij de voorstelling der rassen, hun eigenschappen en hun ontwikkelingskanen.
Van de Wanen kan men zeggen, dat zij vooral in
hoogeren zin tot harmonie en versmelting neigen en dat
zij op het hoogste Scheppingsgebied, dat van den 2den
Logos een zelfde begrip met de Asen-voorstelling vertegenwoordigen. De Griekscke leer verkondigde, dat alle
oorspronkelijke dingen, ook de goden, hun ontstaan te
danken hebben aan denj Oceaan en zijn echtgenoote
Thetis of Gaea, de aarde of de natuur. Deze Oceaan is
hetzelfde als Niord, de Geestelijke Orde, of geordende
Ruimte en Thetys, de Adem dier stof, die in de Natuur
werkend, met zijn vader-moeder, de geeststof, het
zichtbare heelal voortbrengt.
Poseidon en Aphrodite hebben in abstractie weer
denzelfden zin. De dolfijn — Gods-schepping of Wijsheids-schepping is hun liefdebode; dit visch-symbcol
stelt dus hier de onverbreekbare, eeuwige werking voor
van de geest-stof in zijn twee-eenheid. Deze zeegod wordt
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meestal voorgesteld als rijdend op een dolfijn, zooals
Apollo op de zwaan, tot wiens attributen eveneens de
dolfijn behoort; terwijl de zeegod Niord heet behagen
te scheppen in het gezang der zwanen. Zwaan en dolfijn
zijn beide symbolen voor goddelijke Wereldorde en
Wijsheid en wij zien, zij komen zoowel bij vuur- als
watergoden voor. 't Is alfes beeldspraak voor verheven
abstractie's. Poseidon draagt meest een krans van pijnboomblaren, een vuursymbool. Triton, de zoon van
Poseidon was boven mensch, onder dolfijn: dit is de
mensch volgens zijn goddelijke afkomst, ontsproten aan
het hooge gebied van den scheppingsoceaan, waarm raj
wortelt, als de dolfijn in Poseidon's golven. De dolfijnen
waren de vrienden der zeelieden zooals de goddelijke
wijsheid, wier embleem zij waren, het trouwe gezelschap
van den reizenden Ingewijde heeten mocht. Waarom de
dolfijn onder de sterrebeelden een plaats kreeg en als
steenbok werd afgebeeld met het hoofd van een antdope
en de staart van een dolfijn, zal nu niet moeielijk te verklaren zijn.
. .
De dolfijn hoort, wat zijn woordzm betreft, thttis in de
rij der Delos, Delphi's, Thule's, d.i. goddeujkheidomsluiting, wijsheidsverkondiging. De Thule-hemgdommen waren aan de licht-goden, voorn. Apollo gewijd.
Thule was de geestelijke school, de heilige stad in Hyperborea en Atlantis en had talrijke navolgingen op Germaanschen, Keltischen, Griekschen bodem en meer. De
grondwoorden Thul, dol, del, dal vormen <>ok m samenstellingen een tegenbegrip met bul, bol, bel, bal. Dal b.v.
is aarde, Bel is God, Bühel, Bühl is verhevenheid, nog m
bult. Dit Bühel komt van Buh, de Hooge, bijnaam van
Wodan en beteekent o.a. ook Uil, attribuut van vele
wijsheidsgoden, een naam gelijk aan het grondwoord ol,
dat vuur, kennis is.
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Buh was de God der vercering zelve, Thule, dolme zijn
vereeringsplaats op aarde. Ook Till is een bijnaam van
Wodan. Men kan hier opmerken dat de Germaansche th
dikwijls o.a. in het Neder!, afwisselt met d en oorspronkelijk aan een negatief begrip verbonden was, in tegenstelling met de t.
Het Buh- en Thu-begrip, evenals het del of dal en Bel
of bal, vormen als negatie en haar tegenstelling, als
hoogte en diepte als goddelijke scheppingswijsheid en haar
weerkaatsing op aarde in den mensch en zijn op God
gericht streven een harmonische eenheid, die zich in den
cirkel of het cijfer 0 uitdrukt: beteeken end de rust of
evenwicht van openbaring, de tot haar doel komende
schepping, waar de losgelaten sprank de vlam terugvindt
en in haar opgaat. De geheimleer noemt dit ook het
laya- of onweegbaar middelpunt. De 10 daarentegen is
het getal der Openbaring bij uitstek; bij Pythagoras het
volmaakte getal, in den Tetraktys vervat; in de esoteriek
van vele volken als Io voorkomend, wat o.a. in Egypte
een der namen voor de Maan was; Jo-annes, de Vischmensch, die Eridu bouwde, draagt dezen symbohschen
naam, als brenger van beschaving, als leeraar van goddelijke wijsheid. Annes, Hannes, Ans — Eén, Joannes dus
de geopenbaarde Eéne, een Godszoon, of Godsverkondiger
op aarde. Ook is A n water en Io vuur; wij krijgen dan
weer de bekende tegenstellingen van Openbaring, omkleedsel of voertuig van eenzelfde Godheid. Het Sanscriet
Yös is heil en gaat naar eenzelfden wortel. Wij zagen dat,
hoe hooger het Wanenbegrip geplaatst is, hoe meer het
dat der Asen nadert. Terwijl Niord als gijzelaar der
Wanen bij de Asen geldt, wordt de Ase Hönir als zoodanig door de Asen naar de Wanen gezonden en Mirnir,
de god, in wiens bezit de bron der Wijsheid is, vergezelt
Hönir. Mimir en Hönir staan tot elkaar als Apollo en
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Mercurius: Mimir is de God der Rede, die onafgebroken
uit de bron der Goddelijke Wijsheid schept en Hönir =•
Hahn-ir of bewegelijke Hooge is het lagere discerneerend
Verstand in den mensch, dat bestemd is met Mimir één
te worden, door onafgebroken omhoog streven, zooals
wij bij Mercurius schetsten. Mimir van de grondwoorden
mi — geestelijk maan-ik (mannus) en imir — vermeerderings-ik of goddelijke openbaring in den mensch, ook
bestierder, leider der ikheid, vergezelt Hönir naar de
Wanengebieden, hier door de gevoelssfeer, het rijk van
begeerten en waan voorgesteld. De historisch "Wanen
(als volk) van Atlantis slaan, geschiedkundig beschouwd,
Mimir het hoofd af, minder edel dan de Arische Asen,
die Niörder een plaats in Himminbiörg aanboden en zijn
Wanen-gade Skade niet alleen hulp beloofden, maar haar
toegang gaven tot hun schoonste verblijven, als Gladsheim, waarbinnen Walhalla lag en haar deden wandelen
in de goud loverige lanen van Glasir. Hadden de Wanen
gemeend den verheven God Mimir te dooden, het goddelijke en meest vereerde deel van het Arisch bezit, het bleek
nu dat dit niet ging, m.a.w. het stofgeloof is niet bij
machte den geest te dooden, de stofgeloovigen mogen de
idealisten en godgewijden nog zoo te lijf gaan, hun
hoogste bezit, den innerlijken geest kunnen zij met hun
stoffelijke wapenen nooit bereiken, laat staan dooden.
Mimirs hoofd leeft en Odin (hier de menschheid, in wie
de Godsopenbaring leeft) spreekt met dit hoofd over de
wetenschap der eeuwen „over verleden en toekomst
staat er, m.a.w. het Godsgeheim is onaantastbaar. Er staat
verder dat Odin met runentoover dit hoofd belevendigde:
runen en toover staan nauw met elkaar in verband: „de
Runen raunen" heet het immers. Wie de geheimen van dit
wonderdadige schrift bezit (de Ingewijde) houdt de
wateren der Rede vloeiend, d.i. met hun oerbron, de
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goddelijkheid, verkonden. Als de mensch de hooge gave
der Rede, zijn Boeddhische kracht, laat verdrogen, dan is
hij het zelf, die dezen verheven stroom afsnijdt van haar
goddelijke bron. Als Hönir niet meer hunkert naar Mimir
en zijn gezelschap verlaat, wordt diens hoofd sprakeloos.
Het Hoofd, Hövit, Hofud beteekent opperste kennis,
d.L Godskennis in openbaring, want „of", „offen" is als
grondwoord openbaring; in het Nederl.: open, d.i. toegankelijk, niet verborgen of afgesloten. Dit Hövit, hoofd
is ook hooge kennis, want vid, wit en ud is o.a. kennis.
Eigenlijk is hoofd van hövit „ingesloten oeropenbaring of
oerwijsheid". De H van de rune Hagal beteekent ingeslotenheid, zooals in haag, heim enz. Het hoofd is voor
den mensch de bevattingsplaats van kennis, zoolang hij in
de stofwereld leeft. N u staat dit Mirnirshoofd niet alleen
in de oude beeldspraak. In de middeleeuwen, toen
heidensche gebruiken, taal, schrift, denkwijzen, heidensche scholen of tempels zelfs niet meer in herinnering
bestonden, omdat men met één slag den Eddischen Mimir
van zijn hoofd had trachten te berooven, echode in
verborgen teekenen en kalandertaal hier en daar de
schijnbaar gestorven Wijsheid van Germanen en Kelten
na. Wij lezen in dien tijd van sprekende hoofden, die met
hun verborgen zin alle van het juist besproken Mimirs
hoofd, zijn afgeleid. Zij zijn verschillende gewijzigde
vormen van den bekenden Fyrfos, de Fyrfos b.v. met
dubbele haken, die er uitzien of ze in tegengestelde
richting willen draaien (men zie plaat met runen). Von
List noemt dit een verberging van den vervolgden Fyrfos
in de vroeg middeleeuwen. Het zwaard van Heimdal
wordt ook Hofut genoemd. Heimdal is de vuurgod, ook
als wijsheidsbezitter op de 9 stofgebieden, die de mythologie zijn moeders noemt, terwijl hij zelf als tiende boven
deze gebieden uitrijst met zijn bezit van oer-kennen en
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oer-kunnen, warmee* zijn zwaard als geëindigd evolutieproces de zege over de stof wegdraagt: In dit opzicht is
Heimdal het symbool van verworven hoogste menschontwikkeling in haar geheel, maar ook in de verbijzonderde menschentypen en teekent hem, die zijn evolutie
langs den ladder der differente stofgebieden, waarin zijn
zielswerkzaamheden moeten opstijgen, heeft volbracht.
Als er volgens de Edda vrede op aarde komt, en alle
voormalige tegenstellingen zich oplossen in harmonie, als
Baldur en Hödur en Wali, zomeren winter, dood en leven
gearmd gaan inplaats van elkaar te vernietigen, dan gaat
Odin naar Mimir's bron, om met diens hoofd, de onveranderlijke eeuwige Wijsheid, redenen omtrent verleden en
toekomst te wisselen, en, voegt een tweede lezing er aan
toe: „zie, dat bronwater vloeit uit Heimdals Giallarhorn
— zonnevuur-scheppingsgift, nl. de Wijsheid, die isi en
niet vergaat en vervat heet in „den Onuitsprekelijken
naam".
Het sprekende hoofd behoort, zooals reeds opgemerkt,
tot de magische teekens, bedoeld magie in den waren zin
van 't woord (zie Plaat 7 kolom 14 figuren van onder
af 2, 3 en 4). De figuur is een vereeniging van den
Fyrfos als afdalende en opstijgende glyphen. De neerdalende en opstijgende haken raken elkaar bij beweging:
er heeft vermenging, doordringing plaats, m.a.w. het
menschelijk plan van gedachte en wil Manas-Buddhi of
Hönir heeft zich met het goddelijk plan Buddha-Manas
d.L de hem roepende Mimir weten te vereenigen. De tot
straal geworden vonk van het hooger menschelijk beginsel
is opgegaan naar zijn Vlam en heeft daarmee goddelijke
of magische vermogens van kunnen en kennen verworven.
De mythologie plaatst de Mimir- of wijsheidsbron in
Jotunheim. De naam Mimir houdt verband met minneren, memorie, Mneme, meinen, Mannus, Mann, Minos,

-

237 —

Menes en heel den trits van gelijkluidende woorden voor
menschelijk verstandsbeginsel, in één woord met verstandsbezigheid van diepen, vasten en volhardenden zin,
die meer tot het hoogere Ego dan tot het gewone
verstandsbedrijf behoort. Het woord Mienen, voor
gelaatsuitdriikking stelt een ik-weerspiegeling voor.
Minne is zoowel herinnering als liefde; en het oudGaehsch Min, Mina was liefelijk. Jotunheim, waar Mimir
thuis hoort, had oorspronkelijk niet den ongunstigen zin,
die het later kreeg: het beteekende eigenlijk Riesenheim
en het is deze benaming, die den overgang vormde
tusschen de voormalige gunstige en later ongunstige
beteekenis, want reuzen werden meest volken van vorige
hoofdrassen genoemd, wegens hun beweerde groote
menschentypen, die evenredig waren met de hen omringende planten- en dierenwereld, waarvan nog exemplaren in de zoölogische museums worden bewaard. De
onverplaatsbare, o.a. wiegende steenen en reusachtige
bouwwerken over de gansche aarde verspreid en waarvan
men oudheid noch herkomst met zekerheid kent, moeten
wel door reuzen of door magische kennis zijn aangebracht. Voor welke doeleinde ze ook gebruikt werden,
voor offer- of begrafenisplaatsen door Kelten of hun
onmidddlijke voorgangers in Europa, deze kunnen
onmogelijk de oprichters dier steengevaarten zijn geweest.
Men zegt ons, 't waren Inwijdingsplaatsen van de tijdens
en vóór Atlantis bestaan hebbende Lemurische rassen.
De beelden van het Paascheiland en van Bamian aan den
voet van den Hindoekoesh in midden-Azië zouden de
grootste dezer mensentypen aangeven. In de schaduw van
een dezer beelden van het Paascheiland zouden 30 menschen kunnen schuilen en het grootste der beelden van
Bamian is 52 meter. Vele tienduizenden en waarschijnlijk
honderdduizenden jaren later zouden er rassen met
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reuzenafmetingen bestaan hebben, die ook in uiterlijken
lichaamsbouw zeer van de jonge Ariërs verschillend,
moreel en psychisch bij deze ten achter waren gebleven,
waardoor de naam reuzen, Jotuns toen met minderwaardigen gelijk kwam te staan.
Jotun is gevormd uit Jo-tun. Jo beteekent het godgeestelijk ik in zichtbare manifestatie: daar dergelijke
zichtbare manifestatie's meest als vuursymbolen gedacht
werden, ging de Io over op vuur als geestelijk begrip,
meest in verband met zending. Wij noemden reeds in dit
opzicht Johannes, de Vischmensch van Eridu aan de
Perzische golf, als symboolnaam voor allen van zijn soort.
Dan b.v. Jovis-Jupiter en Josef van Jo en sep — zevenvoudig vuur.
Xun — het uit het onbekende, donkere Oer voortgekomen verheven doen in manifestatie, zooals o.a.
Mimir's bezigheid op aarde het vertegenwoordigen der
goddelijke Wijsheid kan genoemd worden. Het woord
tun, dun, dikwijls voor gewijde plaats bleef in 't Gallisch
behouden als stichting in 't algemeen. Dit woord leefde
o.a. in Eburodunun (Brünn) in Lugdunum (Lyon) Lausadunum (Lausanne) en vele andere dunums. Jotun en
Jotunheim had dus oorspronkelijk eer een gewijde beteekenis dan een minderwaardige. Toen het oud-Noordsche
Jötun het Angelsaksische Eoten werd, verklaarde men
den naam Eoten als eters, gulzigaards, eigenlijk materialisten en daalde het woord van zijn oorspronkelijken zin,
die eens gelijk stond aan Gothen, Guttonen, Geten,
Scyten, Schotten, Ghathen, Jüten. Waarvan kwamen
deze Jotun, Gothen langs de Oostzee, o.a. in Skandinavie,
Jutland en verder in Oost- en Zuid-Europa? Sommigen
zeggen: het was een volkentak van de Gaelen van Schot
van Iber; zij kwamen over den Atlantischen Oceaan
Noordwaarts. Anderen, o.a. Jordanus in zijn geschiedenis
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der Gothen zegt: „de Gothen kwamen van een Westelijk
eiland Skanza genaamd, waarnaar zij hun nieuw land
Skandinavië noemden. Zij zouden uit dit Skanza als uit
eene Moeder van natiën met hun koning Berig zijn heengevaren". Het verhaal van Jordanus werdt verschillend
verklaard, maar zij die er een echo in zien van zeer oude
overleveringen, of verloren opteekeningen en in Skanza
een deel van het Oceanisch Atlantis erkennen, zullen
misschien de waarheid het meest nabij zijn. De Gothen
waren zeker een der meest vooraanstaande Germaansche
volken, die met de Scyten, Scoten eens een eenheid hebben
gevormd. De mythologie noemt Seth, waarvan Scyten,
Gothen, Schoten afgeleid is, de vader van Hermes, weet
verder van beiden te verhalen, dat in de Egyptische
pyramiden hun begraafplaatsen te vinden zijn. Er moet
een oorzaak zijn van dit verhaal. De Indische Geheimleer
(geen legende) noemt Seth zoon van Adam of eerste
menschenrassen, die het hooge Noorden zag geboren
worden, stamvader van Lemurische reuzen, die nog niet
ten volle verstoffelijkt waren en in wie geestelijke wezens
incarneerden, die de Christenheid thans Aarts-engelen
noemt.
Hermes als de zoon van Seth was de jonge menschheid,
die nog met een bewustzijn, dat wij ons thans niet meer
kunnen voorstellen, in de etherische sfeer leefde, waar de
engelen-krachten zich bewogen, werkzaam aan den bouw
der toekomstige, stoffelijke natuur. Hermes is een soortnaam voor zieners en de jonge menschheid, die hij voorstelt, zou den innerlijken blik bezeten hebben, ook wel
het derde oog genaamd, waardoor haar samenleven met
de haar omgevende ijlere geestenwereld een vanzelfsprekend feit was. Dit derde oog ging bij verdere involutie
of stofverdichting verloren. Daarom, zegt de Grieksche
mythologie, dat Apollo, de Zon, het middelpunt der
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bezielde stofwereld, die uit een ijlere scheppingswereld
naar voren trad, met zijn pijlen dit oog der Cyclopen of
reuzen verwoestte. En de Noordsche mythologie zegt op
haar beurt, dat Odin = de jonge menschenschare of liever
de leider dier schare als medemensen, aan Mimir den
Verstandsgod zijn oog verpandde, om uit de bron van
Wijsheid te mogen drinken, d.w.z. de mensch kreeg zijn
verstandelijke krachten, die hij in den loop zijner evolutie
had op te bouwen, ten koste van zijn Zienerschap, of
omgang met de zich voor hem versluierende geestelijke
wereld. Daarom was die wereld niet voor hem verloren
en was zijn derde Oog niet onherstelbaar verwoest. Het
is aanwezig in den stof felijken en verstandelijken mensch
van 't oogenblik, als in dien van een historisch en voorhistorisch verleden van voor eindelooze eeuwen: maar het
is een geatrophieerd orgaan in de hersenen geworden, dat
alleen door cultiveering der hoogste zielsvermogens tot
levende kracht kan worden. Dit oog opnieuw te openen
hoort tot het doel van 's menschen roeping op aarde, 't zij
langs den normalen cyclischen weg, die de menschenrassen gaan, of langs den abnormalen weg van versnelden
geestesgroei, waar moed, verloochening en stofoverwinning voorwaarden zijn. Magie en genie worden hier
schutsengelen en de prijs is het oog, dat Mimir in zijn
goddelijke wateren vasthoudt tot het verdiend is. "Wanneer Odin (rassengeest) mn uit Adem of God ontstaan,
in de fluisteringen met Mirnirs hoofd of Godskennis, de
hooge Rede, zijn afkomst herkent en het moment daar is,
dat het kind met den Vader één wordt, de vonk met de
Vlam, dan duidt het uurwerk van den tijd een nieuw
evolutiestadium aan. De achtergebleven rassen zullen
beginnen den moeielijken spiraalweg van vereischte ontwikkeling opnieuw te begaan. Ragnarökr of Godeschemering, door de Kerk het laatste oordeel genoemd,
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heeft opnieuw de kokken van de schapen gescheiden: de
schepping treedt met vernieuwde krachten en vormen
op. De Edda zegt hier: Baldur en Hödur wandelen arm
in arm met Wali; bij de Urda-bron verscheen een jong
paarXif en LiftrasirJiomend uit Hoddniimars woud. Deze
Edda-uitspraak omtrent de Godenschemering of einde der
aarde heeft o.a. betrekking op het hernieuwd natuurleven
na een Sintramp,zooals b.v. de Groote Watervloed, die
Atlantis heet verzwolgen te hebben en Europa uit de
diepte naar boven stuwde. Dit gebeuren in de mythen
en overleveringen en gedenkteekenen van alle volken der
aarde verhaald, is vooral de laatste jaren het voorwerp van
velerlei vorschingen in menig wetenschappeKjke richting
geworden. Baldur en Hödur (de Zon en winter) treden
hier op als vijandige machten, thans verzoend door
veranderd natuurgebeuren bij verplaatsing der aardas, als
onafgebroken lente de tegenstelling van koude en hitte
vervangt. Blinde Hödur heeft Baldur gedood, zegt het
verhaal, en Wali^Baldurs broeder, de lente, die Baldur
wreekt, doodt, één nacht oud zijnde, Hödur. Nu,na de
Godenschemering of aard-ondergang, zijn deze,als vele
andere vijandige machten,verzoend: de tegenstellingen
zijn opgeheven. Zelfs de goden, zegt het verhaal, waren
bij den wereldstrijd door het kwaad aangetast; nu is de
vrede op aarde teruggekeerd en tronen zij in Gladsheim
in al hun vroegere verhevenheid. Lif en Lifthrasir <leven)
stellen hier de jonge menschheid voor. Zij komen uit
Hoddmaniirswalt: Hod — het geopenbaarde; Mimir
wijsheidsgod; en Walt staat voor Waker of bestuurder,
dus de besturende Rede als aardsche Openbaring;
bijgevolg een jonge menschheid, opnieuw begiftigd met
het leidende Verstand als innerlijke bewustzijnskern. Dit
paar nadert de Urdabron, waar ook Odin op zijn achtvoetig paard, sleiprur (ontplooid of volgroeid Rechts-
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bewustzijn), is aangekomen en beide drinken uit het
Urda (— oer of God is eeuwig) water; dus de "Wateren
van het eeuwige Leven. De esoterische inhoud van het
verhaal is duidelijk met een cosmologisch gebeuren saamgeweven, dat blijkbaar naar voren treedt en waaromtrent
de verklaarders der Edda meest den verborgen zin hebben
gezocht.
Dat de Urdabron in Jotunheim wordt geplaatst, toont
duideÜjk den oorspronkelijken hoogen zin van dit Jotun
aan. De jodenhoed, die in de heraldiek verscheen, staat
daar als afkomstig uit gelijken woordzin en heeft niets
te maken met den jodenhoed, die de Christenen in de
middeleeuwen de joden dwongen te dragen. Het woord
Jotun / beteekenend het verheven doen van het Godgeestelijk Ik in openbaring, omvat in allerhoogsten zin het
gebied van werkzaamheid van den 2den Logos: het zijn
zoowel de levende Wateren, door een gansche symboliek
van waterbedden voorgesteld, als het levend Vuur, door een
even groote Vuurhierioglyphiek weerkaatst. De Denaming
Wan, Uan zelf, die de waterbeeldspraak beheerscht, yindt
hier haar oorsprong: U-an — voleinding van den Eénen,
de Godheid van het oerwaterdonker der groote Scheppende Moeder. An, Ahn is de androgyne oorsprong yan
goden en menschen. Anna, hiervan afgeleid, oermoeder, »«*T ..V
de Wereldziel of prototypische Aetherruimte, ook wel
oeverlooze oceaan genaamd. Ahn of H'ahn, mannelijk
hoen, beteekent ook de Hooge en komt voor als Oervuur,
in de drie hanen der Edda verzinnebeeld. Men ziet dus
hier opnieuw de versmelting van het moeder-vader,
negatief-positief begrip der abstracte Scheppingswereld.
Deze voorstelling laat zich vervolgen in tal van woordvormingen: Wanen, in het oud-Saksisch wanian, m het
Angelsaks: wêna, Gothisch wenjan,beteekent meenen,
vermoeden, voorgevoelen. Maar meenen houdt ook ver1
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band met man, manu, Sanskrit manusha — mensch en
man; Gothisch: manna, waarvan het Sanskrit manu's,
stamvader van den mensch, hetzelfde als de Germaansche
Mannus, voorstelling van de 3de Logos, vader der Maanpitris. Dan nog Manes, doode geesten bij de Romeinen;
mani bij de Laplanders, en verder de Egyptische Menes,
de Grieksche Minos. In het oud-Latijn is manus.goed.
In het woord manie raakt de beeldenreeks weer het
negatieve wanen, waan.
Merkwaardig is het ook in andere woorden, namen,
beelden,de betrekking van het positieve en negatieve, die
zij tot elkaar hebben, en waarbij deze soms op onmiskenbare manier in elkaar versmelten, na te gaan en op te
merken, hoe hierin dan meestal het vuur- en waterbegrip
tot hun oorspronkehjke eenheid terugkeeren.
Zoo hebben b.v. Apollo (-= Pohl, Bohl van bo-ol — '
hcht van Openbaring op aarde) en Baldur, mannelijke
en vrouwelijke attributen bij zich. De eerste een wolf en
zwaan en een lange gouden lokkenpracht, waarmee geen
énkele mannelijke godheid verder versierd is. Baldur heeft
een bij uitstek vrouwelijk optreden: beiden zijn de zichtbare weerkaatsingen van den tweeden Logos, als Zon
d.i. Zoon der Vader-Moeder: De zon was oorspronkelijk
Vrouwelijk, de maan mannelijk, niet als woord, maar als
voorstelling, wezen.
Alt.
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van a u D D e i e , androgyne voorstelling
rijt zich ook de vrouwelijke Isa — maan en voortbrengend
water. Toch is de maan niannelijk als vertegenwoordigster
van Mannus of Maanpitris. De Isrune, waarmee Isa
verband houdt is als eerste geest-rune bij uitstek mannelijk. Isa en Iswara beteekenen in het Sanskriet „heer",
„gebieder". Isis of Isa treedt als opperste Aether, 2de Logos,
yoor dezen Heer of gebieder in de plaats, al omschrijft
de esoteriek haar hier ook als hemelsche maagd en moeder
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van alle vormen en wezens. Zij staat hier voor de Adki'*
der Hindoe's. Tot haar attributen als exoterische godin
behooren o.a. de koe, de ibis, het ei en de lotus. Over
de eerste twee spraken wij reeds: de lotos is een der
oudste Scheppingssymbolen en het ei, de cirkel of nul
is eveneens het heelal, verbonden met het begrip oneindigheid en onverwoestbaarheid. Er bestaat een oude afbeelding van Wishnoe — voleindigde goddelijke Ikheid,
hetzelfde als de man-vrouwelijke Isa. Bedoelde voorstelling is tweeslachtig: Wishnoe en Lakshmi, staande op
een Lotusblad, dat op het water drijft, terwijl het water
tot een halven cirkel wast en door een Swastica stroomt.
De halve cirkel is het geopenbaard heelal en stelt voor de
onbegrijpelijke oneindigheid in den waarneembaren tijd.
Het wassen van het water stelt de vermeerdering van het
scheppingsbeginsel, het emanatie- en evolutieproces voor,
een begrip dat in vele godenleeren voorkomt ak mei en
melk -, als meer en zee. Deze beweging paart zich aan het
draaiende of scheppende kruis, de Swastica. Terwijl
Wishnoe het Ik of geestbegrip omsluit, beteekent Latehmi
van lak, lagu; wet, orde, water, stof. Beide zijn noodig
tot vormen van het heelal: een twee-eenheid.
Verder draagt Isis koehoornen op het hoofd en daar
tusschen de zon: hetzelfde man-vrouwelijk begrip, maar
hier zon en aarde,of het vuur en een zijner weerkaatsingen. Hier is Isis ook de gelijke van de Indische Wach,
de melodische koe of Logos als vrouwelijke helft van
Brahma. Isis komt ook voor als Io, vuur, de I en O of
1 en 0, als alomvattende uitdrukking van Openbaring.
Waarom alle watergoden stierhoornen hebben is dus
duidelijk. Dan de naam Wol (— Wal) als bijnaam van
Wodan als Eerste Ase (ade Logos). Het Asengebouw heet
Walburg - Walhalla: In eerste instantie is Wodan (Odin)
hier met zijn verblijf of voertuig vereenigd. Zoowel Wal,
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Wol als Ot en As = water en vuur. De plaatsnamen
Asbrunn, Osnabrunn, Dorsbrunn, enz. drukken den
dubbelen zin uit.
Het Germaansche Ase, At,is in het Mexikaansche Itze,
It. Water is in het oud-Gaelisch Uisg =- ontstaan uit
voltooide Ikheid: De wortel dezer drie talen zou men in
het veronderstelde Atlantis moeten zoeken. In ieder
geval ziet men den naam van voertuig en bezieler weer
uit één wortel komen.
Wodan of Wuotan zelf beteekent wind-, vuurgod:
lucht en aether zijn voertuigen der scheppende krackten
warmte, licht. De naam Wodan omsluit zijn androgyne
beteekenis. Eveneens Wishnoe en zijn eerste Wahana of
Voertuig op de Oorspronkelijke Wateren: De saamvatting van zijn androgynen zin noemt hem daarom
Ananta, weer hetzelfde. Ananta is de duizendkoppige
slang, die den diadeem der 7 werelden in oneindigen tijdkring torst, met als hoofdgesteente het hakenkruis.
Het M i van Mimir beteekent maan-ik: het Ma in
Anima voedster en heeft eveneens betrekking op maan:
ze zijn beiden ontstaan van Mannus en hebben tal van
woordafleidingen met mannelijken en vrouwelijken zin,
een elkaar dekkende eenheid.
Maan, water en de verborgen Aether zijn woorden, die
in de Esoteriek elkaar afwisselen, om hun eenheid van
Oerbegrip.
Loki, de Noordsche Vuurgod verbergt zich in het
water, een beeld van androgynen zin.
Verder zijn de Egyptische Thot-Luna, de Indische
Boeddha-Soma m.a.w. Mercurius-Maan, de Deus Lunusvoorstellingen van een tweevoudige macht.
Apollo komt als maangod voor en de godin Semele
(maan) zit in den hemel neer als Panbasilea d.L als
opperheerscheres over leven en licht. De voornaamste
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godinnen, vooral de maangodinnen, komen meer voor als
heerscheressen dan als compadres. Bij Minerva hebben
steeds de mannelijke eigenschappen de bovenhand; het
streng redeneeren verlaat haar nooit en zij verschijnt
nimmler zonder helm, ook niet in vredestijd. Oorspronkelijk was zij maan-godin en men meent haar afkomstig
uit Egypte, desgeUjke van Neïth, die ook heet Nephtys
van Nephesh — levensadem.
De maangodinnen in 't algemeen, waaronder ook
Kybele en Diana, verschijnen met manneÜjke attributen
en in gezelschap van leeuwen (zonne-leven), meest
omringd door de twaalf groote goden, waartoe zij in
afleiding zelve behooren. Diana draagt den naam Lucina
d.i. lichtgodin of scheppende kracht. Haar zinnebeeld de
beerin, houdt het woord baren — scheppen, in. Haar
mannelijke eigenschappen en attributen verwijzen ook
hier naar de geestelijke zijde der Openbaring, de Androgyne Moeder. De exoteriek schiep slechts als echo der
verborgen leer deze godinnen met helm, leeuw, bliksem
en andere teekens van gezaghebbers; Dianoia beteekent
bovendien nog Logos, Geest.
Naast Neïth-Isis (maan) staat de Egyptische Hathor
of Helsche Isis, godin van het Westen of onderwereld.
Beiden zogen Horus. Een beeltenis van deze Hathor-Isis
draakt het opschrift: „Goddelijke Moeder", „Koningin
des hemiels", „Licht der Zee", „Morgenster". Horus komt
van Hour — Licht. Zoowel Neïth-Isis als Hathor-Isis,
de noumenale Aetherzee met de juist genoemde
omschrijvingen boven haar beeld, zoogden Horus, de
oudere broeder van Osiris, de Zon. Hij heette ook
Haroer of het hooge Oer, bij de Grieken Haroeris. De
zin van Hathor is duidelijk: Helsche Isis — het glansrijke Ik van het Onbekende, dus de Duisternis, die
gewoonlijk beeldsprakig de poort van het Westen wordt
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genoemd, de plaats nl. waar de zon onderging en de nacht
werd gedacht te heerschen. H'athor — Oerschepper, die
hier als schenkend leven aan maan en zon, als goddelijke
Moeder wordt voorgesteld. Horus of Haroer, de hooge
Zonnegeest is hier daarentegen een mannelijke godheid.
In gelijke beeldspraak met diverse benarningen is soms
het donkere Oer,de God, de Zonde godin.
Als men let op de genoemde eerebenamingen van
Hathor als geheel dezelfde van de Christelijke Moedermaagd, is het te begrijpen, dat de Kerk uit behoefte van
„alleen-zaligspreking" in Hathor, Hela, Hecate, drie
zusterbegrippen, niet anders zag dan haat, hel en heks.
Maar alle maangodinnen, evenals alle Geest-Stofgodinnen,
waren steeds de maagdelijke Moeders van een onbevlekt
geboren Zoon, den Zonnegod, Hour (Licht) of Harouris.
Met H'athor als alomsluitende Oerschepper is verwant
het Germaansche Vater van Uater, Water. Het vrouwelijk begrip Water is hier weer hetzelfde als het Scheppend
Vaderbeeld, daarom de gelijkheid van naam; daarom, dat
Wodan als Watergod Uato, Wato genoemd wordt.
Andere godinnen van het doodenrijk, — oorspronkeHjk
het nóumenale Geest-Stofgebied — naast de besproken
Egyptische Hathor, dragen dan eens namen, die het vuurdan eens die het waterjbegrip uitdrukken en soms beide
tegelijk: b.v. de Grieksche Aides, de Germaansche Hel,
de Indische lama, de Lithausche Viëlona, dezelfde als dé
Noordsche Wala.
Wat woorden aangaat, valt onder de aandacht het
Sanskritsche rto, hetzelfde uitdrukkend als het Awestische
asa: nl. de in de natuur heerschende en den mensch
opgelegde Orde, dus Wet: Het laatste woord gaat naar
het grondwoord Ase = scheppende Adem, goddelijke
Schepper — het eerste is het grondwoord rit, rot, rat, de
Wet der Openbaring, waarin de Adem zich kleedt. Dit
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abstracte hooge begrip handhaaft zich zelf, met geheele
daling, tot in het ons bekende wagenrad, waar de as
drager, voortbrenger is en eerst met de ronding die hij
stuwt, een doelmatigen arbeid verricht. Zoo draagt de
Geest de natuur en haar ordening of harmonie, de spil,
dus de ronding; want de volmaakte openbaring draagt
den ronden vorm, kleed van vrede, harmonie, ukwissching
van tegenstelling: men zie slechts naar de zon, naar de
beweging dér hemellichamen en wie occult ontwikkeld
zijn, kennen de beteekenis van bol en cirkel onder de
hoogere gedachtenvormen. Sommige bovennatuurlijke
wezens worden ons als vurige wielen voorgesteld, wier
geest natuurlijk weer de adem, ase, as is. Aristophanes zegt
in Plato's gastmaal, dat de menschheid eens androgyn was
met ronde lichamen en kringvormigen gang. Duidelijk
is dit verhulde mysteriëntaal.
De Zonnegod zelf draagt o.a. in zijn benaming Apollo,
zooals wij reeds even aanstipten, een gelijken dubbelzin:
het Sanskritsche Ulka, vuurbrand en het Awestische Ap,
als vloed, dus water met gelijke begrippen in de Noordsche esoteriek als ul, el, al voor vuur en apa (Pruisisch),
aha (oud-Hoogd.) water. Ontelbaar zijn de woorden
voor stof en haar wettelijke orde-uitdrukking, welke met
dit aha, apa, aqua verband houden en die alle teruggaan
naar de letter A. Men denke slechts aan de riviernamen
A (a) met al hun afleidingen. De letter A vindt men op
de oudste inschriften uitgedrukt als een ossenkop, in de
Semitische taal Aleph — os geheeten, waarmee het
Grieksche Alpha verband houdt. De Semitische talen
hebben met de Arische dit gemeen, dat zij naar een
gezamenlijke herkomst wijzen, waarschijnlijk van Atlantischen bodem. Een gedeelte der Arische taal, zooals zich
die vooral in het Oosten vormde, ontwikkelde zich uit
het Semitisch, zooals b.v. het Gaelisch, werd er in
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ieder geval sterk door beïnvloed. Dat de letter A eens als
ossekop werd uitgedrukt, wijst opnieuw naar de eenheid
van geest- en stofbegrip, die alles doordringt in natuur
en mensch, tot zelfs de taal: Bij voorkeur noemt men het
vloeiende, levende water, zooals vloeden en rivieren A .
Water heet in het Sanskriet ook ambu, en ambi in het
Gallisch is oever: hierin is dan weer het voertuig tegenover de A , als belevendigde vloed, een geestbegrip als
ossenkop, het Avestische As gesteld. De mensch schept
zich zijn taal niet naar willekeur: de wet, die in hem als
in de natuur werkt, schept ze in en door hem: de runen
raunen!
Apollo dus beteekent vuur en water, geest-stof. De
mythologie verhaalt: Apollo werpt, als hij in het Westen
verdwijnt, een blik op de gouden appelen. Het Westen is
in afkomstigen zin gelijk aan water. Het Oosten houdt
verband met Ase en Asti — vuuradem en vuurstichting;
het ziet op de opkomende zon. Het Westen of U-est is
volvormde vuuradem, d.L esoterisch „water". Daarvan
het Westen als ondergangsplaats der zon. De Ouden
beschouwden de zon als in het water onder te gaan;
waarschijnkjk is hier wel zinnebeeldig en overdrachtig het
Westen bedoeld. De gouden appelen van Apollo drukken
de hoogste en gewichtigste betrekking uit, die tusschen
de beide polen geest en stof bestaat, onafscheidbaar verbonden in den gouden caduceus: zij verzinnebeelden
immers het onverwoestbare leven te midden van alle
wisselwerkingen der Openbaring. De verstandelijke
energie van den Logos, zegt een modern Indisch wijsgeer,
is de schakel tusschen de objectieve stof en de subjectieve
gedachte. De Hesperiden-appelen zijn een van de massa's
uitbeeldingen, die van deze onverdelgbare energie gewagen. Het beeld is in het Noorden geboren, wat de
naam der vrucht aanduidt, al verdwaalde het ook naar
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Libyë, waar om beurte Atlas, Hesperis, Phorcys de
godinnen tot dochters kreeg, die de kostbare vruchten der
eeuwige jeugd hadden te bewaken. De namen dezer
vaders hebben allen eenzelfden zin: vuur- of zonneschepping. Reeds Apollodorus zegt: de gouden appelen
zijn i n het Hyperboreesch Atlantis te zoeken.
Het zijn vooral de woorden, het hoogst staand nabij
hun dubbele bron vuur-water, geest-stof, die het duidelijkst de twee-eenheid van begrippen uitdrukken en de
gansche taalfamilie van hieruit in al haar gangen en
richtingen, haar uit-, i n - en verwikkelingen beheerschen.
Het oud-Duitsche Aha, dat water beteekent, is in het
Gothisch geest, verstand en ahjan is „meenen". Het telwoord acht, dat esoterisch gewoonlijk voor water en
lucht staat, is in het oud-Saksisch ahto, oud-Noordsch
atta, Gothisch ahtan, i n het Slavisch osmi, Armenisch ut,
oud-Indisch asta, alle woorden, die het mannelijk geestbegrip uitdrukken. A t t a verder is i n het oud-Indisch
moeder.
.
Het merkwaardigst i n deze lange rij van wisselende
begrippen van gelijke benaming is het Aha voor water
en Aha voor geest, te saam vloeiend in het rechtsbegrip,
dat den vrouwelijken vorm van het telwoord acht en zijn
mannelijken atho, atta, ahtan geeft.
De ogdoas, of liggende 8 als Waterteeken, verheft zich
in den Mercuriusstaf als rechts- en leidingssymbool.
Met betrekking tot het rechtsgebied groepen zich tal
van woorden in dergelijken wisselenden zin, zooals wij
nog zullen zien. W i j noemden A , ach, ah, etc als het
plotseling te voorschijn breken van het goddelijke in
stoffelijke sfeer. Daarvan werd A als symboolteeken, het
oorspronkeUjke, het bepaalde, i n de logica het onderwerp
der gedachte. Als soortnaam voor water is het de meest
bepaalde vorm hiervan, het ontspringende, in den zin b.v.
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van rivierbron, aardbron. Als rechtsterm in de acht, het
achten, was het de goddelijke Orde, in aardschen vorm
gebracht, door de Aha — menschelijk oordeel: de
Mercuriusstaf, die hooge goddelijke orde verbeeldend,
werd rechtsstaf als symbool van 's menschen onderscheidingsvermogen. Staf stond zelfs eens voor recht.
In de talrijke woordsoorten met ag, acht, aht, enz.
saamgesteld, treedt op merkwaardige wijze het Agathon
naar voren. Agathon, het goede, de deugd; agathos, goed,
dapper wordt in Agathe plaatselijk de godin Demeter
(Ceres) b.v. in Sicilië, waar zij de behoedster heet tegen
aardbevingen en hongersnood, dus aardgodin. Pluto
wordt om dezelfde reden ook genaamd Agathon: exoterisch is hij de onderaardsche god. Agath-theos beteekent
eigenkjk „goede God" of bij nadere verklaring „goddelijke
Schenker" van het Geopenbaarde, van het geschapene,
dat in stoffelijken vorm optreedt, d.i. vooral aarde,
akker en water (A). De stoffelijke aarde treedt dus in
genoemde vrouwelijke Demeter op, en in den vulkanischen Pluto, in abstractie de androgijne schenker van het
goddelijke goed, van natuurwet en menschenwetten.
Genoemde Demeter heet ook Bonathea en Pluto ook
Bonathis. Deze laatste woorden zijn zeer merkwaardig, al
beteekenden ze ook in hun eenvoudigen woordzin niet
anders dan „goede God" en goede Godin.
Vele Keltische plaatsnamen waren eens met Bon, Bona
saamgesteld, waarvan nog de Duitsche stadsnaam Bonn.
Weenen heette eens Vindo-Bonna (Peutinger tafel) Ratis-bonne Ratis-bona (Pertz, Thesaurus anecdotorum)
- Equa-bona in Spanje (Itiner. Anton.) - Arra-bona in
het vroegere Pannonie (zelfde bron) - Augusto-bona
(volgens Ptolemaeus). Dit bona evenals de godsnaam
Bonathis en Bonathea zijn oeroud. Bona beteekende oorspronkelijk geordende stichting, goed, bezit; het woord
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hangt samen met den plantnaam boon, aan een woord
ontleend, dat reeds in Atlantis zou gegolden hebben, waar
volgens miededeelingen van moderne Atlantis-onderzoekers
reeds boonen zouden gegeten zijn. Ook „bo" is de verkondiging, de totstandkoming van het geestelijke in
aardschen vorm. Vandaar bona, bone bij overdracht als
menschelijke schepping en menschelijke geboorten. Daarvan ook vroeger de naam boonen voor vele planten als
soortnaam. Verder het boonenlied van Vastenavond, in
ouden tijd dagen van verloving. Daarvan ook bodo,
podo, in zooveel talen voor heerscher; bevel en orde
gevend. Daarvan ook gebod voor „gegeven orde"; ook
bode en boodschap. Ook botaha met betrekking tot het
water.
Bo in ongunstigen zin is vernietiging, tegenstelling van
ordening en Bone vernietigde geboorte. Daarvan bij
moreel lager staande volken het symbool van boonen-eten.
Pythagoras zou eens in verontwaardiging hebben uitgeroepen: „Ellendige wereld, laat toch het booneneten".
Bonathis-Agathis wërd in de esoteriek ook wel
genoemd Agathodaimon. Aldus noemden de Gnostieken
hun Christus, dien zij verbonden heetten met de 7 zonen
van Sophia, de algemeene Wijsheid, wier achtste zoon
de Zon is. Daarom is Agathodaimon de geestelijke zon
der verlichting en schutspatroon der Ingewijden. De
mythologie verhaalt ons, dat het tweeslachtige wezen
Agdistis, zoon van Kybele (maangodin) in een vrouwelijk
wezen veranderde en een granaatboom (geboortesymbool)
werd. Deze Agdistis ontleent zijn naam aan den esoterischen Agathodaimon, een schare van verheven maanvoorvaderen, die zich in de voor-Atlantische rassen
incarneerden, om de jonge aardmenschheid te leiden,
Agdistis toch was zoon van de maangodin Kybele. Deze
schare ook geldt als Mannus, zoon van Thuïsko, die
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volgens Tacitus' verhaal de drie Germaansche standen
schiep. Zoo kleedde ieder volk zijn esoteriek in zijn eigen
exoterische verhalen of m y t h o l o g i e ë n . Deze schare wordt
ook Seth (de zeven) genoemd en zijn zoon de menschelijke geestvlam, kreeg den naam Hermes, Arman, V u u r bok, met nog vele synoniemen.
De esoteriek sprak ook het genoemde Agathon als
Nous aan. Nous is de inhoud van den Logos, het hoogste
Geluid: het is de Atma-Buddha, de verhevenste beginselen
m den mensch, die hem direct met de Godheid verbinden
dus het hoogste goddelijk Bewustzijn in Openbaring
waar de menschelijke Geest-vonk aan de Vlam ontspringt
In zekeren zin is dit Nous of Agathon d.i. hoogste goed
hooger dan de Logos, de drager er van: zijn wezen is het
doel der Schepping. Het Woord is echter niet van zijn
inhoud te scheiden, het Geopenbaarde is é é n met den
Openbaarder. Logos, Agathon of Bonathis vormen
opnieuw een androgyne Eenheid. D i t is de Slang der
Wijsheid, Eka, of Saka. Waar de genoemde woorden uit
hun hoogste beteekenis vielen, bleven zij toch lang een
gewijd karakter bewaren: wij zagen dit aan „ A g a t h o daimon" waarnaast „ A g a t h o l o g i e " nog staat als leer van
het hoogste Goed. Zoo werd de E é n in het Hebreeuwsch
Achad voor Jehova; en de mythologische Agdistis,
Kybele s zoon, die in een granaatboom veranderde d.i. in
voortplanting verviel, is wel verklaard, als zijnde de val
van Agadi, door de Semieten Akkad genaamd, en in
Genesis de hoofdstad van Nimrod (de reuzen) genoemd.
De sleutel der vergelijking zou dan hier niet ver te zoeken
zijn. Maar de hoofdsleutel van al deze gewijzigde voorstellingen is ten slotte te zoeken in de Twee-eenheid van
God en diens Openbaring. Naarmate de Godsidee dichter
in stof verhuld optreedt, wijzigt zich ook de zin der
woorden en dit is het werk van de materialistische denk-

— 254

~

sfeer van den mensch. De aard der godsvoorstellingen en
godsdiensten is daarom duidelijker dan iets anders kenmerkend voor rassenonderscheid.
De mythologische Agdistis zou volgens de Esoteriek
slaan op den val der menschheid in de stof, gedurende het
3de hoofdras, het begin der geslachtelijke voortplanting,
waarbij tevens het 3 de oog moest verloren gaan In
Egypte drukken de Ingewijden dit uit door de Ankh of
het Ansatakruis; het laatste was de bekende Tau (dnearmig kruis) die een cirkel draagt of wel een ellips. Roe
genaamd. De Ankh was eigenlijk een koord of sluier,
een ring vormend, waarvan de einden kruisgewijs oyer
elkaar lagen. Zoowel het Ansatakruis als de Ankh-lus
stellen voor het kruis buiten den cirkel en wel met
tweeërlei beteekenis. De Ankh kwam voor als priesterlijke
hoofdband en ging in de heraldiek over, gelijkend op de
othil- (adel) rune, die zij ook in beteekenis tot groote
hoogte nabij komt. In de Fransche heraldiek is de ring der
Ankh een driehoek en men noemt de figuur, geheel misverstaan: ètrier a 1'antique. Cirkel en driehoek dragen in
de hoogste esoteriek een naverwante beteekenis. Het
Ansatakruis gold ook als teeken van Venus (Isis) en
komt dikwijls voor in de hand van Isisbeelden. Dit vooral
droeg den zin van het kruis buiten den cirkel der
harmonie d.L de val van mensch en natuur van uit het
oorspronkelijk Godsrijk. Het woord Ankh beteekende
„leven" bij de Egyptenaren en werd door de Hebreen
overgenomen. Anoeki werd een bijnaam van Isis, de godin
van leven en voortplanting. N u heeft dit Ankh echter
ook een zeer verheven beteekenis» zooals wij dat zien bij
de Indiërs in het koord, dat sommige Shivabeelden in de
hand houden en dat gevormd is op de wijze van den her aldischeh hoofdband (Armanenteeken). De hoofdband der
Egyptische priesters zal wel, als inwijdingsteeken, gelijke
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beteekenis hebben gehad, wat bevestigd wordt door de
tegenwoordigheid van Ankh of Ansatakruis bij goden,
Pharao's en mummie's. De Ankhlus van Shiva heette
pasha en stelde het derde oog voor; deze cirkel boven het
kruis heet in de metaphysiek ook poort; het is de enge
poort, die naar het koninkrijk der hemelen voert: de
mensch, bij wien dit teeken in waarheid hoort, heet het
kruis overwonnen te hebben: hij heeft de harmonie
bereikt, die de eindoverwinning der aardsche kruisiging,
het einde van de noodzaak der kerboorten is. Daarom ziet
ook het heilige Om er uit als een kruis buiten den cirkel,
want deze omgekeerde Tau of Hamarkruis heeft zijn
middenpunt aan den voet van den cirkel; het is de vervlechting van de Germaansche Is- en telrune buiten den
cirkel, het symbool van den aan de klemming van de
stof ontstegen mensch.
De Ankhlus of pasha van Shiva beteekent hier ook
„leven", maar uitsluitend geestelijk leven, dat gewonnen
is van uit het kruis en daarom er buiten of boven ligt.
Ankh krijgt hier ook de beteekenis van Angil, Angel,
Engel. De Angelen immers waren oorspronkeKjk een
priesterkaste en werden eerst later een volksstam. De
Ankhlus of levenscirkel heet, zooals we zeiden, ook derde
oog en ket derde oog ontstaat als Manas zich in den
mensch met Buddhi vereenigt, d.i. de verstandelijkkeid in
zienerschap versmelt, altijd in beider hoogere graden,
zóó dat de eerste ongemerkt geheel in de laatste opgaat.'
Dan bespeelt Apollo, 's menschen hooger Ego, zijn zevensnarige lier naar willekeur d.i. zijn eigen zeven beginselen
in verband met de daaraan beantwoordende cosmische
gebieden worden meer en meer het terrein, dat zijn macht
en bewustzijn betreedt. De Ankh of Ansatakruis heet dan
ook de boom des levens van Ans = Eéne, het Al-leven- •
dragend.
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In involutionaire hatuurzin (slechts lager in den zin
van gradatie) is ook deze boom weer het teeken van den
val in de stof en bij den mensch in de voortplanting. Dit
is de boom, dien Hercules omhouwt, de Indische
Ashwatta-boom.
Het is ook de boom der kennis van goed en kwaad,
want voor de mensch genoemden val kende, leefde hij,
ofschoon kleurloos, in den schoot der Godheid, door den
Bijbel als het Paradijs geschilderd. De Ansatakruizen op
de beelden van het Paasch-eiland spreken eene taal, die
veel ouder is dan welke Egyptische vondst of mededeeling.
Het woord Ansata van Ans, Ase, Eéne geldt eveneens
voor den Ingewijde, die het hooge goddeUjk beginsel, het
Eéne geestelijk leven in zijn harmonie heeft weten nabij
te streven langs den weg van het kruis. Als mwijdingsteeken is ook het Ansatakruis gelijk aan den uitgeslagen
kubus of „gladde steen", waarvan het vlak, dat boven het
kruispunt komt te liggen, een rond menschenhooid
(verkregen harmonie of cirkel) vertoont.
De kubus of dobbelsteen is ontstaan uit den Tihsal en
heet in de Germaansche heraldiek Tihsalsehs, letterlijk
zesvoudig godsheil: Wanneer de mensch zijn zes beginselen tot volmaking heeft gebracht, rest het e of Atma,
de zuivere goddelijkheid, als eeuwige overschaduwmg.
De kubus heeft zes vlakken, die uitgeslagen het kruis
vormen, zooals reeds verklaard. In de huidige maconnerie
geldt dit teeken nog als voorstelling van den volmaakten
mensch. Wat ze er in de loges van den Kakodaimon yan
maken, weet ik niet. In hoogste beteekenis stelt de kubus,
dien men den volmaakte noemt, de Goddelijke Gedachte,
de Wortel der Schepping met al diens prototypen, den
grondslag van den Cosmos voor. In dezen kubus ligt o.a.
het twaalfvlak besloten; de ia groote Goden leven ui en
van de GoddeÜjke Gedachte, den grooten Wortel en
7
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bouwen uit deze hun eigen wezen op, volgens de wet der
vermeerdering. D i t feit wordt o.a. uitgedrukt door het
woord Melkweg. Brahma met de 4 aangezichten
de
Chatoer-moekham of volmaakte kubus, die zich binnen
en uit den oneindigen cirkel vormt. Pythagoras zegt: de
ziel bevat i n zich en is de Vierheid, de tetraktys (volmaakte kubus). Door ziel moet hier bedoeld zijn het
hooger Ego: Atma - Boeddha - Manas, berustend i n het
Para-Atma, de hoogere Godheid, als de wieg van den
mensch, bakermat, snoer of Vlammenkracht. De drieheid
der menschelijke Openbaring staat tusschen deze hooge
Vierheid en 's menschen lagere vierheid, het door
begeerten bestuurde kcliamelijke of aardbestaan, in.
De opengeslagen kubus, die het kruis vormt, stelt even
als de A n k h , Ansata of O m het emaneeren van den Eéne
als Openbaring voor, i n den Cosmos als geest-involutie, in
den volmaakten mensch als geest-evolutie. Verlegt men
van de drie laatstgenoemden het kruis i n den cirkel, dan
krijgt men het teeken van den 3 den Logos, de cosmische
vervlechting van geest en stof. Legt men over dit rechte
kruis, het maal- of gundkruis, dan krijgt men het achtkruis of wana-zon, het teeken van het aardsche recht,
zooals het uit het rozenkruis of goddelijke Wereldwet,
in den mensch vertegenwoordigd als zelfbewustzijn en
verantwoordelijkheid, ontstond.
Het achtkruis of achtrad draagt vooral den naam
wan- of waanrad naar het wan- of waterbegrip, waarover
wij reeds uitvoerig spraken. Het hoorde daarom als sigil
bij den Water-eeredienst, en ziet i n 't minst niet op
eenige minderwaardigheid als teeken van eeredienst naast
andere godsdienstvormen, alle met de hun eigene sigillen
of teekenen. De water-eeredienst was misschien de oudste
en hield direct met den maandienst verband. Water van
uata beteekende immers vader: de water-dienst was i n
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den grond slechts een andere vorm van vuur- en zonnedienst en de grondgedachte was weer Vader, Schepper,
God, oorzaak en middelpunt van het den Ingewijde
bekende, bestudeerde, in zijn wetten nagestreefde Zonnestelsel en natuur. Het waanrad heette ook Waanzon en
beteekende exoterisch de uit het water opstijgende zon.
Esoterisch is het een rechtsteeken en werd ook als zoodanig naar buiten beschouwd, want in dien zin komt
het dikwijls bij Keltische godheden voor.
Tusschen de water en vuurcuult ligt de Zonnecuult
met beide verbonden en beide als 't ware overschaduwend
met zijn hoogen zin, zoodat de zonnecuult bij alle oude
volken op den voorgrond treedt en schijnbaar de andere
culten op den achtergrond laat. Het verhaal der Edda, dat
de meesten laten slaan op het einde der Sintvloedrampen,
toen een zon van vrede en heil aan een rustigen hemel
boven de afgematte en grootendeels verwoeste aarde
optrad, wijst ons hier een weg naar lang vergeten studievelden. Want dit verhaal heeft dieperen zin dan een
bloot uiterlijk aardsch gebeuren: de Wanazon overschaduwt niet alleen het ons bekende physische water in
weldadige, onafscheidelijke harmonie; zij staat ook boven
de eerste weerkaatsing van dit gebied opwaarts: het
astrale en is de kracht en hooge beteekenis van de verhevénste weerkaatsing ook weder van dit, het gebied van
den 2den Logos, of de Wateren der Ruimte. De nog
ongeopenbaarde Zon ^ s dier geestelijke Essence,doordringt en overschaduwt dit gebied van oorspronkelijke
levensvormen. „Die zijn Opperzalen zoldert in de
wateren", zegt immers de Prediker: dat is dus: Die het
heelal met Zijn vurigen Adem uit de wateren van den
chaos opbouwt. Het begrip water is dus door den Geest
bevruchte stof, als alle andere natuurgebieden en daardoor een levende en van God bezielde kracht: Voor den
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Ingewijde was dus de Water-eeredienst ook weer niet
anders dan voornl. symboliek. Bij Thales en in de Boeken
Mozes (Mesopotanische wijsheid) staat water voor oerstof.
De geordende stof, verzinnebeeld als water treedt uit
den chaos op als lagu — wet. De chaos is hier de Mitgartslang, die voor het hooge Woord van Mimir-Wuotan of
Wijze Wuotan zich kalm neerkronkelt en eene uitdrukking wordt van Wereldwet. Dit beeld, dat tegelijk een
gewichtige werkeHjkheid is, herhaalt zich in allerlei
vormen van spraak en pkantaisie: De Januarimaand
(Hartung) b.v. was bij de Germanen aan Mimir-Wuotan
de God der Wijsheidsbron, het levende water, gewijd.
Dit is hier het water, dat uit den winterslaap ontwaakt,
onder den invloed der herlevende zonnekracht. Hier
treedt de scheppende Wijsheid niet op als een voor 't eerst
geschapen zon uit den afgrond der onbekende Wateren,
maar als een opnieuw verschijnen der in den winter
ondergegane levenskracht. Als teeken dezer maand gold
dan ook het Waanrad of Wanazon en de Wodans naam
der maand is Alfatur — vruchtbaarheid/ scheppende
vuurkracht; de godsburg heet Alfheim, d.i. het gebied,
waarin de zonne-elven en de in zonlicht dartelende
waterelven hun intree doen. Het acht- of waanrad is
dan ook het elvenkruis, heeft met lucht- en waternimfen
betrekking. (Een familie Albers voert dit achtrad als
wapen. De naam, afkomstig van Alf, elf verklaart het
wapen.) Het hemelteeken is de Waterman, met gelijken
zin als Wanazon of Waterzon, want waterman is
esoterisch uaterman — maanvoorvader, dus weer de
goddelijke Wijsheid, Mimir-Wuotan, die ten slotte iedere
stof kracht overwint.
Naast lagu als wet staan de woorden lêx (pan-Italisch,
Latijnsch ; ligud (oskisch); lego (Grieksck); lög (oudNoordsch); law (Engelsch); het Latijnsche lego in den
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zin van vergadering sluit zich hierbij aan. Verwant ook
is het Gothisch lag jan als zitting, ook liggen. Lêx, als
lectuur, wortelt eveneens in lêx als wet en cultusvoorschrift. Ook kan men er nog aan toevoegen het
Tocharisch pelaikne. In het Skandinavisch was wetsman,
lögmadr. Naast lagu als water staat o.a. lac, loch, leek.
Deze woorden, waar zij zoowel wet als water beteekenen,
gaan naar de laf- of levensrune, die zoowel op licht,
lucht, als aarde, vuur en water betrekking heeft. A l deze
behooren tot de levensvoorwaarden der ademende, dus
levende schepping. Lo - loch, lu - lug beteekenen o.a.
lucht, licht, vuur. Lugdunum was eens de naam van
Lyon. Dunum was vaste plaats en lug was licht, vuur,
ook raaf en tevens de naam van een Keltische godheid,
die vooral in Ierland vereerd werd en wiens naam men
nog niet in het Keltische Frankrijk of Spanje heeft
gevonden. In Duitschland was zijn naam Loge en hij
was, in den tijd rond Chr. en vroeger, de God van het
pottenbakkersgilde. Welke beteekenis van de genoemde
had Lug in de verschillende LugdunumsJ want behalve
Lyon was er Leiden, Lauzün, Laudun, Laon, Loudun,
Moulezun en ik meen nog meerdere, die dezen naam
droegen. De opinie's hierover zijn wel verschillend: maar
de waarschijnlijkheid of liever de zekerheid springt vrij
duidelijk in het oog. Volgens den pseudo-Plutarchus zou
het woord „ravensberg" beteekenen; volgens den monnik
Heric „lichtberg" evenals Clermont; de groote onderzoeker van het Keltisme d'Arbois de Jubainville zoekt
den oorsprong in de juist genoemde godheid. Alle drie
hebben gelijk, 't ligt er maar aan, welke beteekenis bij
het in gebruik treden van den naam werd geaccentueerd.
De god Lug, Loge, Loki'had immers zijn naam ontleend
aan het vuurbegrip, met dezelfde woorden of hun stam
uitgedrukt. Lux, li als licht gaan naar een verwanten zin.
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Volgens Germaanschen uitleg (Guido v. List) beteekent lug wet en Hraban uit ra en ban zonnerecht. Zoowel
het eerste als het tweede beteekent raaf; de raaf was dus
een rechtssymbool; de twee bekende raven van Wodan
heetten Hugin en Munin _ gedachte en geheugen en
Wodan zelf als rechtsgod Rhafnagud. Op verscheidene
Oaüo-Romeinsche monumenten staat de raaf als symbool
van Lugdunum (Lyon). Strabon spreekt van een stad
aan den oceaan, waar twee raven met witten rechtervleugel goddehjke eer bewezen werden: wanneer twee
personen twist hadden strooiden ze kruimels voor de
raven en wiens strooisel zij oppikten, die werd beschouwd
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rechtssymbool en
ook blijkbaar een totale niisvorming van een oorspronkelijke esoterische opvatting, zooals het wit en zwart
aanwijst, de opvatting der Godheid als verborgen en
geopenbaard. De opvatting van wit als licht ligt ook in
den naam Lugus, de oude Vuurgod. De monnik Heric is
dus volkomen juist geweest met zijn verklaring „Mont
lumineux voor Lugdunum, dat hij in beteekenis gelijkstelt aan de talrijke Clairmonts op oud-Gallisch gebied
Oorspronkelijk was duno - dunum berg, verhevenheid,
een beteekems, die nog voortleeft in het Nederlandsche
duin; later werd het stad, sterkte, omheinde plaats; de
laatste zin leefde voort in 't Nederl. tuin, waaruit het
woord zoom en verzuimen voortkwam.
Lichtend, wit, glanzend, zilver zijn van oudsher alle
synoniemen voor wet en weten, een begrip waaraan de
heraldiek haar zdyer ontleende. Wij zagen reeds hoe in
de maatschappij der Germanen en ik ben er zeker van
ook der Kelten, het godsdienstig weten, Godskennis, de
grondslag van Wet en Recht was. Wodan, Ban en
banraven toonen het aan: hun zin beteekent de hoogere
zedewet van het recht: het innerlijk denken, de redelijkt C
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- 262 heid wordt beschouwd de rechtspraak te hanteeren en te
leiden. Het was immers de bedoeling der Germaansche
priesterwijsheid, dat de menschelijke rechtspraak tot steun
de goddelijke zou hebben, daarom was het halgadom, de
heilige woud- of weideplaats, tempel en rechtsplaats te
gelijk. Wat men van GaÜiers en andere Kelten als sigillen,
symboliek en godenleer heeft teruggevonden, wijst een
zelfden kant van begrippen en praktijk uit, zoowel in
het besloten als openbare leven. Wat waarschijnlijk nog
ontdekt zal worden, zal dit immer meer bevestigen, als
men ten minste te voren niet afkeerig is van de woorden
esoteriek, wijsheid en zedewet als kern-bestaan van een
versluierd symbolisch- en mythologisch pantheon. Het
Germaansche Rabe (raaf), rabo, hraban, als woordzm
hooge ban of zonnerecht, wordt volkomen gedekt door
de namen van Wodans raven, die het meest innerlijk
gedachtenleven vertolken, de concentratie waaruit inspiratie en kennis geboren worden en een juiste beoordeeling,
dus recht-kunnen. De raaf in de heraldiek wordt dikwijls
met een ring in den bek afgebeeld; het zegelen met ring
is een eeuwenoud gebruik: het rechtsbegrip wordt hier
dus door den ring versterkt, die tevens een teeken van
wederkeer is en misschien op de bekende rondtrekkende
rechtspraak ziet. Het raaf-attribuut bij goden ziet tevens
op een esoterisch begrip en zegt dan: „Gods zegel stempelt
het recht".
Wat het Gallische Lugdunum aangaat: sinds de iode
eeuw v. Chr. werd het feest van Augustus te Lyon steeds
den isten Augustus gevierd en de iste Augustus heette
in oud-Iersch Lug nassad -= feest van Lug. Men ziet
hieruit dat de god Lug, evenals raaf, recht en licht hier
elkaar dekkende begrippen zijn, ook uitgedrukt door het
Germaansche Lug, Loge, Rhaban. Het oud-Grieksche
Lougos voor raaf komt dus zeer waarschijnüjk van het
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Germaansch-Keltische vuur, levensvuur, wet. De laf- of
levensrune gaat hier over lug naar wet. Er zijn ook
naamplaatsen in beteekenis aan Lugdunum gelijk en lang
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de Lek; Liger de oude naam voor deLoire; lagu beteekende
in het Angelsaks: de zee en hield verband met liggen.
Men grifte d.w.z. men legde en men zette de wet m steen
(lee genaamd); daarom heette zij in het Germaansch
Gesetz, in het Angelsaks: lagu, waarvan law. Het woord
lee afkomstig van steen is nog in lei bewaard en misschien
overdrachtelijk in Leiden; Lei eens lug, en „den" eens
dunum. Loosduinen drukt ook dezelfde idee uit. t Kan
dus zijn, dat ook dit eens lugdunum geheeten heeft.
D i (
lagu)-rune verzinnebeeldt evenals de A r en karune eene uitstraling van den Eéne (Is-rune). Het
„lagu" als zee, meer, met al zijn aanrijende water-woorden,
als lögr (Noordsch), waarvan afleidingen met log; lagu,
ook oud-Saksisch, waarvan weer lac en leek, enz., heeft
verbinding met wat door het levensbegrip in de zichtbare
en onzichtbare gebieden aan wet verbonden, zich uitdrukt. De bewegelijkheid van het leven als golven, waaien,
wolken, vlammen (Germaansch wabren, lodren) wordt
weergegeven door het Angelsaks: lacan; Noordsch leikr,
leika — zelfs gelden deze woorden voor spel, dans,
muziek.
,
Vergelijkt men hier het grondwoord ag, ach, waarvan
acht (— wet) dan ziet men de overeenkomst met de
lagu (levens-wet)-rune, als het bewegelijke, te voorschijn
komende uit onveranderUjken oergrond. Agen, waarvan
agere, agir,is bewegen en ag, meest met water in verband,
is het plotselinge, onverwachte ontstaan als bij bronnen,
springvloeden en de plotselinge verlegging van rivieren
soms bij natuurcatastrophen. De levenswet is de veranderlijke vorm op onveranderUjken grondslag. Ook m het
oud-Hoogduitsch heette de laf rune lagu-nme: De groote
onvernietigbare zee met haar eeuwigen golvendans is de
beste voorstelling dezer idee. De oceaan is in zekeren zin
als de moeder der aarde te beschouwen en is als zoodanig
de natuur-grondwet van alle aardsch gebeuren.
e

a
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H e t bewegelijke ^ian wet gebonden leven herhaalt z i c h
met n o g grooter vormenspel op de zee v a n het astrale;
een gebied, dat z i c h i n ijlheid het dichtst aan ons aardleven aansluit e n waar de groote massa der menschen, n a
h u n dood, toegang v i n d e n , omdat h u n afgebroken
bewustzijnsleven op aarde hier i n den regel als v a n z e l f
aansluiting v i n d t .
H o o g e r , veel hooger echter is, zooals w i j reeds zeiden
de oorsprong der levenswet te zoeken: het gebied der
A i t h a r , A i t h e r o f hooge D r a a i n g , waar de oertypen der
v o r m e n ontstaan uit de aanvankelijke w e r k z a a m h e i d v a n
de Geest-stof, symbolisch v u u r - w a t e r . L a g u , i n den z i n
v a n wet, als leven, z o o w e l als g o l v e n d water, v i n d t hier
z i j n u i t d r u k k i n g als oer-beweging, w a t e r - k u n n e n , het
v u u r b e g r i p omsluitend zonder hetwelk geen beweging,
geen leven denkbaar is.
V a n u i t d i t hoogste gebied der Geest-stof, waar de
O e r w e t der Schepping besloten l i g t , treedt z i j i n d u i z e n d v o r m i g e beweging naar buiten. A l s W a s u r - o f W a b e r l a g u
k w a m het beeld i n de heraldiek, waar het als dubbele
sparre w e r d aangesproken. I n de Germaansche exoterische
onderwereld o f hel ( v a n verheeld, omsluierd) verscheen
het als E l i w a g e r v a n E l , E l i = v u u r l i c h t en W a g e r , W a g e
•— watergolf. D e b e t r e k k i n g v a n wet en water l i g t verder
i n ket teeken der liggende 8, i n de esoteriek ogdoas
genaamd, i n het G r i e k s c h eenvoudig achtheid, maar i n
werkelijkheid „ h e t ontstaan u i t den E é n e , den hooge A s e ,
G o d - „ A c h t den E é n e , acht G o d " w i l het w o o r d zeggen.
H e t t e l w o o r d 8 is ontstaan u i t ag = te voorschijn k o m e n .
D i t ag, aag, ak, ac, enz. leerden w i j k e n n e n als een
g r o n d w o o r d v o o r water, n o g i n tal v a n r i v i e r - en plaatsn a m e n behouden. H e t w o o r d is als t e l w o o r d een mystiek
w e z e n bij uitstek. D e z e liggende 8, liggende i n d e n z i n
v a n water o f wet, dus lagu o p n i e u w , is als teeken en
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zin gelijk aan den Mercuriusstaf, het zinnebeeld der
eeuwige spirale cyclusbeweging, die de grondwet der
schepping in zijn duizend-voudige versplitsing van
bewegingsvormen omvat. Deze staf ontving Mercurius,
wiens getal 8 X 8 is van Apollo. Mercurius is exoterisch:
de god der lagere verstandelijkheid en wel voor een deel
der berekening in verband met den begeerteaard van den
mensch: dit verstandelijk begeerterijk zagen wij reeds als
watergebied gemerkt, wegens zijn onrust en toomlooze
golfkracht. Apollo is de Rede, het geestelijk gouden
zonlicht en hanteert het hoogere weten, dat eveneens door
den gouden slangenstaf wordt afgebeeld. Apollo reikt
Mercurius in zijn staf een deel van zijn gouden macht
en deze gaat er mee heerschen in zijn eigen rijk (lagere
verstandehjkheid) tot hij dit gebied van water-doodmaan, van begeerten en astrale krachten door de wet der
ontwikkeling heeft weten te ontstijgen en zijn staf als
teeken der opperste en goddelijke kennis aan Apollo weer
omgeeft. De ogdoas, even als het woord acht van ach}?, ak
en aanverwanten, werd van de beteekenis van Godswet
of goddelijke grond van het A l ook rechtsteeken en komt
als zoodanig tot in de latere middeleeuwen voor. In de
vroeg-middeleeuwen had het zijn ouden Germaanschen
zin van godsdienst-, recht- of heilsteeken nog niet verloren. Dit acht, ak, hag, hak was macht van het goddelijk
Oerwezen en drukte zich o.a. uit in hegen, haag,
omhagen, werd Hagal, waaruit de priesteressennaam
Haagdiesen, Haagidissen en meer. Binnen aardsche sfeer
toegepast werd het woord de omheinde, omhaagde ruimte
der maalstede, vereenigend in haar omsluiting rechtsplaats
en tempel en zoo werd acht een woord gelijkstaande met
rechtspraak, dat zich tijdens het Christendom nog
eeuwen handhaafde als geheime, heilige acht, een bepaalde
vorm van feemrecht. Zulk een feemteeken was ook het

(
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ruoth-hart, een driehoek met de punt naar beneden,
waarvan de bovenzijde een liggende acht was: de figuur
ziet er uit als de letter V of het getal V, keltisch pemp,
Gothisch fimf (feem). Vijf is het getal voor recht,
waarvan het teeken bij het feemrecht was de vijf vingers
der opgestoken hand. De figuur heeft ook den vorm van
een hart, waarvan zij tevens haar naam ontving. Zij
werd bij rechtsplaatsen als een roodgekleurd hart
afgebeeld en de afbeelding ging de Christelijke kerk
binnen als de H . Harten van Jezus en Maria, waar het
den zin van rechtsteeken verloor. Het was in heidenschen
tijd aan dé aardgodin Artha of Hertha gewijd en toonde
daarmee tot het gebied der menschelijke rechtspraak te
behooren. Het woord hart beteekende dan als rechtsterm
ook hout, woud, de oorspronkelijke rechtsplaats. Daarvandaan zooveel plaatsnamen met hart en hert, want
het hert der wouden werd ook rechtsymbool; zoo heette
dan ook recht in het oud-Hoogduitsch rëht, in het oudNoordsch rêttr, waarvan het oud-Duitsch reh (ree). De
oud-Duitsche stad Rethre in Haveland, over wier heidensch wezen in de vroegmiddeleeuwen de kronykschrijver Adam van Bremen zooveel weet te berichten,
de stad van Redigast, met haar 9 poorten, haar meer en
offerplaatsen, brengt zeker haar naam en stichting tot
Germaansche oeroude zeden terug.
Een der vier herten uit dé Edda, Dunayr, dat de aarde
symboliseert, had ook betrekking op recht; dun toch
was oorspronkelijk berg en berg was rechtsplaats (het
geborgene). Hart, hout, hert zijn dus woorden, die elkaar
tot zekere hoogte dekken: De oud-Germaansche volksnaam der Charudes, Harudes van harud, oud-Saksisch —
hard; oud-Hoogduitsch hart als lucus, silva gaat naar
een zelfde begrip, waaraan ook vele namen zijn ontleend
als Reginghart, Speteshart, Manhart, enz. De genoemde
Harudes waren Harzbewoners.
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Het vijf rad, als feem-rechtsteeken, komt dikwijls voor
met dubbelen ring. In zijn geheel wijst dit teeken met
onmiskenbare duidelijkheid naar een heidensche afkomst:
de dubbele ring is een uitdrukking voor de zichtbare zon;
het vlammende zonnerecht; het was een hoog teeken, ook
al ging zijn verheven herkomst, waar die niet bewaakt
werd door Wetenden, in de middeleeuwen verloren. Als
femanenteeken kwam het ook in de heraldiek, waar het
met een Franschen term heet cyclamor of orle arrondi.
De vijf was hier oorspronkelijk een zinspeling op de vijf
stofgebieden der zonneschepping; als zoodanig was het
eens een Armanen teeken, toen Armanisme en Femanisme
nog ineen vloeide. Het stond toen gelijk met het achtrad,
dat lang voor den ChristeÜjken tijd der feemgerichten,
met zijn beteekenis van achtgeven, behoeden, beschermen naar metaphysische studierijken verwees.
Men sprak in christentijden van de heimelijke acht =•
verborgen vierschaar; van achten — vercordeelen, verbannen. Acht was als zoodanig het oud-Hoogduitsch
_ vijandelijke vervolging of ban, oud-Hoogduitsch
pan, ban = rechtsdaging als bloedban, recht over leven
en dood.
En rechtszeden èn woordzin waren hier wel gedaald
van hun oorsprong. De uitdrukking ,JieimeHjke acht"
was alleen nog voor den aanhanger der verborgen Wihinei,
den verscholen Armaan of Wijze „de heimelijke heilige
acht", waarbij heimelijk was afgeleid van heim- of huisrecht onder hoede van den Godgewijde. Deze zag nog
altijd in het getal acht het maalkruis binnen den cirkel
of de twee armen van dit kruis door cirkelbogen
vereenigd en aldus wortelend in het grondwoord ag, ak,
aht = te voorschijn komend uit het oer. Dit yermeerderingskruis, waarbij de boogcirkels de draaiende of
scheppende beweging uitdrukken, is als lucht-kruis uit
a n t a
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het rechte, roze of Aetherkruis ontstaan, en wordt bij
toenemende beweging het achtarmig waterkruis of
wanazon. E n lucht- en waterteekens worden door de acht
aangesproken: Sleipnir is Wodans achtvoetig paard
waarmee hij lucht en wolken berijdt. De achtbladerige
roos, wmdroos genaamd, is i n de heraldiek overgegaan
evenals de vijf bladerige roos en eveneens een rechtsteeken.
In den bouw der Gothische kerken komt deze windroos
veelvuldig voor en staat daar als teeken der hooge,
heimehjke Acht van een schuilgaand Armanendom, voor
wie zij als rechtsteeken, ook in het feem, een laatste
wegstervende echo van een eens zoo veelzeggend geluid
was. Achter het exoterisch vereeren der elementen, ook
bij den Waterdienst, ligt steeds ten grondslag de vermeerende scheppende kracht, die de natuur drijft en
richt. Daarvandaan het Duitsche woord Mehr als zee
Het woord is een echo van wat door de Wateren der
U
n(
L e .. w e r d
"» den mond van den Prediker:
T ^
„Die Zijn Opperzalen zoldert in de wateren"
Zoowel Thales als de in Chaldeesche gevangenschap c«'
geschapen Mozes,ontleenden de uitdrukking van bedoeld
begrip aan de wijsheid van een oer-chaldeesche of voorchaldeesche Arische bevolking; Thales naar het schijnt
door studie, die vele Grieken i n het buitenland o.a. i n
lndie en Egypte, misschien ook i n het Noorden gingen
halen; joodsche Bijbelontwerpers door het afschrijven van
Assyrische keilinschriften, die oeroude en ten deele reeds
misvormde wijsheid bewaarden. Het hierbedoelde water
voor Aether, heet^met het absolute recht,vermeerderings-'
gebied, zijnde de door den Geest bevruchte en geordende
chaos, zde Logos, smeedplaats van toekomstige vormen
van alle prototypen der eens zich evolueerende natuur
Daarom heet water i n dezen zin ook Mari, Maya, Myrrha
Madhawa, Moet, de groote Wereldmoeder, Androgyne
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Matrix, door Geest, dus smetteloos, bevrucht (onbevlekt
Ontvangen) met den bijnaam Ster (d.i. glans) der Zee,
als zijnde de kroon van den geordenden chaos.
Dat alle genoemde rechtbeeldspraak uit een abstract
weten ontsprong, komt, omdat dit weten in God was
geworteld. Maar dat ontaarding, afdwaling al vroeg de
praktische toepassing binnensloop, komt, omdat de
mensch in 't algemeen een zoekend, dwalend wezen is en
de naar buiten gerichte invloeden der kleine groep geestelijke pioniers tot groote hoogte beperkt en gebonden. De
blauwe steen en de galg ontsierden reeds in vóór-historischen tijd de Germaansche rechtsplaats; toch zijn de
wetten en voorschriften vele, die van een hoogen adelijken
geest getuigen van hen, die het volksbewustzijn doorloopend tot woordvoerders en leiders verhief.
De oorspronkelijke beteekenis van woorden voor wet
en recht toont dit duidelijk aan: Het zoo juist genoemde
vermeerderingsbegrip me, mi als b.v. in Mehr (zee) kreeg
ook uitdrukking als recht in de woorden mêrs (Umbrisch), médomai (Grieksch); midir (Iersch); mita
(Gothisch) met de oorspronkelijke beduiding der aansluitende begrippen maat en meening. Het is dan ook wel
zeker dat de vele Gallische Mediolano's, als b.v. Milaan,
op recht betrekking hebben. Dan het Gothische wito; het
oud-Saksisch witat; het oud-Duitsche wizzöd, het laatDuitsche wistuom, Angelsaksisch wisdom, alle wet, maar
beteekenend tegelijk wijsheid en weten.
Verder de opvatting van „recht" tegenover krom in
het Gothische raihts; oud-Noordsch réttr; Angelsaksisch
riht; oud-Slavisch rëht; oud-Iersch recht, zoowel voor
wet als recht; Latijn rectus als juist; Awestisch rasta;
Keltisch rektu. Ook heeft m(en nog voor recht talrijke
woorden met da, dha, dom, ook weer in de uiteen-,
loopendste talen, waarvan een nevenbeteekenis opnieuw
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naar een hooge en heilige herkomst wijst: het Sanskritsche
dhaman, als wet, orde; Persisch dad - gerechtigheid;
Armemsch dat — recht, oordeel. Met dit da houdt
verband het Gothische doms; het oud-Noordsch domr;
oud-Saksisch dom; oud-Duitsch tuom. Angelsaksisch
dom, waarvan dómbóc =- wetboek. Dhaman en doms
etc. werden huis. Dom bleef bestaan als kerk, kathedraal
daarmee uitdrukkend haar oeroude beteekenis als rechts-'
plaats, die eens één was met den Eeredienst. Ook dient
hier nog eens herinnerd aan de oud-Germaansche woorden
ewa, eo oé w alle wet, afkomstig van het begrip eeuwie
en verband houdend met hetj Latijnsche aequum
billijkheid en het Grieksche aei — immer.
De naam Aias, gelijk aan Ariërs,is gegrond in dit
eeuwig; hiervan nog het Nederl. woord ar, aarts als
eerste, oudste (aartsdiaken, aartsbisschop, enz.). Het
Slavisch zakonü in den zin van wet beteekent eigenlijk
„wat van den aanvang was" en verklaart den naam Saken,
ie
u d s t e Ar
* n , die hun naam waarschijnlijk al in Atlantische tijden droegen. Het juist
genoemde Latijnsche aequum staat in verband met
equus, paard, ros. N u is het ros in de esoteriek van haast
alle volken een veelvuldig voorkomend symbool, meest
van zeer hooge beteekenis. Het witte paard komt als
god-gewijd dier zoo algemeen bij de Germaansche
stammen voor dat dit nauwelijks vermelding behoeft.
Het paard is het statige dier van ridder en strijder en
Wodans verheven en licht snel stormros genoot algemeen
ontzag bij het Germaansche volk. Ros, van ro-os is
zc^nedrager en daarom rechts-drager of Godswet, zooals
ook de vijfbladige roos eveneens ro-os, symbool van
recht is.en waar zij b.v. in de heraldiek de zwarte kleur
draagt,op het verborgen- het latere feemrecht ziet. Maar
net paard als rechtssymbool, als zonne-voorstelling is wit
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(van goddelijk weten) en treedt als zoodanig ook voor
wet als levenswet op. Twee lafrunen in den vorm van
een M verbonden (men zie plaat met runen) vormen
de ros- zoowel als de echt- of huwelijksrune, in het
Duitsch Eh-rune, waarvan Eh weer tot de laatstgenoemde
woordenrij voor „wet" behoort. De levenswet, als draagster van het persoonlijk en maatschappelijk leven, vindt
volgens Arische en vooral Keltisch-Germaansche opvatting een machtige uitdrukking, waar de idee van rassenreinheid als voorwaarde tot verheffing en groei van
individu en ras haar groote rol speelt. Het ros van den
Indischen Zonnegod Surya heet aar, naam van den
trotschen zonnevogel, die het gansche Arische ras door
zijn machtige vleugelen schraagt. In Egypte was. Hari
Horus, Zonnegod, en Hora Aurora; in Griekenland was
Hora, Hera.'zonnevrouw.als echtgenoote van Zeus. Wij
zien dus hoe ros en arend,zon en zonnerecht verbeelden,
waarbij de grondslag der Arische levenswet in het rassenrein huwelijk als onontbeerlijk element gevestigd was.
Naast de Pan-Germaansche volken, deed het geheele
Ibero-Ligurisch-Keltische Frankrijk aan bedoelden Zonnedienst. Stonehenge bij Salisbury toont aan, dat lang voor
de komst der Kelten ook in Engeland reeds een hooge
Arische cultuur gevestigd was.
De nauwe betrekking tusschen Water- en Zonnedienst
wordt o.a. uitgedrukt door het acht- of waterrad, of
Wanenzon, exoterisch toegelicht als de dagelijks uit het
water opstijgende zonnekracht, in werkelijkheid als de
samenwerking tusschen zon en water, als een noodwendig
natuurgebeuren voor groei en leven.
Een andere glyphe, de achtster of octogram, treedt hier
met gelijke beteekenis als het waanrad op. Het is een
vervlochten ruit met vierkant, dus ruotha en führung,
m.a.w. recht en leiding, dus weder een rechtsteeken. Men
;
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ziet het op plaat F 13-14 onderaan, als behoorend tot
de rij der magische teekens, dus betrekking hebbend
zoowel op uiterlijke als innerlijke scholing.
Wij vergaten onder de woordenreeks met den zin van
recht het in zoo uitgebreiden zin beruchte chaman, dat
de legende zegt van Cham, Noach's zoon af te stammen
en gewoonlijk gebruikt wordt in den zin van minderrassigheid, ruwheid, bloedgierigheid, bedriegelijkheid en
dergelijke laagwaardige eigenschappen. Het woord
beteekende in oorsprong .'ordenen, waarvan het Keltisch,
kempenn en het Germaansche kammen van het oud-'
Hoogduitsche chemben. Dit laatste woord vindt in legende
en heraldiek o.a. uitdrukking in de Loreley of Lurley,
een bijzonder soort van zeejonkvrouw met kam en
spiegel. Het woord jonkvrouw ontmoeten wij reeds als
een zinnebeeld voor verjonging; zee in het Germaansch
Mehr, staat hier voor vermeeren. Lur was eertijds geluid
geven en ley wet. De verstelling beteekent: de zich
eeuwig verjongende levenswet, als samenstel van ordenende
(kam) en steeds weer vereffenende (spiegel) krachten,
is het alles beheerschende Geluid, de onafgebroken lofzang
der schepping.
De naam Lurley — geluidswet duidt op het geluid, als
grond der schepping, de muziek der sfeeren als volmaakte
toonladder, waarbij geluid en rythmus worden beschouwd
in verband te staan met de ziel der stoftoestanden, en
hierbij geldt de overtuiging, dat de stof iets meer is dan
wijze van beweging, zooals velen thans meenen en waarbij
geluid, electriciteit, licht niet anders worden omschreven
dan als affectie's en gewaarwordingen van stof.
De zevenvoudige hiërarchieën, waarop hier gezinspeeld
wordt, gelden als aan te sluiten aan den oppersten klank,
de Logos zelf, en,volgens de taal der Indische boeken aan
de Wydyahara's (hooge wijsheidbezitters) beneden.'De
beeldspraak der Wanazon uit zich naast het beeld der
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Loreley nog in tal van mensch- en diervoorstellingen, die
duidelijk toonen, hoe de heele watersymboliek, betrekking
hebbend op de uitgebreide Watercuult onzer heidensche
voorouders, direct in verband stond met den uiterlijk
hooger geschatten Zonnedienst en hoe een zelfde abstract
denkbeeld de verschillende culten beheerscht. Dit toont
o.a. de oud-Germaansche opvatting der Julimaand. De
sacrale maandnaam is Omi van Om. Het zonnehuis heet
Himminbiörg = geborgen hemel of heim, waarmee de
zon bedoeld wordt, als voleindigd hebbend haar opwaartschen gang met al haar vruchtschenkende invloeden voor
de aarde. De maandgod heet Heimdalir of Heimdold Van
dol, dolt —• bloei, slaat dus op het eeuwfig leven der zonnekracht, letterlijk en bij overdracht. Heimdold bewaakt
immers volgens de Edda de poort van den Hemelburg.
N u Baldur, de zonnegod, gaat sterven, d.i. zijn neerwaartschen jaar loop begint, treedt Heimdold, de god van
het onverwoestbaar hemelleven, als wachter des hemels
op. Het sterreteeken der maand is dan ook de Leeuw =
leven. En wij zagen, hoe leven, in de laf-rune uitgedrukt,
kenmerkend is voor aarde - water, beide weer^ritdrukking
voor physiek en astraal (psychisch) leven. Het levensteeken aan den hemel, als leeuw of vuurteeken, verbindt
deze lagere levens met het verstandelijk bestaan, door dit
hemelteeken uitgedrukt. Zij omvatten en doordringen
elkaar tot één wezen: maya (stof)Utama (psychej^manas
(verstand). Ze zijn voor den goeden mensch eeuwig en
onafscheidelijk verbonden, daarom werd door den
ernstige geen aandacht aan het lagere gewijd, waarvan het
hoogere uitgesloten was. Het verschil tusschen Vuur "Water - Zonnedienst betreft daarom ook in hoofdzaak
de exoterische zijde. Voor de aanbiddende en naar groei
strevende ziel heeft het alles eenzelfden grond, de
Godsidee, de Godskracht. De verschillende teekens der
Water-symboliek zijn daarom ook rechtsteekens.

ERRATA.

O p plaat staat T y r u n e , moet z i j n T y r r u n e .
B l z . 25, regel 8 v a n b o v e n : E r k a , moet z i j n E r t h a .
O p b l z . 47, regel 3 v a n onder staat k r o n k e l p a l , lees
kronkelpad.
B l z . 143, regel 5 v a n onder: w a t e n , lees „ w a t a n " .
B l z . 153, regel 1 b o v e n : „ d e Belgische K e l t e n " , moet z i j n
„Belgische K e l t e n " .
B l z . 186, regel 13 v a n b o v e n : A r k o n a en R ü g e n , lees
Arkona in Rügen.
B l z . 257, regel 3 v a n b o v e n : „ a l s " , lees „ i s " .
B l z . 2 j ? , regel i y v a n onder staat „ A l f a t u r — v r u c h t baarheid, scheppende v u u r k r a c h t " , lees „ v r u c h t b a a r heid scheppende v u u r k r a c h t " .
B l z . 266, regel 16 v a n onder: acht v a n acht, lees v a n
ach, ag.
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