
Van 4 t / m 30 september 2022 kun je in het J. van Rijckenborgh-
centrum de tentoonstelling: ‘De Rozenkruisers Revolutie. Traditie en 
vernieuwing’ bezoeken. Deze reizende tentoonstelling, uitgaande van 
de Embassy of the Free Mind, neemt je mee in het fenomeen van de 
geheimzinnige broederschap van de Rozenkruisers uit de 17e eeuw, die 
zo veel bewegingen in latere eeuwen geïnspireerd heeft. Wat was hun 
oproep aan de wereld? Wat wilden ze bewerkstelligen? 

Gedurende de maand september zullen er rond het thema van de 
tentoonstelling diverse activiteiten worden georganiseerd, waaronder:

12.30 uur Opening van de tentoonstelling. Iedereen is welkom.

10.00-12.00 en 13.00-15.00 uur Deelname aan Open Monumentendag. 

14.00-17.00 uur Boekwinkellezing door de Vlaamse auteur Lode 
Melis over zijn nieuwe boek De Magie van John Dee. John Dee was 
een man die op vele gebieden grenzen opzocht om zijn kennis over 
de natuur en het wezen der dingen te verdiepen en zijn horizon te 
verbreden. Een inspiratiebron voor velen na hem, waaronder de 
Rozenkruisers. 

13.30-17.00 uur Open middag voor belangstellenden, buren en 
vrienden van het Gouden Rozenkruis in het J. van Rijckenborgh�centrum. 
Deze middag zal in het teken staan van de Rozenkruisers door de 
eeuwen heen. Er zal om 14.00-15.00-16.00 uur eenzelfde lezing 
worden gegeven. Iedereen is welkom en krijgt ook de gelegenheid 
om de tentoonstelling te bekijken.

Naast bovengenoemde activiteiten is het mogelijk om de tentoonstel-
ling te bezoeken van dinsdag t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur en van 
14.00-17.00 uur en woensdag ook van 19.00-21.00 uur. Op deze 
dagen zijn er mensen aanwezig om de bezoekers� rond �te �leiden.

Het is ook mogelijk om tijdens bovenstaande tijden als groep 
rondgeleid te worden. Je kunt je hiervoor opgeven via 
haarlem@rozenkruis.nl; het bezoekadres van de tentoonstelling 
is Pentagram boekwinkel Bakenessergracht 1, 2011JS Haarlem, 
telefoon�023-5323850.
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