
Jonathan Livingston
Seagull
Van 11 tot en met 13 april 2003

was er op het Theosofisch Cen-

trum in Naarden een bijeen-

komst onder leiding van Helen
Gething over Jonathan Living-

ston Seagull, een verhaal ge-

schreven door Richard Bach.

Het verhaal van Jonathan Zee-

meeuw is het verhaal van een
meeuw die zijn eigen weg gaat,

tegen de wil van de groep (de

zwerm meeuwen) in. In de

groep meeuwen waar hij bij

hoort is onderling vechten om
voedsel, schreeuwen en

eeuwenoude regels volgen de

enige manier van leven. Voor Jo-

nathan is het leven vooral: leren

zo goed mogelijk te vliegen. Dit
beheerst zijn hele leven. In een

poging zo snel mogelijk te vlie-

gen komt hij op een morgen zo

snel de zwerm ingedoken dat ie-

dereen zich wild schrikt. De
raad van ouderen wordt bij el-

kaar geroepen en Jonathan

wordt verbannen. In de uithoek

waar hij terechtkomt blijft hij

zich bekwamen in het vliegen,
tot er een paar sneeuwwitte

meeuwen langs komen die geen

enkele moeite hebben hem bij

te houden. Jonathan is stomver-

baasd. “Wie zijn jullie?” “Wij zijn
gekomen om je mee te nemen

naar de volgende school.” In die

school zijn allemaal meeuwen

die van het perfectioneren van

vliegen hun doel in het leven ge-

maakt hebben. Jonathan oefent

en leert en is echt op zijn plek.

Op een dag laat een oudere

meeuw zien dat het mogelijk is

met de snelheid van een ge-

dachte van de ene plek naar de

andere te gaan. Jonathan, leer-

gierig als hij is, wil dit ook leren.

Om dit te leren moet Jonathan

zich ervan bewust worden dat
hij een perfect idee van vrijheid

is. De eerste keer dat het hem

lukt om dit toe te passen, komt

hij op een andere planeet te-

recht. Na wat oefenen neemt de
oude zeemeeuw afscheid en Jo-

nathan wordt ingezet om de

nieuwelingen te leren vliegen.

Maar de oude wereld blijft trek-

ken en op een dag besluit Jona-

than terug te gaan, want er

moeten toch meer meeuwen

zijn zoals hij!

Terug in de gewone wereld

vindt hij Fletcher Zeemeeuw, die
net is verbannen uit zijn zwerm.

Fletcher is boos op de zwerm

meeuwen, maar Jonathan vraagt

wat hij wil: echt goed leren vlie-

gen en aan de anderen leren wat
mogelijk is, of boos blijven. Flet-

cher kiest het eerste en ze gaan

aan het werk. Al gauw krijgen ze

gezelschap van andere meeuwen

die ook les van Jonathan willen
hebben. Op een dag besluit Jo-

nathan dat ze de zwerm gaan la-

ten zien wat ze kunnen. Dus

vliegen ze in formatievlucht over

de zwerm en oefenen ze hun
kunsten. De ouderen van de

raad vinden het maar niets en

noemen Jonathan en de zijnen

duivels. Maar ze zetten door.

Een lamme meeuw die niet kan
vliegen komt bij Jonathan en

vraagt: “Kan je mij ook leren

vliegen?” “Natuurlijk, ook jij bent

een perfect idee van vrijheid.”

En wonder boven wonder – hij
vliegt. Nu wordt Jonathan echt

populair en steeds meer meeu-

wen luisteren naar zijn verhalen

dat ze allemaal perfecte ideeën

van vrijheid zijn. Tot op een dag
Fletcher tijdens een stuntvlucht

recht de rotswanden in vliegt.

Tot zijn eigen verbazing gaat hij

niet dood. De zwerm meeuwen
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is zo geschokt dat ze Fletcher
aanvallen. Nu zijn hij en Jonathan

opeens op een heel andere plek.

Jonathan zegt: “Dit is een

kunstje dat meestal pas verder-

op in het programma aan bod
komt. Maar je weet nu dat het

waar is: je bent een perfect idee

van vrijheid.” Fletcher oefent

een paar dagen met zijn nieuw

gevonden mogelijkheden en Jo-

nathan zegt tegen hem dat het

tijd wordt te gaan: “Nu ben jij de

leraar van de zwerm. En laat ze

geen afgod van me maken.” En

Fletcher begint les te geven.
De eerste dag van de bijeen-

komst in Naarden ging over dit

verhaal. We hebben het ge-

hoord, op film gezien en de mu-

ziek van de film gehoord.
Dag twee was heel anders,

toen hebben we geoefend in

luisteren en nagedacht over wat

deze ervaring betekent voor het

werk van de Theosofische Vere-

niging. Dingen die goed zijn voor

het werk zijn: helderheid, aan-

dacht, humor, toepasselijke plek,

oogcontact, openheid, eerlijk-

heid, redelijkheid, volwassen-

heid, lichaamstaal en vertrou-

wen. Hindernissen zijn:

vooroordelen en kennis. Verder

waren er persoonlijke gesprek-

ken over ervaringen die ons le-

ven veranderd hebben.

Op dag drie hebben we con-

tact gemaakt met de natuur op

het mooie terrein. Die erva-

ringen hebben we daarna met
elkaar gedeeld. Daar kwamen

dingen uit als: contact maken

met de natuur is moeilijk als je

gedachten blijven malen. Wat

een kracht zit er in een boom.
De vele vormen in de natuur ko-

men uit één energie voort. Afge-

sloten werd met het voorlezen

van het verhaal door mensen die

verschillende karakters in het
verhaal voorstelden. Een rode

draad door de drie dagen waren

de citaten uit Illusions, ook van

Richard Bach.

Al met al was het een heel an-

der soort weekend dan ik van de

Theosofische Vereniging of het

Internationaal Theosofisch Cen-

trum gewend ben. Er waren

geen lezingen waarin je alvast
voorgezegd werd hoe je theoso-

fie dient uit te leggen en te erva-

ren en er was meer ruimte voor

meditatie, eigen studie en eigen

ervaringen. Ik vond het heerlijk.
Deze mening werd denk ik niet

door iedereen gedeeld, want

elke dag waren er minder men-

sen. Een volgende keer dat zo-

iets geprobeerd wordt is het,
denk ik, handig als er duidelijker

gemaakt wordt dat het doel van

het weekend meditatie en

zelf-werkzaamheid is. Het pro-

gramma lezend zie ik dat het er
wel op stond, maar niet duidelijk

genoeg, denk ik. Mensen lezen

zo’n programma niet, dus zoiets

belangrijks moet in de titel al tot

uitrukking komen. De mensen
die over bleven op zondag wa-

ren naar mijn idee de mensen

die niet alleen kwamen om te

ontvangen, maar ook om te ge-

ven. En paradoxaal genoeg: wie
geeft, zal ontvangen.

Ik wil afsluiten met een van de

citaten uit Illusions waar we dit

weekend op gemediteerd heb-

ben: “Elke mens, alle gebeurte-

nissen in je leven, zijn er omdat

jij ze naar je toe getrokken hebt.

Het is aan jou te kiezen wat je

ermee doet. ” (Every person, all

the events of your life are there
because you have drawn them

there. What you choose to do

with them is up to you.)

Katinka Hesselink
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Ahimsa (geweldloosheid)

gehandhaafd in India

In Theosofia 5 (oktober 2002)

stond een oproep om een pro-

testbrief te schrijven naar de re-

gering van India aangaande het

voorstel om export, import,

slacht en consumptie van vlees

te bevorderen.

In de jaarlijkse uitgave 2002
van het blad The Service Link,

uitgegeven door The Theosophi-

cal Order of Service, staat het

resultaat van deze actie in de ko-

lom “Goed nieuws”.
In 2002 formuleerde de rege-

ring van India het 10e Vijfjaren-

plan voor de ontwikkeling van

India.

De sub- commissie Vlees van
het ministerie van Landbouw en

Veeteelt beval in een rapport

een aanzienlijke uitbreiding aan

van het slachten van dieren en

van de im- en export van vlees-

producten.

De Theosophical Society en

de Theosophical Order of Ser-

vice beoordeelde dit als vol-

strekt in tegenspraak met India’s
prachtige spirituele erfenis van

ahimsa, geweldloosheid.

Men zag dit ook als een ver-

dere stap naar beneden op het

pad dat de westerse naties be-

wandelen, het pad van het in-

dustrieel exploiteren van dieren

zonder begrip voor het leefmi-

lieu van het dier en zonder in-

zicht of het al of niet voor de ge-

zondheid van de mens

noodzakelijk is om vlees te eten.

Radha Burnier, internationaal

Presidente van de TS en de
TOS, vroeg ons om naar de Mi-

nister President van India te

schrijven om onze bezorgdheid

uit te spreken.

De actie werd op het Hoofd-

kwartier van de TS gecoördi-

neerd door Mr Arjun Gopalarat-

nam die samenwerkte met

andere dierenbeschermers en

organisaties.
De respons van leden van de

TS uit India en uit de rest van de

wereld was fantastisch: vele

honderden brieven kwamen bin-

nen.
Mr Arjun meldt dat het rap-

port van de sub- commissie

Vlees is verworpen door de re-

gering van India .

Hij voegt daar aan toe:”De
Commissie Planning schreef een

officieel bericht naar ons en naar

andere organisaties, dat de rege-

ring momenteel geen plannen

heeft om het slachten en de
mechanisering van slachthuizen

uit te breiden. Daarnaast is er in

de staat Tamil Nadu, waar de TS

is gevestigd, van regeringswege

een verzoek gekomen aan poli-

tie, aan het departement van

Landbouw en Veeteelt en aan de

Vereniging ter voorkoming van

wreedheden jegens dieren, om

het toezicht op transport en be-

handeling van slachtdieren te

verbeteren.”

De “Russische archieven”

Gedurende de afgelopen jaren is

er regelmatig, tijdens bijv. de

ALV, sprake geweest van archie-

ven die zich in Rusland bevon-

den.
Sinds 21 mei jl. staan deze ar-

chieven uiteindelijk weer bij ons

in de kast. Eerst even een stukje

historisch overzicht.

Begin jaren ’90 ontdekte Prof.
Dr. F.C.J. Ketelaar, archivaris van

het Nationaal Rijksarchief dat er

in Rusland, Moskou, een gebouw

bestond waar vele kilometers

archief stonden opgeslagen uit
heel West Europa. Dit gebouw

was niet toegankelijk en nage-

noeg niemand wist wat er in zat.

Er is verteld dat het door krijgs-

gevangenen gebouwd was, en
voor alle ramen zitten tralies.

Het duurde tot eind 1991 begin

1992 tot hij daar toegang toe

kreeg. Hij heeft zeer veel tijd in

dit project geïnvesteerd om het
enigszins te catalogiseren.

Hoe kwamen die archieven nu

daar:

In het prille begin van de 2e

wereldoorlog, in mei 1940,
werd door de Duitse bezetters

alles meegenomen. Niet alleen

de archieven trouwens maar

ook (een gedeelte van?) de

bibliotheek.
Ik heb begrepen dat een aan-

tal belangrijke dingen door be-

stuursleden mee naar huis geno-

men is, uit voorzorg. Niet alleen

bij ons werden de archieven ge-

roofd, maar het gaat hier om ar-

chieven van ruim 30 verschil-

lende organisaties.

Deze archieven werden naar

wat heen en weer zwerven op-

geslagen in wat later de Russi-

sche sector van Berlijn en Duits-

land werd. Dit geheel, waar

onder ook een hoeveelheid

kunstschatten behoorden, werd
gezien als oorlogsbuit en overge-

bracht naar Moskou.

De reden voor deze archie-

venroof, die door de “Sicher-

heitsdienst” werd gedaan was,
naar men zegt, dat (spirituele)

organisaties vaak een netwerk

hadden waardoor spionage en

contraspionage kon worden be-

dreven.
Vanaf het moment van ont-

dekking heeft het Ministerie van

Buitenlandse zaken, in samen-

werking met het Nationaal
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Archief te Den Haag, zich in-

gezet om deze archieven weer

bij de rechtmatige eigenaars te-

rug te kunnen bezorgen. Op 3

april 1992 was er de eerste bij-

eenkomst over dit onderwerp,
er volgden nog vele andere.

De tijd dat Mr Gorbatchov

president van Rusland was heeft

een versnellende werking op de

voortgang gehad, maar de ware
doorbraak kwam toen Koningin

Beatrix in de zomer van 2001

met dhr Poetin, Staatshoofd van

de Russische Federatie een ge-

sprek had waar ook de “Recupe-

ratie van de archieven” zoals het

officieel heet, besproken werd.

De Nederlandse regering

heeft de Russische Federatie in-

middels een financiële bijdrage
gegeven ter compensatie van

een deel van de kosten ten be-

hoeve van de opslag van het ma-

teriaal. Op 6 december 2001 is

door de Russische autoriteiten
het eerste deel van het archief-

materiaal overhandigd aan de

Ambassadeur ven het Koninkrijk

der Nederlanden te Moskou. Dit

gedeelte werd op 30 januari
2002 in het Auditorium van het

Algemeen Rijksarchief aan de

respectieve eigenaars teruggege-

ven. De tweede zending is begin

2003 in Nederland aangekomen,
maar er bleek een archief

-schimmel in te zitten, dus het

moest eerst ontsmet worden.

Op 28 mei 2003 was de officiële

overdracht van de 2e serie, waar
de Theosofische archieven bij

waren. De overdracht ge-

schiedde door Dr. M.W. van Bo-

ven, de opvolger van Prof. Dr.

Ketelaar. Aan afgevaardigden van
de organisaties werd allemaal

één dossier overhandigd. Ik heb

het dossier van onze vereniging

in ontvangst genomen.

Dhr R.D.C. Jansen, die al veel
werk in ons archief heeft ver-

richt en zijn vrouw waren daar-

bij aanwezig. Sprekers waren:

Mr. F.A.M. Majoor, Secr. Gen.

van het ministerie van Buiten-

landse Zaken, Drs. F.J. Hooge-

woud, werkzaam bij de afdeling

collecties van de Bibliotheca Ro-

senthaliana te Amsterdam, Dr.

M.C. Jansen, werkzaam bij de fa-

culteit Geesteswetenschappen

aan de Universiteit van Amster-

dam leerstoel Oost – Europese

geschiedenis en Oost Europa

kunde, Zijne Excellentie dhr A.
Khodakov, ambassadeur van de

Russische Federatie.

Het hele gebeuren is omgeven

door een hoge mate van zorg-

vuldigheid, waarvoor wij de be-

treffende instanties zeker dank-

baar mogen zijn

Zelf heb ik het voordeel ge-

had om vanaf het begin alle bij-

eenkomsten die over deze zaak
gingen bij te kunnen wonen,

daardoor is er ook een verwach-

ting gegroeid over de inhoud. Je

denkt dan wel eens, “stel dat nu

vandaag ons archief werd ge-

roofd, wat zou men daar dan 60

jaar later nog aan hebben? “

Nu bent u natuurlijk nieuws-

gierig naar de inhoud. Helaas

kan ik er nu nog niet veel over
zeggen. Het is nog lang niet ont-

sloten, maar mogelijk kan ik u

over enige tijd hier meer van

vertellen.

Wies Kuiper

Inner and Outer Change

door professor P. Krishna

Professor P. Krishna hield op 23
t/m 25 mei 2003 lezingen

over de “Innerlijke en Uiterlijke

Verandering” (transformatie) van

de mens, in de voor zo velen in-

middels vertrouwde grote zaal
van de Besant Hall in Naarden.

Professor Krishna ging in op

wat de mens door het denken in

de uiterlijke wereld heeft be-

reikt. Er is de laatste eeuw op

het uiterlijke gebied meer veran-

derd dan duizenden jaren voor-

afgaand door de ontwikkelingen

in de wetenschap, technologie,
gezondheidszorg en landbouw.

Daar kan de mens trots op zijn.

Helaas is er nauwelijks iets ve-

randerd op het gebied van inter-

menselijke relaties, als wij kijken
naar de reeds duizenden jaren

bestaande verdeeldheid in de

wereld op het gebied van gods-

dienst, de sociale en economisch

omstandigheden van grote groe-

pen mensen en in de onderlinge

communicatie. Er zijn nog steeds

te weinig mensen die in gelijk-

waardigheid denken. Het groot-

ste deel van de mensheid leeft
nog in een afgescheiden denk-

wereld, waarin slechts plaats is

voor identificatie met de groep

waartoe men behoort. Er wordt

uitgegaan van groepsdenken zo-

als familie, buren, nationaliteit

enz. waarbij het afgescheiden

denken centraal staat. Dit

groepsdenken leidt tot conflic-

ten, oorlogen, terrorisme
enz. Typische voorbeelden

voortkomend uit dit afgeschei-

den denken die de innerlijke ve-

randering van de mens tegen-

werkt en die de problemen in de
wereld veroorzaakt zijn:

- het niet onderzoeken van de

diepere oorzaken van oorlog zo-

als armoede, frustraties, on-

recht, teleurstellingen.
- de machtsfactor voortko-

mend uit de ontwikkeling van

wetenschappen en productie-
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methoden uitsluitend voor eigen
voordeel.

- milieuproblemen zoals de

opwarming van de aarde, woes-

tijnvorming, verontreiniging van

water, lucht en aarde, dikwijls
voortkomend uit eigen gewin en

misbruik van macht.

- dictatorschap leidend tot

misbruik van macht, criminaliteit

en het verbieden van de vrije
meningsuiting. Dit komt voor in

verschillende landen, maar ook

in gezinnen en op scholen.

Ook in een zogenaamde demo-

cratie komt groepsdenken voor,
als wij denken aan de handelsbe-

lemmeringen.

- de opvoeding van kinderen

in gezinnen waar ouders elkaar

niet zien als gelijkwaardig, maar
elkaar domineren of zelfs uitslui-

ten. Dit leidt tot een onzekere

situatie voor de opgroeiende

kinderen.

- indoctrinatie van kinderen
door hen op te voeden met

vooroordelen op godsdienstig

en sociaal gebied. B.v. “Ik ben

katholiek, protestant, moslim,

hindoe; ik ben rijk, of ik kom uit
een beter sociaal milieu, dus ben

ik anders, beter dan de ander”.

De diepere oorzaken van bo-

vengenoemde problemen liggen
in ons zelf. Wij zullen ons

denken moeten veranderen om

een innerlijke transformatie te

ondergaan. Immers, uit ons

denken komen onze hande-

lingen en gewoonten voort.

Innerlijke verandering ligt dan

ook besloten in de gerichtheid

van ons denken en op het

denken in éénheid. Het weten
en bewust ervaren dat wij een

onderdeel zijn van de gehele na-

tuur en dat we ermee verbon-

den zijn. Indien het denken van

de mens verandert van een per-

soonlijk denken naar een

denken in éénheid leidt dit tot

een groei in bewustzijn. Dit

denken leidt tot wijsheid. Be-

oordeel dan ook iemand niet op
wat hij zegt, maar op zijn wijs-

heid. Een leraar in het

boeddhisme is nog niet de

Boeddha en een leider in een of

andere kerk, moskee, tempel
enz. hoeft nog niet een spiritu-

eel mens te zijn.

De lezingen van professor

Krishna werden als zeer positief
ervaren. Hij gaf ons een duidelijk

beeld hoe innerlijke transforma-

tie tot stand kan komen. Het

zou fijn zijn indien deze warme

persoonlijkheid vaker in Naar-

den zou komen.

Tussen de lezingen door wa-

ren er discussies in kleine groe-

pen over de door professor

Krishna besproken onderwer-

pen en konden er vragen gefor-

muleerd worden om aan profes-

sor Krishna voor te leggen. Om

alle deelnemers aan de discus-

siegroepen te kunnen laten
deelnemen werd een aantal ke-

ren ook een nietnederlandsta-

lige groep gevormd.

Het programma voorzag deze

drie dagen niet alleen in lezingen
en discussiegroepen, maar er

waren ook avond- activiteiten.

Zo was er op vrijdagavond een

wandeling naar Naarden-Vesting

onder begeleiding van Wies Kui-

per en Femmie Liezenga; een

groepje moedigen trotseerde de

regen om een bezoek te

brengen aan deze bijzondere

plek. Zaterdagavond zorgde
Nanko Doornbos voor een

schitterende muziekavond in St.

Michael’s House, waarbij een

keur aan muziekstukken op CD

werd voorgesteld aan een talrijk
opgekomen publiek.

Dit weekend is tot stand ge-

komen door een perfecte sa-

menwerking van de Vlaamse Lo-

ges en de T.V.N., wat zeker voor
herhaling vatbaar is! Het evene-

ment kon dan ook rekenen op

ruime belangstelling uit “het zui-

den”.

Men is doende alle lezingen
van professor Krishna vanaf de

Engelstalige geluidsopnames in

het Engels uit te schrijven. Pro-

fessor Krishna zal deze teksten

redigeren, waarna ze in het Ne-

derlands vertaald kunnen wor-

den.

Sabine van Osta en

Johan van der Poll
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