
European School of Theo-

sophy, Dublin, 9 tot 16

oktober 2004

De European School of Theo-

sophy werd dit jaar in Ierland ge-

houden.

Er waren 41 deelnemers aan

deze school vanuit maar liefst 12

verschillende landen. De ope-

ning begon met een groet vanuit

de verschillende deelnemende

landen. De oprichters van de

school, Geoffrey Farthing en

Ianthe Hoskins, beiden overle-

den, werden herdacht. Er werd

een e-mail voorgelezen die was

ontvangen van John Algeo, de

vice- president van de Theo-

sophical Society, mede namens
de presidente Radha Burnier. Hij

verwees naar het eerste doel-

einde van universele broeder-

schap en benadrukte dat scholen

als deze de onderlinge banden
verstevigen en een eenheid to-

nen om de oude wijsheid naar

de moderne wereld toe te

brengen.

Het thema van deze school
was “Het ontvouwende univer-

sum”. Hieronder in het kort iets

over enkele sprekers, hun inlei-

dingen en wat mij in het bijzon-

der daarin aansprak.
Een van de belangrijkste spre-

kers was Amit Goswami, profes-

sor aan de universiteit van Ore-

gon, en schrijver van het boek

Het visionaire venster, een kwan-

tum-fysicus over verlichting (zie

de recensie door Ton van Beek

over dit boek in Theosofia 3 van
2003). Zijn inleidingen gingen

over theosofie en kwantumfy-

sica, onze evolutionaire toe-

komst, wetenschap en spirituali-

teit. Hij zei onder meer dat wij
tegelijkertijd de wereld en de

ontvouwende wereld zijn. Theo-

sofie geeft het transcendente as-

pect weer van het immanente

universum. De theorieën van
Darwin zijn in feite theorieën

over aanpassingen van het fy-

sieke lichaam. De term “evolu-

tie” is hier eigenlijk niet op zijn

plaats. De hedendaagse weten-

schap is het op zekere punten

eens met wat HPB honderd jaar

geleden al optekende in De Ge-

heime Leer. Ook sprak Goswami

over de psychologie van de
emoties die een verandering van

het denken teweeg brengen. Hij

gaf aan hoe de wetenschap bezig

is met bewustzijn en evolutie.

Dr. Uma Krishnamurthy is kin-

derpsychologe. Zij gebruikt de

yoga- therapie in haar werk,

geeft workshops op psychisch-

spiritueel gebied en is opgeleid

in de klassieke Indiase dansen.
Haar inleidingen waren zeer
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Agenda

februari 2005

4 Inaugurele rede prof. dr.

Hans Gerding, 16.00 u

Academiegebouw, Rapen-

burg 73, Leiden. Titel:
“Empirische Metafysica en

zelfkennis”.

12 studiegroep Mahatma

Brieven

maart 2005

5 Voorjaarsdag. Spreker:

Henk Spierenburg “De

techniek van inwijding

volgens Proclus en
Blavatsky”.

12 studiegroep De Geheime

Leer

april 2005

8 t/m 10 Seminar op het

Internationaal Theosofisch

Centrum te Naarden:

“The Memory of Water”.

23 Studiegroep Mahatma
Brieven

mei 2005

8 en 15 Christa Engwerda,

De pracht van de Islam,
van 14.00- 16.15

21 Studiegroep De Geheime

Leer

juni 2005

4 Algemene Ledenvergade-

ring

11 Studiegroep Mahatma

Brieven

juli 2005

8 t/m 10 Zomerschool TVN

Voor nadere inlichtingen over

genoemde activiteiten kunt u
contact opnemen met de T.V.N.:

020-6765672.



goed te volgen. Zij gaf een zeer
uitgebreide uitleg van de mantra

AUM. Ze haalde een mooie uit-

spraak van Gandhi aan: “De

mens kan vliegen en zwemmen,

maar weet zich nog niet als
mens te gedragen.” Het loslaten

van conditioneringen is een hele

opgaaf waar deze mensheid nog

niet aan toe is. Een belangrijke

vraag is hoe men zich in het da-

gelijks leven moet gedragen zon-

der de ander en zichzelf te laten

lijden. Emoties zijn als het ware

besmettelijk en kunnen van an-

deren komen. Ze sprak erover
hoe je zou kunnen handelen bij

negatieve emoties. Een mooi ci-

taat was “om de vlinder in de

rups te zien”. Ze verwees regel-

matig naar de Bhagavad Gita
waarin Arjuna van mens naar su-

permens tracht te groeien, wat

een groot gevecht voor hem is.

Krishna, die dit als uitdaging ziet,

verliest nooit zijn glimlach, hij is
de belichaming daarvan. Op de

laatste dag voerde zij een traditi-

onele Indiase dans uit, onder an-

dere een uitbeelding van een

deel van de Bhagavad Gita,waar-

bij ze eerst de diverse symboli-

sche gebaren uitlegde.

Uma Krishnamurthy heeft con-

tact met een goeroe; tijdens een

van haar dansen liet zij ons een
foto van haar goeroe zien. Per-

soonlijk heb ik het idee dat een

boek of een persoon tijdelijk een

wegwijzer kan zijn, maar dat de

uiteindelijke ware goeroe zich
niet buiten ons bevindt. Die zul-

len we moeten vinden, diep bin-

nen in onszelf, op het pad dat

we zelf zullen moeten gaan, om-

dat niemand anders dat voor ons
kan doen.

Harold Tarn hield een interes-

sante inleiding over het verhaal

dat wij allemaal wel kennen,

“The House That Jack Built”, het
huis dat Jack bouwde. Hij

noemde diverse interessante

passages uit De Geheime Leer

voor nadere bestudering, waar-

onder de menselijke principes,
deel 1 [153].

Colin Price sprak onder meer

over akasha, verwijzend naar de

kronieken waarin alle indrukken

van de mens liggen opgeslagen.
Ook de term aether kwam aan

bod. Op de vraag of de weten-

schap zich daar mee bezighield

zei professor Goswami dat de

wetenschap deze substantie ook
onderzoekt en dat er bewijs is

dat dit in de ruimte aanwezig is,

wat destijds al door H.P. Bla-

vatsky in De Geheime Leer was

aangegeven. De wetenschap
komt steeds dichter bij de

“oude wijsheid”. Dit deed mij

denken aan de uitspraak “Je ziet

de krachten spelen”. Karma

speelt geen spelletje, het is een
wettelijk gegeven.

Ali Ritsema hield een bevlogen

inleiding over hoe wij de deuren

naar het universele denkvermo-

gen kunnen ontgrendelen. Als
het derde oog in onze diepe

nachtelijke slaap geopend wordt,

ontstaat de mogelijkheid dat de

kennis van het hart in het brein

wordt ingedrukt. Zij verwees
onder meer naar het meditatie-

diagram dat mevrouw Blavatsky

heeft doorgegeven.

Verder waren er nog diverse

andere sprekers uit verschil-

lende landen en was er een uitje

naar de Chester Beatty Library,

waar bijzondere boeken en

kunstwerken te bezichtigen zijn.

Op naar de volgende Euro-

pese School! Voor zover ik heb

begrepen zal deze mogelijk ge-

houden worden in Naarden, van

dinsdag 4 tot en met dinsdag 11

oktober 2005 ( inhoud nog niet
bekend en datum onder voorbe-

houd). Wij boffen als dit inder-

daad door zou kunnen gaan!

Loes Moreno B F

Dagboek Etty Hillesum,

weekend 30 en 31 okto-

ber 2004

Het dagboek van Etty Hillesum –

weekend georganiseerd door de
Theosofische Vereniging in Ne-

derland op het Internationaal

Theosofisch Centrum in Naar-

den.

Met een kort welkomstwoord
van Wies Kuiper, voorzitter van

de TVN werd dit weekend over

Etty Hillesum geopend.

De eerste spreker was Michel

Chapotin (T.V. Frankrijk), zijn le-

zing ‘Een pleister op vele won-

den’ werd door Fay van Ierlant

(T.V.N.) in het Nederlands ver-

taald.

Michel begon met enkele dia’s
om ons mee te nemen naar de

tijd van de Tweede Wereldoor-

log. Zo kregen we een beeld van

Etty, haar familie en vrienden en

de plaatsen waar ze gewoond
heeft. Etty Hillesum begon, toen

zij in Amsterdam studeerde, op

aanraden van haar therapeut en

later ook haar vriend Julius Spier

aan een dagboek. Dit dagboek
groeide uit tot een veelzijdige

getuigenis over de tijd waarin zij

leefde. Etty heeft ook veel brie-

ven geschreven, vooral vanuit

Westerbork, de plaats van waar
zij tenslotte met haar ouders en

broer naar Auschwitz getrans-

porteerd werd.

Michel vertelde ook wat hij

van Etty geleerd heeft. Het be-

langrijkste was wel, vond hij, dat

Etty uit vrije wil alles in praktijk

bracht waar zij in haar dagboek
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over schreef. Te midden van de
extreme druk van het leven in

oorlogstijd vond Etty de zin van

het leven. Zij vluchtte niet weg

in mooie verheven principes,

maar door inzicht in zichzelf te
zoeken, vond zij het goddelijke

in het leven en in haar zelf. Etty

had ook literaire aspiraties, zij las

heel veel, o.a. de Bijbel, geschrif-

ten van Augustinus, maar ook
dichters, vooral de grote Duitse

dichter Rilke.

Na de lunch sprak Michel o.a.

over Etty’s vermogen het lijden

dat haar overkwam te dragen en
te accepteren, daardoor kwa-

men er bij haar nieuwe krachten

vrij, zoals ze zei. Na het overlij-

den van Spier, die zij een bemid-

delaar noemde tussen haar en
God, werd Etty zelf bemiddelaar

tussen al die mensen die zij hielp

en God. Etty heeft het leven we-

ten te accepteren zoals het was.

Ondanks alle verschrikkingen
van de oorlog, waar zij zelf

slachtoffer van werd, schreef zij

in haar dagboek: ‘toch is het le-

ven mooi.’

De tweede lezing ‘Liefde voor
God en mensen’ werd gegeven

door Elly Kooijman (TVN).

In deze lezing werd vooral de

spirituele ontwikkeling van Etty

benadrukt. Wat bewoog haar en
wat dreef haar zich steeds maar

naar binnen te keren, zonder

overigens andere mensen te ver-

geten? Etty had van huis uit geen

Joods religieuze opvoeding ge-

kregen, maar door haar contac-

ten met Julius Spier begon zij,

behalve aan een dagboek, ook te

mediteren. Doel hier van was:

‘dat je van binnen één grote
ruime vlakte wordt, zonder het

geniepige struikgewas, dat het

uitzicht belemmert. Dat er dus

iets van ‘God’ in je komt, zoals

er in de Negende van Beethoven
iets van ‘God’ is. Dat er ook iets

van ‘Liefde’ in je komt, niet zo’n

luxe liefde van een half uurtje

waar je heerlijk in zwelgt, trots

op je eigen verheven gevoelens,
maar liefde, waar je iets mee

kunt doen in de kleine dagelijkse

praktijk.’ Het is opmerkelijk dat

Etty niet zegt, dat God in die

ongekende, eindeloze ruimte in
haar zelf aanwezig is, maar dat

er ‘iets’ van God is, want zij ver-

moedt nu al dat God groter is

dan die eindeloze ruimte in haar-

zelf. En wat die Liefde betreft
die in haar komt, daar wil ze iets

mee doen in de praktijk. Zij is

dus niet alleen maar met zichzelf

bezig in haar dagboek, maar ook

met anderen. Spier leerde haar
dat ‘liefde tot alle mensen

mooier is dan de liefde tot één

mens. Want liefde tot één mens

is toch eigenlijk alleen maar

liefde tot zichzelf.’ Deze univer-

sele liefde, kan je niet willen,

maar die groeit geleidelijk aan,

als je je zonder onderscheid

openstelt voor anderen. Na het

overlijden van Spier schrijft Etty
in haar dagboek, dat ze niet

treurig is, neen, ze voelt zich ‘zo

gelukkig en dankbaar’ en ze

vindt het leven mooi en zinrijk.

En dat terwijl ze ieder ogenblik
gedeporteerd kan worden naar

een onbekend gebied. Haar le-

vensgevoel drukt ze als volgt uit:

‘ik rust in mijzelve. En dat mij-

zelve, dat allerdiepste en aller-

rijkste in mij, waarin ik rust, dat

noem ik ‘God’.

In de avond was er een gezel-

lig samenzijn van de mensen die

bleven logeren. Isabel Nobre
Santos en haar echtgenoot José

Antonio (T.V.Portugal) zongen

folkloristische liederen uit Portu-

gal en begeleidden zichzelf daar-

bij op de gitaar. Heel vrolijk en
ontspannen was het allemaal.

Op de tweede dag sprak Isa-

bel Nobre Santos over: ‘Alche-

mie van het dagelijks leven’, haar

lezing werd vertaald door Elisa-

beth Raven. Wat Isabel opviel

was, dat Etty zo zichzelf was en

tegelijkertijd zo universeel. De

grootsheid van Etty kwam niet

zo zeer uit haar persoonlijkheid
voort, maar van uit de Bron, de

Universaliteit. Isabel sprak over

de twee wegen van Etty, de eer-

ste: hoe ze leefde en schreef en

de tweede: hoe zij diep in zich
zelf dook om God te vinden. Die

tweede weg is een ontdekkings-

weg, die in de Theosofie, maar

ook elders te vinden is. Wij kun-

nen Etty’s transformatieproces
volgen door haar dagboek te

volgen. Zij gebruikte letterlijk al-

les om tot zelfkennis te komen

en hoe meer Etty losliet hoe

meer ze ontving. Terwijl de Jo-

den vervolgd werden in Neder-

land, ontdekte Etty zichzelf. Het

leek wel als of er een afgrond

was tussen het uiterlijke en het

innerlijke, maar dat was alleen
zo, tot het moment dat het in-

nerlijke door het uiterlijke heen

kon schijnen. Isabel zag bij Etty

een aantal opmerkelijke dingen

gebeuren: groei in creativiteit
(vanuit de chaos naar discipline –

en zo kon zij de motor worden

van zichzelf) – Leven in het hier

en nu en zo tot rust en even-

wicht komen. – God is in haar
aanwezig. – Zij vlucht niet naar

anderen (zij zijn ook zwak). – Er

is meer gewaar zijn. – Zij accep-

teert het leven zoals het is. – Zij

verandert, omdat zij moeilijke
omstandigheden ziet als moge-

lijkheden.

Op zondagmiddag sprak Rita

Bos (voorzitter van het Etty Hil-
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lesum Centrum in Deventer)
over: Het werk van Etty Hille-

sum in de praktijk.

Als introductie begon Rita met

een film gemaakt door leerlingen

van het Etty Hillesum Lyceum in
Deventer: ‘Zoektocht naar Etty

Hillesum.’ De leerlingen zijn op

zoek gegaan naar mensen die

Etty hebben meegemaakt en

nog kunnen vertellen wie ze was
en wat ze belangrijk vond in het

leven. Via de film komen we in

contact met getuigenissen van

mensen over de oorlog, de on-

macht die er heerste, de aansla-

gen op onze menselijkheid. Etty

is door haar leven en haar dag-

boek een getuige geworden.
‘Getuigen is herinnering, verge-

ten is je aanpassen, onverschillig-

heid,’ zei Rita. Het Etty Hillesum

Centrum bevordert de bewust-

wording van (vooral) brugklas-

sers door met hen projecten te

doen over b.v. ‘wat is toleran-

tie’– tolereren dat iemand ge-

pest wordt, kan eindigen in de

gaskamer. In het Etty Hillesum
Centrum vinden lezingen plaats,

discussies, studie, concerten, to-

neel, film, cursussen, leeskringen

en er is een leerhuis. Centraal

staat het gesprek met elkaar.
Verder wordt er historisch on-

derzoek gedaan en worden er

documentaires gemaakt.
‘Waarom spreekt Etty mensen

zo aan? Ze rookt, ze vrijt, ze eet

chocolade enz. Ze laat zich als

mens zien,’aldus Rita. Het

E.H.Centrum heeft veertig vrij-

willigers (incl.bestuur) en twee

betaalde krachten. Op een van

de muren van het Centrum staat

geschreven: ‘niet de ander, ik.’

Elly Kooijman
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