
ADYAR

In december 2004 en januari

2005 was een groepje van acht

Nederlanders in India rond de

jaarlijkse conventie van The
Theosophical Society (zie foto’s

op apart vel). Hieronder enkele

korte verslagen.

ALGEMEEN:

Vanuit een koud en winderig

Nederland kwamen we op ver-

schillende momenten en met di-

verse vluchten aan in India. We

moesten op het vliegveld direct

enkele lagen kleding uitpellen:

een flinke overgang qua tempe-

ratuur!
Het terrein van The Theo-

sophical Society (TS) is gelegen

in Madras/ Chennai aan de Baai

van Bengalen en bij de rivier de

Adyar. Op het strand, dat twee
maal daags enkele uren toegan-

kelijk is, wordt vooral gewan-

deld; dit is de plek waar Leadbe-

ater destijds Krishnamurti

ontmoette. Het terrein zelf is
een oase van rust en natuur-

schoon (flora én fauna) in een

stoffig en rumoerig Chennai (in

het verkeer is het de gewoonte

om bij iedere kruising te toete-

ren, een kakofonie van
geluiden!).

Het internationale “hoofd-

kwartier” (Headquarters HQ)

werd in december 1882 betrok-

ken door Mw. H.P. Blavatsky en
Kolonel H.S. Olcott, die op

17-11-1875 samen met anderen

in New York The Theosophical

Society hadden opgericht. HQ

wordt tijdens de conventie deels
opengesteld voor bezoekers die

dan de door Paul Zwollo sa-

mengestelde tentoonstelling (dit

keer over de Theosophical

Order of Service) in het archief,
het museum, het “dak”, de ka-

mers van Dr. Besant en van

Krishnamurti kunnen bezichti-

gen. Ook worden dan in de bi-

bliotheek/ het centrum voor on-

derzoek (ander gebouw) enkele

unieke boeken tentoongesteld.

De centrale hal van HQ straalt

direct het internationale karak-

ter van de verenging uit. Er is
een plaquette met de namen van

de landen waar secties van de

TS zijn, met de data van de char-

ters. Daarboven staan de drie

doeleinden van de Society (zie
achterzijde Theosofia). Tijdens

de conventie hangen er vlaggen

van de Verenigde Naties en van

80 Theosofia 106/2 � april 2005

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Agenda

april 2005

23 Studiegroep Mahatma

Brieven

mei 2005

8 en 15 Christa Engwerda

(kunsthistorica) “De

pracht van de Islam”,

14.00-16.15 uur te

Naarden
21 Studiegroep De Geheime

Leer

juni 2005

4 Algemene Ledenvergade-

ring te Amsterdam

11 Studiegroep Mahatma

Brieven

juli 2005

6-13The School of the

Wisdom te Naarden: John

Algeo “Reincarnation, the

Untrue Fact”.

augustus 2005

16-24 Les Pays Latins in

Naarden, met Radha

Burnier

oktober 2005

4-11The European School in

Naarden

Voor nadere inlichtingen over

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

020-6765672.



de bij de TS aangesloten landen.
De Vereniging heeft wereldwijd

32.161 leden, waarvan 14.195 in

India. Geheel in lijn met het

tweede doeleinde (vergelijkende

studie van godsdienst, wijsbe-

geerte en wetenschap) staan op

de wanden afbeeldingen, symbo-

len en soms ook spreuken van

bestaande en uitgestorven gods-

diensten en zijn er op het terrein
diverse heiligdommen, onder

meer van het Boeddhisme, van

de Bharata Samaja (Hindoei-

sme), van de Sikhs, een moskee,

een tempel van Zoroaster en
een christelijke kerk. Op het

terrein zijn diverse gedenkplaat-

sen. Van één monument wil ik u

de tekst niet onthouden: “Voor

die onbekende leden van de TS,
verspreid over de hele wereld,

die door hun zwijgzame loyali-

teit en offer verzekerd zijn van

de constante goedkeuring (bles-

sing) van de Meesters.” Waarvan
akte!

Dr. A. Besant heeft de bezit-

tingen van de TS in de tijd dat zij

presidente was uitgebreid door
terrein aan te kopen en gebou-

wen te laten neerzetten, veelal

door giften van privé- personen.

Leadbeater Chambers, in 1910

gebouwd ten behoeve van stu-

denten van de oude wijsheid,

doet nog steeds dienst.

In de zogenaamde Blavatsky

Bungalow wordt altijd The

School of the Wisdom gehou-

den.

De voorzitter van de TVN

heeft deelgenomen aan de jaar-

lijkse vergadering van The Gene-

ral Council. Er hebben korte ge-

sprekken plaatsgevonden met de

internationale presidente Mw.

Radha Burnier, zowel bij haar

thuis als op kantoor. Op haar

kantoor en in de bibliotheek lig-

gen alle theosofische

tijdschriften die ook worden ge-

lezen door haar Nederlandsta-

lige assistente daar, Carin Ci-

troen. Er zijn bezoeken gebracht
aan de boekhandel en de druk-

kerij. We bezochten de Krishna-

murti Foundation in Vasanta Vi-

har (het terrein rond de

bungalow die, voor zover ik be-

greep, door Besant voor Krish-

namurti werd aangekocht). Van

21 tot 24 januari 2005 (helaas na

ons vertrek) vond hier een jaar-

lijkse bijeenkomst plaats met als
thema “Menselijke regeneratie

in een degenererende wereld”,

in samenwerking met de TS.

De redactieleden hebben een

interview gehouden met een re-

dactielid van The Theosophist: dit

zal waarschijnlijk als artikel in

Theosofia verschijnen. We heb-

ben genoten van twee (en som-

migen zelfs van nog meer) tradi-

tionele Indiase dansvoorstel-

lingen in Kalakshetra (de school

die werd opgericht door Ruk-

mini Devi Arundale).

CONVENTIE

Op zondagochtend 26-12-2004

had iemand om 6.30 uur een

lichte beweging van de aarde ge-

voeld. De conventie werd die
dag om 8.00 uur geopend. Toen

wij om 11.00 uur op onze kamer

drie hoog in Leadbeater Cham-

bers kwamen, zagen we een

soort springvloed in de anders
zo rustige Adyar-rivier. Dit was

het gevolg (zo bleek later) van

de aardbeving onder zee bij Su-

matra en de Nicobaren. Het ter-

rein stroomde voor een deel on-

der, maar de mensen, gebouwen

en heiligdommen op het terrein

bleven geheel ongedeerd. De

trieste gevolgen van de tsunami

zijn u bekend. Op het terrein la-

gen tussen de aangespoelde

rommel massa’s slippers in vol-

wassen en kleine kindermaatjes,

als schokkende getuigen van

deze ramp…
Het thema van deze door

ongeveer 1250 afgevaardigden

van de hele wereld bezochte

129e internationale conventie

was “Yoga is Skill in Action”
(yoga is vaardigheid in actie). Zo-

als gebruikelijk vonden de bij-

eenkomsten plaats in een

enorme open uit hout vervaar-

digde ruimte, die hiervoor jaar-

lijks bij het hoofdgebouw wordt

opgericht. Nadat diverse verte-

genwoordigers de gebeden van

de religies hadden uitgesproken

(zeer indrukwekkend) opende
de internationale presidente

Radha Burnier de bijeenkomsten

met de aanroep tot eenheid van

A. Besant: “O, verborgen leven,

trillend in elk atoom; O, verbor-

gen licht, stralend in ieder we-

zen; O verborgen liefde, alles

omvattend in één zijn; moge een

ieder die één zich voelt met u,

zich één ook weten met ieder
ander…”. Er volgden groeten en

een uiteenzetting van het theo-

sofische werk van over de hele

wereld.

- In haar openingstoespraak
sprak Mw. Burnier over het

woord dharmah uit het em-

bleem van de TS, “Satyan Nasti

Paro Dharmah” als zijnde een

gevoel van universele verant-

woordelijkheid. De mens heeft

de mogelijkheid van onderschei-

dingsvermogen meegekregen.

Helaas wordt hij vaak verblind

door egoïsme/ onwetendheid,
waardoor hij onverantwoorde-

lijk handelt. Een theosofische

leefwijze is van belang: de ego-

ïstische belangen opzij zettend
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en de verantwoording op zich
nemend voor omgeving, dieren

en mensheid. Ze citeerde J.

Krishnamurti: “Als u zichzelf een

Indiër of een Moslim, een Chris-

ten of een Europeaan of wat dan
ook noemt, bent u gewelddadig

bezig, omdat u zichzelf onder-

scheidt van de rest van de mens-

heid”.

- De openbare lezing van Joy
Mills (U.S.A.) behandelde het

thema “Een Pad is om te bewan-

delen” en “walk the talk”: we

moeten die ideeën waarover we

praten in de praktijk brengen.
Ze besprak de vele metaforen

over het “pad” in de wereldlite-

ratuur. Deze inleiding is inmid-

dels verschenen in The Theoso-

phist.
- De theosofie- wetenschap

lezing werd gegeven door P.

Krishna (India): “De krachtige in-

vloed van wetenschap op de

maatschappij”. Is het doel van
opvoeding en onderwijs om la-

ter een goed salaris te verdie-

nen, of gaat het er om dat ie-

mand zijn mogelijkheden tot

uitdrukking leert brengen? Prof.
Krishna legde haarscherp de ma-

terialistische motieven bloot van

een deel van de wetenschappers

(het gevolg van de onwetend-

heid van onze mensheid). Hij
noemde nog eens het briljante

antwoord van Faraday toen hem

gevraagd werd wat het nut van

zijn uitvinding was: “Wat is het

nut van een pasgeboren baby?”
Wetenschap is in feite globaal en

universeel: er is geen Indiase of

Amerikaanse wetenschap. Eén

ding kunnen we zeker van de

wetenschap leren: nederigheid:
“Ik weet de waarheid niet, maar

ik ga het onderzoeken”. Een we-

tenschappelijke instelling is in

feite een religieuze instelling:

graaf diep en raak schoonheid,
wijsheid en waarheid.

- De TOS- lezing (Theosophi-

cal Order of Service) werd gege-

ven door Diana Dunningham

Chapotin (Nieuw Zeeland/
Frankrijk): “Geven vanuit de

overvloed in elk van ons”. Vanuit

de ontdekking dat wij één zijn

met alle levensvormen ligt be-

trokkenheid met het lijden dat
we overal waarnemen voor de

hand. Maar de motieven achter

dat hulp bieden dienen we moe-

dig te onderzoeken. Heel vaak

helpen we óók eenvoudigweg al
door wie we zijn en hoe we ons

leven leiden.

- De Besant- lezing werd ge-

geven door de advocaat Ashok

Desai (India): “Secularisme on-

der de constitutie” (scheiding

van religie en staat onder de

grondwet). Hij gaf aan dat er wel

eens gezegd wordt dat de Indi-

ase samenleving niet zo zeer een
smeltkroes is, maar veel eerder

een saladekom of een kleurrijk

kleed. In India is de regelgeving

die bijvoorbeeld bij scheidingen

wordt toegepast afhankelijk van
de godsdienstige groepering

waartoe iemand behoort. In

India is het een kandidaat niet

toegestaan om tijdens verkie-

zingen te spreken over zijn
godsdienstige achtergronden. Er

is nog steeds in alle religies het

probleem van ongelijke behan-

deling van mannen en vrouwen.

- Ed Abdill (U.S.A.) gaf de
openbare lezing: “Poort naar de

toekomst”. Hij sprak over het

begrip synchroniciteit van Jung

en over de flitsen van begrip. Op

zo’n moment moet het denkver-

mogen niet verstoord zijn. Als

verschijnselen van synchronici-

teit plaatsvinden kunnen we de

betekenis ervan begrijpen en

kunnen we wijzere beslissingen
nemen als we op de grote kruis-

punten van het leven komen te

staan.

- John Algeo (U.S.A.) gaf de

openbare lezing: “Verrast door
vreugde: heelheid in een gefrag-

menteerde wereld”. Vanuit per-

soonlijke ervaring gaf hij een be-

schrijving van de begrippen sat-

chit- ananda. Een dergelijke
vreugde kan alleen doorkomen

in een voorbereid hart, in een

voorbereide wereld. Om dit te

bereiken zullen we moeten op-

houden ons aan zaken vast te
klampen. Zoals Arjuna op het

slagveld van Kurukshetra zullen

we moeten leren wie en wat we

werkelijk zijn : “Om tat sat”.

- Zoals ieder jaar was er weer
een sessie “Vragen en antwoor-

den”, dit keer met John Algeo,

Radha Burnier en Joy Mills (zal

zeker vertaald worden voor

Theosofia).
- Trân-Thi-Kim-Diêu (Frank-

rijk): “Wat is yoga?” Als theoso-

fiestudent gaf zij aan dat ieder

mens enerzijds de plicht heeft

om zijn goddelijke natuur te rea-

liseren en anderzijds het recht

heeft om zijn eigen pad te be-

wandelen in de richting van het

goddelijke. Zij vatte yoga samen

als zuiverheid van motieven, in-

telligent denken en vaardigheden

in de praktijk gebracht.

- Dara Tatray (Australië): “Een

bekwame visie, bekwame mid-

delen”. In ons doorsnee dage-

lijkse leven onderzoeken we on-

voldoende en hebben we de

neiging om vooral op de buiten-

wereld te reageren: in feite

overheerst versluiering en ta-

mas. Zelfs als we de ene dag een

geweldige diepe ervaring van

waarheid hebben, is het de vol-

gende dag veelal weer “business
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as usual”. We zouden ons meer
bewust moeten zijn van onze ei-

genlijke beweegredenen en mo-

tieven en vooral moet leven in

het hier en nu.

- John Vorstermans (Nieuw
Zeeland) sprak over een zin-

snede uit H.P. Blavatsky’s Stem

van de Stilte “Het denken is de

machtige verdelger van het Wer-

kelijke” (fragment I- 4). We le-

ven in een wereld waar we

enerzijds geneigd zijn om bijna

alles te beredeneren, of ander-

zijds ons bezighouden met ritue-

len die ons ervan weerhouden
om te zien wat echt is. We wor-

stelen op onze eigen psychologi-

sche strijdtonelen. Een citaat

vermeldde “Om wijsheid te ver-

overen moeten we loslaten wat
we weten.” We moeten probe-

ren om weer met een open

denkvermogen te kijken en we

zullen onze verhalen en beelden

daarbij los moeten laten.
- Wies Kuiper (Nederland):

“Het gebruik van vaardigheden

in het proces van globaal leven”.

De term globalisering heeft

vooral betrekking op marktwer-

king, kapitaal en materie. Als we

niet verder doordringen in de

“Eenheid als het diepste onder-

liggende feit van alles” (Sri Ram)

komen we inderdaad niet verder
dan dit materiële aspect. De

enige manier om die eenheid te

bereiken, is door aandacht te

besteden aan onze gedachten en

deze niet te richten op de per-

soonlijkheid maar op het begrip

dat we een deel zijn van het ge-

heel.

- Michel Chapotin (Frankrijk)

verzorgde een diavoorstelling
met muziek en teksten van Sri

Ram, “Woorden van een wijs

man”. Radha Burnier en Joy Mills

gaven hier en daar nadere toe-

lichting bij de dia’s.

- Betty Bland (U.S.A.) hield

een power- point- presentatie

over hoe men in de U.S.A. mid-

dels computer en internet bezig
is met de verspreiding van theo-

sofie.

- Er was een panel- discussie

over “Doelen en middelen” en

er waren symposia “In de rich-

ting van Integratie” en “Harmo-

nieus leven”.

- Er was een inleiding op vi-

deo van J. Krishnamurti

(1895-1986) getiteld “In de rich-

ting van een holistische manier

van leven”. Volgens Krishnamurti

houdt yoga een morele, ethische

en gedisciplineerde leefwijze in

waarbij elke beweging en elk ge-

baar gadegeslagen wordt.

- Verder waren er verschil-

lende openbare bijeenkomsten

van groeperingen die in Adyar

bijeenkomsten houden, onder
andere van Loge Adyar.

- Bij de afsluitende bijeen-

komst op 31-12-2004 gaf Radha

Burnier aan dat Adyar in meer-

dere opzichten een bijzondere
plek is, onafhankelijk van de bui-

tenwereld. Het bijzondere aan

de toewijding van de werkers in

Adyar is het feit dat men komt

om te geven en niet om te be-

wijzen hoeveel men wel weet.

Zij adviseert de leden om in de

loges en centra zo’n soort mini-

Adyar te maken, een mooie

plaats, een centrum van offering,
een plaats waar men kan stude-

ren, waar gesproken wordt over

broederschap en waar dienst-

baarheid ook werkelijk in prak-

tijk gebracht wordt. Het welsla-

gen van de TS hangt af van het

feit of de mens zich bewuster zal

worden van zijn verantwoorde-

lijkheden; het succes van de con-

ventie hangt af van datgene wat
in ons binnenste gebeurt. Pas als

dat mag gebeuren kunnen we el-

kaar een werkelijk “gelukkig

nieuwjaar” toewensen.

TOS

Op 1 en 2 januari 2005 was er

een Internationale conferentie

van de Theosophical Order of

Service (TOS) met als thema:
De TOS, plaats en werk in de

theosofische wereld. De TOS is

in 1908 opgericht door Annie

Besant als een organisatie van

sociale dienstbaarheid van de
TS. Het motto is “Een Eenheid

van allen die liefhebben, in dienst

van alles wat lijdt”. Informatie

over de TOS is te vinden in het

jaarblad “The Service Link”
waarin de toepassing van theo-

sofische principes in ieders ge-

meenschap wordt aangemoe-

digd. Bij de opening van de

conferentie gaf Radha Burnier
aan dat de vraag naar het ver-

band tussen de TOS en de TS

niet valide is en getuigt van een

gebrek aan integratie in het

denkvermogen van de vragen-

steller, een gefragmenteerd uit-

gangspunt. Als we als theosofen

werkelijk wijsheid zoeken, dan

zouden we overtuigd zijn van de

universele broederschap en dan
zouden we dergelijke verbanden

als vanzelfsprekend ervaren.

Wijsheid gaat samen met liefde

en mededogen. Als een plant

dorst heeft geef je hem water en
je vraagt je niet af of hij tot een

bepaalde maatschappij behoort

of niet. We verlenen steun waar

dat nodig is: hoe kunnen we aan

de kant blijven staan zonder
onze handen uit de mouwen te

steken? Ook Mw Blavatsky

bracht dit in praktijk, onder

meer door haar duurdere ticket
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voor een lange reis per boot om
te ruilen voor een goedkoper,

wat haar verzekerde van een

zeer oncomfortabele reis, maar

zodat er iemand anders, die in

nood was, kon meereizen.
Tijdens de conferentie waren

er diverse inleidingen en ge-

sprekken over welke projecten

men kan opzetten of ondersteu-

nen. Ten tijde van de tsunami za-

gen we in de praktijk hoe effici-

ent er gerichte hulp kan worden

geboden: Dhr C.V.K. Maithreya

hield een power- point- presen-

tatie over hoe e.e.a. in Chennai
georganiseerd en gekanaliseerd

wordt en wat er precies met het

ingezamelde geld en met de

goederen gebeurt. De TOS- af-

deling Chennai verzorgde een
rondleiding en lunch in het Social

Welfare Centre waar Radha Bur-

nier enkele rolstoelen aanbood.

De bij de TS aangesloten landen

gaan verschillend om met de
TOS. Sommige landen zijn niet

actief. In andere landen wordt

men zelfs in eerste instantie

TOS- lid en pas dáárna lid van de

TS. In India zijn 170 TOS- groe-

pen en zijn de activiteiten geheel

geïntegreerd in het TS- werk. Er

zijn veel mogelijkheden om als

land actief te zijn voor de TOS:

zelf actieve hulp verlenen of
goederen sturen; middels dona-

ties de op de achterkant van

Adyar Newsletter genoemde en

hieronder toegelichte TS- pro-

jecten ondersteunen (N.B. Dit is
voor ieder lid en voor iedere

loge te allen tijde mogelijk. Uw

donaties, ook voor de actie

“TOS Chennai Region Tsunami

Relief”, waar intensief concrete
hulp aan de regio wordt gebo-

den, zijn welkom op giro

191910 van de TVN, Amster-

dam. Ter vermijding van bank-

kosten naar het buitenland zal
de penningmeester het totaalbe-

rag storten);TOS-acties van an-

dere landen financieel onder-

steunen; individuele leden

financieel ondersteunen om the-

osofische bijeenkomsten bij te

wonen, zodat men daarna zelf

verder kan in eigen loges en cen-

tra (sponsoring); boeken opstu-

ren naar opstartende loges etc.
De TS doet veel nuttig werk in

Chennai. Hieronder in het kort

enkele projecten:

- Centrum voor sociale bij-

stand (social welfare centre):
vrouwen krijgen hier een oplei-

ding in weven en naaien. Ook

worden hier kinderen opge-

vangen en verzorgd en zijn er

medische spreekuren (ook ge-

specialiseerd voor kinderen, al-

les gratis, evenals de medicijn-

verstrekking).

- Centrum voor bijstand aan

dieren (animal welfare centre);
acht medewerkers, medische

zorg aan meer dan 10.000 die-

ren per jaar, zoals geboortebe-

perking,. Er wordt hulp (uiter-

aard gratis) verleend in dorpen
waar deze voorziening niet

voorhanden is. Overigens lopen

op het terrein honden en katten

rond die verzorgd worden.

- Olcott Memorial High
School. Dit is een van de eerste

liefdadigheidsprojecten van de

TS om scholing te verzorgen

voor minder bevoorrechten in

en rond Chennai, in 1894 opge-

richt door Kolonel Olcott. 700

kinderen, jongens en meisjes,

krijgen onderwijs, twee maaltij-

den per dag, een schooluniform

en boeken. Het onderwijs richt
zich zowel praktijkgericht op

een toekomstige baan in de

maatschappij als ook op door-

studeren. De staf is liefdevol, be-

vlogen, enthousiast en bereid
om kennis door te geven naar

andere scholen in de omgeving.

Het onderwijs vindt naar onze

westerse begrippen plaats onder

zeer eenvoudige omstandighe-

den en met weinig middelen

(weinig materiaal, geen tafels en

stoelen, de kinderen zitten

veelal op de betonnen vloer).

- Sinds 1971 is er ook een
kleinschalig studentenhuis.

Tijdens de conventie was er

een informatiestal van Beauty

without Cruelty (schoonheid

zonder wreedheid). Er was uit-

gebreide voorlichting over het

lijden en de dood van dieren op

boerderijen en in de cosmetica-

industrie.

SCHOOL OF THE WISDOM

Van 3 t/m/ 31 januari 2005 sprak

Ed Abdill over het thema “Sleu-

tel tot Wijsheid”.

Tijdens de school citeerde hij
de uitspraak van iemand: “Van-

avond hoort u 101 lezingen: de

ene die ik geef en de 100 die u

hoort”. Hij lardeerde zijn inlei-

dingen met grapjes en anekdo-

tes. Er werd gewerkt met H.P.

Blavatsky’s Geheime Leer (Pro-

loog, Inleiding Samenvatting) en

met De Mahatma Brieven aan A.P.

Sinnet van T. Barker. Ed Abdill
sprak over tijd en ruimte (deed

hierover een geleide meditatie),

over de drie grondbeginselen

immanentie, periodiciteit en

transcendentie. Hij benaderde
het thema vaak vanuit de zintuig-

lijke waarnemingen en vanuit de

christelijk- joodse optiek. Hij

ging in op psychologische aspec-

ten (boosheid, angsten, verlan-

gens), healing (touch for health),

helderziendheid en contact met

overledenen. Voor de serieuze

theosofie- studenten ging hij niet
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altijd diep genoeg op de materie
in (er zaten enkele cracks bij,

waaronder een Indiase weten-

schapper) en er waren soms

verschillen van opvatting. Hierna

volgen enkele interessante op-

merkingen. Bij de ontwikkeling

van de wortelrassen wordt er

steeds één zintuig toegevoegd.

De mens moet zelf zijn denkver-

mogen activeren, zoals het kui-

ken met zijn snavel de eierschaal

moet breken. Leven als theosoof

houdt studie, meditatie en ser-

vice in. Een mooi voorbeeld van

de overal aanwezige ondeelbare
drie- eenheid (geest, stof en be-

weging) is het beeld van de

staafmagneet met noordpool,

zuidpool en energievelden. Als je

de magneet in tweeën zaagt,
ontstaat er wederom een staaf-

magneet met noordpool, zuid-

pool en energievelden. Het veld

op zich kun je niet zien, maar je

kunt het kennen door de effec-

ten.

Op de woensdagmiddagen gaf

Mary Abdill workshops over in-

teractieve manieren om theoso-

fie naar voren te brengen, onder
andere door middel van brain-

storms en het maken van mind-

maps. Els Rijneker

Oratie Prof. Hans Gerding –

grote stijlvolle gebeurtenis

Inleiding

Vorig jaar heeft de stichting Pro-

klos de filosoof Dr. Hans Ger-

ding benoemd tot bijzonder
hoogleraar in de Metafysica in de

geest van de Theosofie, verbon-

den aan de Faculteit van de Wijs-

begeerte van de Universiteit in

Leiden. Hij is de opvolger van
prof. Dr. Wim van Vledder, die

om leeftijdsredenen moest aftre-

den. Sinds januari 2004 geeft

Prof. Gerding wekelijks college

aan reguliere studenten, die
hiermee studiepunten voor hun

opleiding kunnen verdienen en

aan belangstellenden, die een

studiekaart hebben aangeschaft

voor het bijwonen van deze
boeiende colleges. Inlichtingen

hierover bij de faculteit

(071-5272031).

Een ‘bijzonder’ hoogleraar is

iemand die niet in dienst is van
de universiteit, maar van een

stichting die de bevoegdheid be-

zit om een hoogleraar op een

bepaalde plek te benoemen. De

stichting Proklos is opgericht
door het International Theoso-

fisch Centrum in Naarden en de

Nederlandse Afdeling van de

Theosofische Vereniging en bezit

de benoemingsbevoegdheid
sinds 1957. Zij heeft achtereen-

volgens Prof. Dr. J.J. Poortman

(1958- 1966), Prof. Dr. Henk

Dubbink (1966-1975), en Prof.

Dr. Wim van Vledder
(1981-1999) benoemd. De facul-

teit der Wijsbegeerte heeft naast

de Proklos-leerstoel drie ge-

wone hoogleraren en drie bij-

zondere hoogleraren.
Prof. Gerding heeft veel gepu-

bliceerd, zowel in wijsgerige en

parapsychologische vakbladen

als in populaire tijdschriften,

vooral in het bekende tijdschrift
Prana. Hij is directeur van het

Parapsychologisch Instituut in

Utrecht, dat opgericht is door

Prof. Heymans, die later werd

opgevolgd door o.a. de bekende
hoogleraren Tenhaeff en Henry

van Praag. Samen met Dr. H. van

Dongen heeft Dr. Gerding nage-

laten geschriften van Prof. Poort-

man verwerkt in het boek ‘Het
voertuig van de ziel’ (Uitg. Ankh

Hermes 1993). Naast zijn para-

psychologische werk is hij actief

als Jungiaans therapeut. Inmid-

dels is hij ook een veel gevraagd
theosofisch spreker, o.a. in de

Loges van de Theosofische Ver-

eniging.

De plechtigheid
Het is gebruikelijk dat een

nieuwe hoogleraar ongeveer een

jaar na zijn eerste colleges offi-

cieel zijn ambt aanvaardt met

een plechtige en feestelijke
openbare les, de ‘oratie’,

meestal in de grote zaal van de

universiteit. Op 4 februari 2004

was het zover voor Prof. Dr.

Hans Gerding. Hij beklom in de
zwarte toga en baret die bij zijn

ambt horen het hoge spreekge-

stoelte in de indrukwekkende

grote zaal van het Academiege-

bouw aan het Rapenburg in Lei-

den. Het is het universiteitsge-

bouw dat prins Willem van

Oranje in 1574 aan de stad Lei-

den schonk als dank voor de

moedige houding van de Leidse
bevolking tijdens het beleg van

Leiden door de Spaanse macht-

hebbers.

De openbare les was op

meerdere manieren, o.a. in
Theosofia en Prana, aangekon-

digd. Er was lang niet voldoende

plaats in de zaal om alle aanwe-

zigen (450) een plaats te geven.

Via een T.V.-monitor in een an-

dere zaal kon iedere belangstel-

lende toch getuige zijn van de

plechtige les. Het gebeurt maar

zeer zelden dat zoveel mensen

afkomen op een zeer wijsgerig
betoog. Naast de Rector Magni-

ficus van de Universiteit Leiden

en vertegenwoordigers van de

Faculteit der wijsbegeerte en

van theosofische organisaties
(TVN, ITC, PCMSt. O&O) wa-

ren er vele bekenden uit de

theosofische loges uit binnen- en

buitenland aanwezig.
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Na afloop van de oratie was
er een zeer druk bezochte re-

ceptie, waar vele contacten wer-

den gelegd tussen mensen die

vanuit diverse invalshoeken naar

deze openbare rede waren ge-

komen.

Inhoud van de oratie

De volledige tekst van de oratie

is nu reeds verkrijgbaar bij de
Stichting Proklos en de T.V.N.

Aan een Engelse vertaling wordt

gewerkt. De titel is ‘Filosofische

implicaties van grensoverschrij-

dende ervaringen’. Enkele
hoofdpunten:

Iedereen kent eigen grens-

overschrijdende ervaringen: b.v.

als je tijdens een autorit zo in-

tensief in gesprek bent, dat je je
absoluut niets meer herinnert

van alle stoplichten en gebou-

wen die je gepasseerd moet zijn.

Maar ook bijna-dood-ervaringen,

trance-toestanden, voorschouw,
mystieke belevingen komen vaak

voor en zijn grensoverschrij-

dende ervaringen. Het zijn erva-

ringen waarbij je overstapt naar

een andere belevingswereld.
Godsdiensten zijn ondermeer op

zulke verschijnselen gebaseerd.

Prof. Gerding wijst erop dat

het hierbij om toetsbare, veri-

fieerbare verschijnselen gaat en
geeft enkele voorbeelden uit het

mesmerisme, het spiritisme en

de theosofie. Zo is ‘Broeder-

schap’ te beschrijven als een

grensoverschrijdend ervaren van
eenheid. Hij beschouwt zulke

ervaringen als meer dan hersen-

fysiologische verschijnselen.

Vaak brengen zij transformatieve

veranderingen teweeg, d.w.z.
veranderingen die je leven fun-

damenteel veranderen, zoals het

geval kan zijn na een bijna-

dood-ervaring of het ervaren

van onmetelijk licht.
Het denkklimaat staat niet

meer open voor de verificatie

van incidentele gevallen; de mo-

derne parapsychologie richt zich

meer op statistische argumenta-

tie. Dat is jammer, want veel ge-

wone mensen worstelen met

hun grensoverschrijdende erva-

ringen en er zijn nauwelijks the-

rapeuten die daar raad mee we-

ten. Al deze grensoverschrijden-

de ervaringen kun je ‘met beide

benen op de grond’ weten-

schappelijk toetsen, maar dan

moet je wel de moeite nemen
om de mensen die deze erva-

ringen hebben zeer aandachtig

en in volle ernst te volgen op

hun vlucht in die andere werel-

den.
Prof. Gerding straalde tijdens

de oratie een groot zelfvertrou-

wen uit, en wist met zijn wijsge-

rig betoog de zaal van het begin

tot het eind te boeien. Aan het
begin vroeg prof. Gerding ons

hem op zijn vogelvlucht door al

deze werelden te volgen, aan

het eind om weer met beide be-

nen op de grond te landen. Dat
kenmerkt zijn benadering. We

volgden hem en kwamen ook

weer met beide benen op de

grond: dit was zelf een grens-

overschrijdende gebeurtenis.
Ronald Engelse,

voorzitter stichting Proklos

Pracht en mysterie van de

Islam - In Perzië en India in

de 17e eeuw

De rol van de Islam, de VOC en

Dzjenghiz Khan in de Diamanten

Eeuwen van Shiïtisch Perzië en

Soennitisch India. Onderstaand
is een inleiding tot een cursus,

die op 8 en 15 mei 2005 gege-

ven wordt door Christa

Engwerda in de Besant Hall van

het Internationaal Theosofisch
Centrum, Naarden. Tijd: 14.00-

16.30 uur. Kosten niet-leden €8,

leden €5. Inl: 035-6945121.

Ieder die naar de Tadz Mahal

in India en naar de Isfahaanse
Shah-moskee in Iran kijkt, voelt

aan dat dit gebouwen zijn die uit

een zeer rijk verleden stammen.

Een uiterst rijk verleden waarbij

de Gouden Eeuw van Nederland
totaal in het niet zinkt. Toch was

deze Nederlandse glorieuze,

doch jammer genoeg maar kort

durende economische toppositie

er mede debet aan dat Perzië en
India in de eerste helft van de

17e eeuw een Diamanten tijd-

perk konden beleven. Vóór de

Nederlanders hadden gedu-

rende de 16e eeuw de Portuge-

zen hier voor gezorgd en ná de

Nederlanders zouden voorna-

melijk de Engelsen hiervoor zorg

blijven dragen tot in de tweede

kwart van de 18e eeuw toen zo-

wel het Perzische-, als ook het

Indiase rijk in kleine staatjes uit-

eenviel. Dit gegeven luidde een

gestadige economische neergang

in en een toenemende dominan-

tie van vreemde mogendheden;

twee factoren die zo langzamer-

hand zowel Iran alsook India

achter zich te lijken hebben gela-

ten. Beide landen zijn op weg
om een behoorlijk sterke econo-

mie op te bouwen hetgeen dan

ook (bijna wetmatig) vergezeld

gaat van nieuwe uitingen op het

gebied van kunst en cultuur.
Ieder die de beide landen in

hun diamanten eeuwen bekijkt,

wordt getroffen door de over-

eenkomsten die er zijn in hun ar-

chitectuur en hun miniatuur-

kunst, ja zelfs in de overeen-

komsten in de gebruiken en ge-

woonten aan het hof. Voor dit

alles zijn er redenen aan te wij-
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zen. Voor de hand liggende re-

denen en totaal onvermoede re-

denen. In onze 21e eeuwse ogen,

lijkt het vreemd dat een Shiïtisch

en een Soennitisch hof zulke

grote overeenkomsten konden
vertonen omdat wij vandaag de

dag denken dat deze twee stro-

mingen binnen de Islam elkaar

verdragen als water en vuur.

Maar wie de geschiedenis van de
Islam nader gaat bekijken zal

zien dat de huidige positie van

de religie binnen de Islamitische

landen een heel andere is dan

die in de boven genoemde eeu-

wen. Menigeen zal verbaasd

staan over de toen aanwezige

pracht en praal en alle andere fa-

cetten van het leven die met

luxe gepaard gaan. Kader Abdol-

lah verwoordde het eens heel

mooi nadat hij in Gent naar een

tentoonstelling over 5000 jaar

Iraanse kunst was geweest:

WAT!!, WAREN WIJ DAT??……
En dan somt hij vele verfijnde en

sensuele kunstobjecten op.

Ondenkbaar in het Iran waaruit

hij in 1979 vluchten moest.

Abdollah zou beter hebben ge-

weten als hij de klassieken van

de Perzische poëzie had gele-

zen. De gedichten stromen over

van wijn en van liefde die in lust-

hoven werden genoten. Helaas
is de Perzische lusthof nu geslo-

ten en de wereldberoemde wijn

uit Shiraz wordt sinds 1979 niet

meer gemaakt. Dit alles geldt in

bijna dezelfde mate voor India,
ware het niet dat India al heel

wat langer als een zelfstandig

land functioneert en dat het be-

staan van meerdere religies bin-

nen het land er voor heeft ge-

zorgd dat er geen theocratie kon

ontstaan. Ook hebben de theo-

sofische beweging in India en de

figuur van Gandhi er voor ge-

zorgd dat toch een groot deel
van de Indiase bevolking tot de

overtuiging kon komen dat men-

sen die verschillende godsdien-

sten aanhangen, toch evenwaar-

dig naast elkaar kunnen leven, al
is dit gegeven helaas tot op de

dag van vandaag nog steeds niet

doorgedrongen tot alle bewo-

ners van India en ook is het kas-

tenstelsel nog lang niet verdwe-

nen. Maar dit zijn gegevens uit

het heden en daar gaan wij ons

niet mee bezig houden tijdens

de lezingen van 8 en 15 mei

2005.
De eerste lezing zal gaan over

het Perzië onder de dynastie van

de Safawieden. Dit was een dy-

nastie die zijn oorsprong vond in

een eeuwenoude Soefi Orde uit
het noordwesten van Perzië; het

gebied waar eens de il-khanen

hadden geregeerd. Dit waren de

nakomelingen van de kleinzoon

van Dzjenghiz Khan. De Sjeik
van deze orde werd Sjah in

1502. Voor ons 21e eeuwers,

lijkt het vreemd dat het hoofd

van een mystieke monniken-

gemeenschap het hoofd van een
regering kon worden, maar bin-

nen de geschiedenis van de Islam

komen we dit fenomeen wel va-

ker tegen. Ook lijkt het vreemd

dat de orde tot 1450 altijd
vroom en Soennitisch was en

daarna militant en fel Shiïtisch

wordt. Maar ja, ook Parijs was

wel een Mis waard voor de Pro-

testantse Hendrik van Valois, die
daarop in 1589 in één nacht

Katholiek en koning van Frank-

rijk werd. Onder de Safawieden

werd de religie niet zozeer aan

de politiek, dan wel aan de eco-

nomie gekoppeld en daar waren

heel gezonde redenen voor. Dit

resulteerde in prachtige kunst en

architectuur die we nog steeds

kunnen bewonderen.
Tijdens de tweede lezing zul-

len we zien dat in India de religie

wèl aan de politiek werd gekop-

peld, maar niet op een manier

die wij verwachten van een Isla-

mitische staat die de Moghol dy-

nastie had gevormd vanaf 1526

in het grootste deel van India.

Deze dynastie stamde volgens

haarzelf af van de Mongool
Dzjenghiz Khan. Bekrachtigd

werd deze afstamming door het

laten maken van koningsboeken

waarin de levens van de vele

roemruchte voorvaderen wer-

den afgebeeld en beschreven.

Dankzij deze “kronieken’’ be-

schikken we nu nog steeds over

prachtige miniatuurschilderin-

gen. In de architectuur is te zien
dat de Moghol-keizers soms wil-

lens en wetens oudere architec-

tuur uit Perzië hebben geko-

pieerd. Uiteraard hadden zij hier

hun reden voor. Deze reden is
ook te lezen vanuit enkele Perzi-

sche en Indiase schilderijen en

zal tijdens de lezingen worden

onthuld.
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Rectificatie

In het verslagover het Etty Hillesum weekend 30 en 31 oktober

2004 laatste zin, is een citaat van Etty Hillesum verkeerd weerge-

geven. (Theosofia 1-2005, Verenigingsnieuws) op een van de mu-

ren in het Etty Hillesum Centrum te Deventer staat geschreven:

“De omstandigheden, de goede en slechte moet men aanvaarden,
wat niet belemmert, dat men zijn leven er aan kan wijden de

slechte te verbeteren.”
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