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Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en 
zijd over de wereld verspreid en leden van 

alle religies zijn en worden er lid van zonder 
dat ze de speci  eke dogma’s, leringen en 

geloofsovertuigingen van hun eigen geloof 
opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te 
benadrukken dat er geen enkele lering, geen 
enkele mening is, door wie ook onderwezen 
of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig 
lid van de Vereniging bindend is, dat er geen 

lering, mening is die niet vrijelijk door enig 
lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de 

enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot 
nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen 
of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid 

heeft evenveel recht om zich te verbinden 
aan elke school van denken welke hij/zij 

wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht 
om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch 
enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar 

worden gemaakt of het stemrecht verliezen 
wegens enige opvatting die hij/zij heeft of 

wegens het lid zijn van een school van 
denken waartoe hij/zij zou behoren. 

Meningen of opvattingen geven geen recht 
op voorrechten en kunnen evenmin 

aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘GeneraI Council’ vragen elk 
lid van de Theosophical Society ernstig om 

deze fundamentele principes van de 
Theosophical Society te verdedigen, te 

handhaven en ernaar te handelen, en ook 
onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 

op vrijheid van denken en van meningsuiting, 
binnen de grenzen van hoffelijkheid en

 rekening houdend met anderen.
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The Theosophical Society

De Theosophical Society (waarvan de Theoso  sche Vereniging in Nederland de 
Nederlandse afdeling is) is op 17 november 1875 te New York opgericht door 

H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. Zij heeft haar internationale hoofdkwartier te 
Adyar, Chennai, India en 49 afdelingen over de gehele wereld. 

De Theosophical Society bestaat uit studenten die bij eender welke religie aange-
sloten kunnen zijn of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen dat ze 

de drie doeleinden van de vereniging (zie achterkant omslag) onderschrijven, dat ze 
religieuze tegenstellingen willen oplossen, dat ze mensen van goede wil bijeen willen 

brengen ongeacht hun religieuze overtuiging en dat zij religieuze waarheden willen 
bestuderen en de resultaten van die studie met anderen willen delen. Zij 

zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, maar door het 
gezamenlijk zoeken en streven naar Waarheid. Zij zijn van mening dat Waarheid 

gevonden kan worden door studie, door re  ectie, door zuiverheid van leven en door 
toegewijd te zijn aan hoge idealen. Zij zien de Waarheid als dat wat de moeite waard 
is om naar te streven, niet als een dogma opgelegd door een autoriteit. Zij vinden dat 
een overtuiging het resultaat zou moeten zijn van individuele studie of intuïtie, en niet 

daaraan vooraf zou moeten gaan, en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op 
aanname. Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn, niet als een 

voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen. 
Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. 

Zij zien elke religie als een uitdrukking van de Goddelijke Wijsheid. Zij geven er de 
voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te veroordelen, om 

Goddelijke Wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen ertoe te bekeren. 
Zoals Waarheid het doel is, is Vrede het wachtwoord. 

Theoso  e is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie 
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.Theoso  e biedt 

een  loso  e die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de evolutie geleid 
wordt door rechtvaardigheid en liefde. Zij geeft de dood haar juiste plek, als een 

steeds terugkerende gebeurtenis die de poort opent naar een voller en stralender 
bestaan in een leven dat geen einde heeft. Theoso  e geeft de wereld de Wetenschap 
van de Geest terug, door de mens te Ieren de Geest te zien als zijn werkelijk zelf en 
zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan. Theoso  e verheldert de 
geschriften en leringen van religies door hun verborgen betekenis te ontsluieren, en 
aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen aan te tonen zoals de gegrondheid 

ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de Theoso  sche Vereniging bestuderen deze waarheden en theosofen 
trachten ernaar te leven. Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn, 

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 
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Speciaal nummer over Olcott
in nieuw uiterlijk
Beste lezers,

Theosofia staat dit keer geheel in het teken van de herdenking van de 100e

sterfdag van H. S. Olcott, de eerste president van The Theosophical Society.

Daarnaast zal het u opvallen dat dit tijdschrift anders van uitvoering is dan u
gewend bent.
De qua uiterlijk vernieuwde Theosofia bevat voortaan 48 bladzijden (drie
katernen van elk 16 pagina’s) in één papierdikte, waarbij in het buitenste katern
kleurendruk kan worden toegepast. Dit kunt u al zien op de vaste pagina’s die
onze vaste ontwerper Richard van Dijk van een lichte kleurstelling voorzien
heeft.
Er is gekozen om het gebruikte lettertype iets te vergroten, als antwoord op een
eerder geuit verzoek.
Tegelijkertijd wordt met deze veranderingen tegemoetgekomen aan gevraagde
bezuinigingen, want een en ander levert aanzienlijke besparingen van de
drukkosten op.
Inhoudelijk zal er weinig aan uw Theosofia veranderen. De invalshoek voor de
artikelen wordt bepaald door de drie doeleinden van de vereniging.
U zult ook altijd een of meerdere “stevige” artikelen aantreffen, die zeer geschikt
zijn voor uw meditatieve studie van de oude wijsheid.

Redactie en medewerkers van Theosofia

H.S. Olcott op bezoek bij de Vâhana-loge te Amsterdam
(uit R. Jansen, Een kern van broederschap)



Openingsrede
17 november 1875
– H.S. Olcott

Fragmenten uit deze rede die H.S.
Olcott uitsprak als eerste president
van de Theosophical Society.

Hoe de Vereniging ontvangen werd

Als ooit in de toekomst een onpartij-
dige geschiedschrijver zal schrijven
over de vooruitgang der godsdienstige
ideeën van deze tijd, zal zéker de op-
richting van deze Theosofische Vere-
niging, waarvan wij nu de eerste offi-
ciële bijeenkomst bijwonen, niet onop-
gemerkt blijven. Daaromtrent bestaat
geen twijfel.
Alleen al de aankondiging van de op
handen zijnde oprichtingsvergadering
van een dergelijke beweging trok de
aandacht en leverde in de wereldse zo-
wel als in de godsdienstige pers stof
voor niet weinig besprekingen. Zij is
gehoord door de leiders van de elkaar
bestrijdende krachten der theologie en
der wetenschap... wel zwak en niet in
overeenstemming met de kracht en het
streven van de nieuwe beweging. Voor
elk van beide kan zij een versterking
betekenen die overwinning kan bren-
gen; zij kan ook een vereniging van
neutralen betekenen, die de loop der
gebeurtenissen afwachten; of zou zij de

4 Theosofia 108/1 � februari 2007
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nederlaag en ontwapening van beide
antagonisten willen?

... Noch Kerk, noch Wetenschap weet
of zij een politiek van veroordeling,
leugen, bespotting of vriendschap zal
volgen. Door sommige wereldse bla-
den wordt de beweging op bescher-
mende toon aangemoedigd, als waar-
schijnlijk “in staat in een prozaïsche
tijd wat leven te brengen door middel-
eeuwse toverkunstjes”, terwijl andere
ze veroordelen als een voorbode van
terugkeer tot de “laagste vormen van
fetisjdienst”.

De Spiritualisten begonnen, een paar
weken geleden, met uitgebreide en bo-
ze protesten tegen haar oprichters, die
trachtten de heersende democratische
verhoudingen met de andere wereld te
vervangen door een aristocratisch eso-
terisme en, zelfs nu nog, terwijl zij onze
volgende stappen met de grootste be-
langstelling gadeslaan, vloeit hun pers
over van lasterlijke kritiek. Van de
godsdienstige sekten heeft er geen en-
kele zich echt bloot gegeven, ofschoon
van onze voorbereidende werkzaam-
heid in sommige van hun organen op
voorzichtige wijze melding wordt ge-
maakt...

Wat men van de Vereniging verwachtte
Ons huidige kleine aantal leden kan
geen gewicht in de schaal leggen bij de
beoordeling van het waarschijnlijke
succes der beweging. Daarvan zal het
niet afhangen hoe groot de invloed van
deze vereniging zal zijn op het gods-
dienstig denken - ik wil nog verder
gaan en zeggen op de wetenschap en
de wijsbegeerte- van deze tijd: grote
gebeurtenissen vinden vaak hun oor-
sprong in heel bescheiden oorzaken. Ik
hoef geen voorbeelden aan te halen
die in verband hiermee bij u allen zul-
len opkomen. Evenmin zal het succes

afhangen van giften en inkomende gel-
den; de leerlingen die door Jezus wer-
den uitgezonden om zijn leer te ver-
kondigen gingen barrevoets, slecht
gekleed en zonder beurs of geld.

Wat is het dan dat maakt dat ik niet
alleen volkomen bevredigd maar ook
met trots hier sta als spreekbuis en
vertegenwoordiger van deze beweging,
mij blootstellend aan smaad, laster en
allerlei lafhartige aanvallen? Het is het
feit dat ik in mijn ziel voel, dat achter
onze kleine groep, achter onze zwakke,
nieuw gevormde organisatie, zich een
machtige kracht samentrekt, waarte-
gen niets is opgewassen - de kracht der
waarheid! Omdat ik voel dat wij alleen
maar de voorhoede zijn die de pas
moeten verdedigen totdat het hoofd-
leger aankomt. Omdat ik voel dat wij
ons in dienst hebben gesteld van een
heilige zaak, en dat de waarheid, nu als
altijd, machtig is en zal zegevieren.
Omdat ik om mij heen een menigte
mensen zie die uit louter onwetend-
heid vasthouden aan een vals en verou-
derd bijgeloof en die er  slechts op
wachten om attent gemaakt te worden
op de onbeschaamdheid en oneerlijk-
heid van hun geestelijke leiders, om
die tot verantwoording te roepen en
voor zichzelf te gaan denken. Omdat
ik, als oprecht Theosoof, voel dat wij in
staat zullen zijn de wetenschap zodani-
ge bewijzen te geven van de waarheid
der oude filosofie en van de uitge-
breidheid der oude wetenschappen,
dat haar afglijden naar atheïsme zal
worden stopgezet en dat onze schei-
kundigen, zoals mevrouw Blavatsky het
uitdrukt, “aan het werk zullen gaan om
aan de schoot van Moeder Natuur een
nieuw alfabet te leren.”

Als een volger der Theosofie, theo-
retisch en praktisch, ben ik er persoon-
lijk van overtuigd dat deze Vereniging
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het middel zal zijn om zulke onweer-
legbare bewijzen te leveren voor de
onsterfelijkheid der ziel, dat alleen
dwazen daaraan zullen blijven twijfe-
len. Ik geloof dat er een tijd zal komen,
dat de mensen zich er evenzeer voor
zullen schamen de een of andere vorm
van atheïsme te hebben aangehangen,
als dat ze over dertig jaar zullen aar-
zelen om te bekennen dat ze een slaaf
hebben gehad of menselijke slavernij
hebben toegestaan.

... Doch laat de toekomst voor zich-
zelf zorgen. Het is aan ons het heden
zo te vormen dat het ons zal brengen
wat wij wensen en ons tot eer zal strek-
ken. Als wij maar trouw blijven tegen-
over elkaar en tegenover onszelf zullen
wij iedere hinderpaal overwinnen, ie-
dere vijand verslaan en bereiken wat
wij allen zoeken: de innerlijke vrede
(peace of mind) die het gevolg is van
absolute kennis. Als wij verdeeld, be-
sluiteloos, opportunistisch, jezuïtisch
zijn, zullen wij er als Vereniging niet in
slagen om te doen wat nu klaarblijke-
lijk binnen ons bereik ligt; en in latere
jaren zullen wij dan ongetwijfeld be-
treuren dat wij zo’n gouden gelegen-
heid als slechts aan enkele personen in
de loop der eeuwen geboden wordt,
voorbij hebben laten gaan.

Maar zelfs als de Vereniging zou op-
houden te bestaan, zouden wij niet te-
vergeefs hebben geleefd. Het heden is
ons eigendom, het morgen kan komen,
maar het gisteren is voor altijd voorbij.
In de economie der natuur houdt iede-
re impuls aan de stof gegeven, hoe
zwak ook, eeuwig stand; en een een-
maal verrichte daad, of haar gevolgen
groot zijn of onbeduidend, moet vroe-
ger of later uitgewerkt worden.

Het doel der Vereniging

... Als ik de geest der Vereniging goed
begrijp, dan stelt zij zich de onver-
schrokken en nauwkeurige bestudering
der waarheid ten doel en verbindt zij
zich, individueel zowel als gemeen-
schappelijk, niet te dulden dat haar
daarbij iets in de weg zal staan. En ik
voor mij - arme zwakkeling, die door
mijn verkiezing voor deze plaats van
eer en gevaar ver boven mijn verdien-
sten word geëerd - ik kan zeggen, dat,
kome wat wil, goed of kwaad, ik mijn
hart, mijn ziel, mijn verstand en mijn
kracht aan deze zaak heb verpand en
dat ik stand zal houden zolang ik adem
heb, ook al trekken alle anderen zich
terug om mij alleen te laten staan.

... Onze Vereniging is, ik kan dat ge-
rust zeggen, zonder precedent. Sinds
de dagen, toen de Neoplatonisten en
de laatste Theürgisten van Alexandrië
door moordenaarshanden uiteen wer-
den verdreven, is er geen poging ge-
daan om weer leven te brengen in de
bestudering der Theosofie. Er zijn ge-
heime politieke, commerciële, indus-
triële verenigingen geweest en vereni-
gingen van Vrijmetselaren en aanver-
wante bewegingen, maar zelfs in het
geheim hebben zij het werk niet kun-
nen doen dat nu voor ons ligt en dat
wij in het openbaar zullen doen.

Aan de Protestantse en Katholieke
dwepers moeten wij de heidense oor-
sprong tonen van hun heiligste afgods-
beelden en meest geliefde dogma’s;
aan de vrijzinnige denkers der weten-
schap de diepzinnige wetenschappe-
lijke vondsten der oude magiërs. De
maatschappij heeft het punt bereikt
dat er iets gedaan moet worden en het
is aan ons te laten zien waar dat iets
gevonden kan worden.

...De alchemisten der middeleeuwen
waren Neoplatonisten en ontleenden
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aan hen hun leringen.. In sommige op-
zichten lijken wij op hen, maar zij had-
den hun dogma’s, die wij niet hebben;
en dan waren zij allen gelovers in
Theosofie, terwijl wij, op een paar uit-
zonderingen na, eenvoudig onderzoe-
kers zijn, die een veel moeilijker taak
op ons nemen, omdat wij niet over
voor ons klaar gemaakt geloofsmate-

riaal beschikken, maar dat voor onszelf
moeten scheppen... Wij zoeken, infor-
meren, verwerpen niets zonder reden,
nemen niets aan zonder bewijs; wij zijn
studerenden, geen leraren.

Eerder gepubliceerd in
Theosophia, november 1935
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Oproep aan de theosofische wereld

Op 17 februari 2007 zal de theosofische wereld de 100e sterfdag
herdenken van kolonel Henry Steel Olcott, president en oprichter van de

Theosophical Society.
Om de verbondenheid tussen zijn inzichten en ons werk te verstevigen,

vragen we om op die dag het voorbeeld dat hij ons stelde in een of andere
vorm uit te drukken en tot leven te brengen.

Dit kan op verschillende manieren gebeuren, door gebruik te maken van
literaire of van andere vaardigheden, om de inter- raciale en inter-

religieuze principes die hij onderwees naar voren te brengen, evenals zijn
hulp voor de minder bevoorrechten, zijn toegewijde dienstbaarheid en zijn

leiding aan de TS gedurende 32 jaren.
Wij vragen u om speciaal de principes in herinnering te brengen die hij in

zijn laatste jaren onderwees, want deze horen tot de grootste en
belangrijkste ter wereld. Gebruik deze presentaties om theosofie door te

geven, zoals hij dat deed.

Vanuit Adyar wensen wij u succes bij deze pogingen.

Uit: Adyar Newsletter, november 2006.



H. Steel Olcott,
enkele datums uit zijn leven
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02-08-1832
geboren in Orange, New Jersey, U.S.A.

1855
was mede- oprichter van de Westchester Farm School bij Mount Vernon, N. Y.;
eerste boek over landbouwkunde gepubliceerd

1858
door de Amerikaanse regering naar Europa gestuurd als landbouwkundig expert;
redacteur landbouwkunde van de New York Tribune

1860
trouwde (kreeg vier kinderen en scheidde later van zijn vrouw)

1861-1865
hoofd van een commissie die fraude onderzocht tijdens de Noord- Amerikaanse
Burgeroorlog; bevorderd tot de rang van Kolonel

1865
kreeg met drie anderen de opdracht om onderzoek te doen naar de moord op
President Lincoln

1865-1878
jurist

1874
deed voor de New York Sun en de New York Graphic onderzoek naar psychische
verschijnselen op de Eddy Farm; ontmoette H.P. Blavatsky op 17-09-1878

1875
boek People from the Other Worlds gepubliceerd; op 17-11-1875 werd de Theo-
sophical Society opgericht met hem als president

1876
organiseerde de eerste crematie in de Verenigde Staten
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1878
vertrok met H.P.B. van New York naar Bombay

1879
blies het boeddhisme nieuw leven in

1880
verenigde de boeddhistische groeperingen in Ceylon (Sri Lanka)

1881
publiceerde De Boeddhistische Catechismus (in het Nederlands uitgegeven door
de UTVN, ISBN 90 6175 082 2)

1886
stichtte de Adyar Library van de Theosophical Society

1889
verenigde de boeddhisten in Burma (Myanmar), Siam (Thailand) en Ceylon door
de  Collective Agreement (gemeenschappelijke overeenstemming)

1892
plantte de vriendschapsboom, The Tree of Friendship, in Tinnevelly: de eerste
daad van broederschap tussen boeddhisten en hindoes

1894
vormde op vele plaatsen in India verenigingen voor hindoe- jongens, Hindu Boys
Societies; stichtte bij zijn terugkeer in Adyar de eerste school voor uitgestotenen,
paria’s

1896
de heer M.K. Gandhi werd op een bijeenkomst van de Blavatsky Lodge in
Engeland aan hem voorgesteld

1902
vierde zijn 70e verjaardag in Adyar; in Ceylon werd dit gevierd met speciale
illuminatie, processies en gezang in de meeste boeddhistische tempels

1906
zijn laatste bezoek aan Ceylon; een grote menigte demonstreerde liefde en
dankbaarheid voor zijn langdurige diensten aan het boeddhisme

1907
verliet op 17-02-1907 in Adyar om 07.17 uur zijn fysieke lichaam
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Henry Steel Olcott Het overlijden van onze
eerbiedwaardige stichter ko-
lonel Henry Steel Olcott
wordt honderd jaar na dato
op verschillende manieren
herdacht. De Inter-Ameri-
kaanse Theosofische Federa-
tie IATF wilde aan deze ver-
jaardag al tevoren aandacht
besteden en had daarom dr.
John Algeo verzocht over Ol-
cott een serie van twee arti-
kelen te schrijven die inmid-
dels zijn gepubliceerd in de
beide afleveringen in 2006
van de digitale IATF- Nieuws-
brief (IATF Newsletter nrs. 12
& 13). Beide artikelen zijn op
verzoek van de redactie van
dit tijdschrift door de vertaler
aaneengelast tot één bijdrage
die bestaat uit twee delen.

Hierbij is de ter vertaling
ontvangen tekst waar nodig
bewerkt, nl. in deze passage,
door het toevoegen van kop-
jes boven beide delen en bij
de overgang van het eerste
naar het tweede deel.

Boris de Zirkoff heeft in
deel 1 van de Collected Writ-
ings [verzamelde werken]
van H.P. Blavatsky een bio-
grafie van Olcott opgeno-
men. J. Algeo heeft veel van
de in beide delen van zijn
artikel over Olcott vermelde
feiten aan die biografie (deel
1: 503-18) ontleend; de in-
terpretatie van die feiten
neemt Algeo zelf voor zijn
rekening.

Deel 1 (uit IATF Newsletter

Nr. 12): het leven van
Olcott vóór zijn kennisma-
king met mevrouw Bla-
vatsky

Zeventien februari 2007 zal
de honderdste verjaardag zijn
van de dood van Henry Steel
Olcott. Dit is een gelegen-
heid voor theosofen over
heel de wereld, zowel om
hem te gedenken als ook om
stil te staan bij wat hij bereikt
heeft en wat hij ons heeft na-
gelaten.

De wereld gedenkt zijn
helden gewoonlijk op hun
geboortedagen, maar het is
een theosofische traditie om
hen die wij willen eren te ge-
denken op hun sterfdagen.
Hier is een goede reden
voor. Wanneer een kind ge-
boren wordt kan niemand
zeggen hoe het op zal groei-
en of wat het bereiken zal.
Maar wanneer mensen over-
lijden weten we wat zij in
hun leven gedaan hebben en
waarom zij geëerd moeten
worden. Bovendien beschou-
wen theosofen de dood niet
als een reden om te treuren,
maar eerder als een reden
om zich erover te verheugen
dat de geest zich los heeft
gemaakt van de ketenen van
de stoffelijke wereld, vooral
als die geest een grote ziel is
die de mensheid weldaden
heeft bewezen, de Meesters
van Wijsheid gediend heeft
en in het zojuist voltooide
leven de idealen van de theo-
sofie heeft belichaamd.

W i e w a s . . .

Henry Steel Olcott
(2 augustus 1832 -
17 februari 1907)

Bij de herdenking van het
feit dat Henry Steel Olcott
een eeuw geleden is
overleden herinneren wij ons
iemand die de trouwe
dienaar is geweest van de
Grote Bezielde Leraren en
die de leidsman is geweest
van de Vereniging die zij in
het leven hebben geroepen.

“Hem [Olcott] kunnen wij
onder alle omstandigheden
vertrouwen en zijn trouwe
dienst is ons gewijd in
voorspoed en tegenspoed.”
KH
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Net als de mythologische
Ulysses (wiens naam voor
Olcotts reïncarnerende indi-
vidualiteit werd gebruikt in
de studies van voorbije le-
vens van de hand van C.W.
Leadbeater) was Olcott een
ontdekker, een onderzoeker,
een organisator, een strijder,
een leider en een held. Hij
was iemand van de Eerste
Straal en een Renaissance-
mens, d.w.z. een persoon
met brede interesses en vele
vaardigheden, zoals Leonar-
do da Vinci.

Halverwege tussen zijn
twintigste en dertigste le-
vensjaar was Olcott al land-
bouwwetenschapper. Zijn
eerste boek ging over suiker-
riet (Sorgho and Imphee, the
Chinese and African Sugar-
Canes, 1858) en is een stan-
daardwerk over dit onder-
werp geworden; in de biblio-
theek van de Universiteit van
Georgia was dit het enige
boek van Olcott toen ik daar
in 1971 aankwam. Olcott
was ook pionier op het ge-
bied van landbouwkundige
opleidingen en mede- op-
richter van de eerste land-
bouwkundige school in Ame-
rika. Hem werd ook de
leerstoel landbouwkunde
aangeboden aan de Univer-
siteit van Athene in Grieken-
land, maar hij weigerde.

Tegen het eind van de pe-
riode tussen zijn twintigste
en dertigste levensjaar was
Olcott een zeer gewaardeer-
de reizende verslaggever
geworden voor diverse
periodieken, waaronder de

New York Tribune. Aanvanke-
lijk schreef hij artikelen over
landbouw, waarover hij ook
bijdroeg aan de New Ameri-
can Cyclopaedia, maar later
bovendien over andere on-
derwerpen. De Tribune
stuurde hem naar Virginia
om daar getuige te zijn van
de executie van John Brown
in 1859. Dit was een keer-
punt in het leven van Olcott.
In de door John Brown
voorspelde Amerikaanse
Burgeroorlog treffen we Ol-
cott aan in het Noordelijke
Leger, waarin zijn meest
opvallende dienst die was
van Bijzonder Inspecteur tot
onderzoek van misbruik en
fraude, eerst bij de land-
macht en later bij de marine.
Met deze dienst verwierf hij
van de zijde van de Ameri-
kaanse regering een eervolle
vermelding en grote lof.

Na zijn vertrek uit de mili-
taire dienst heeft Olcott
rechten gestudeerd, is hij op
36-jarige leeftijd in de staat
New York toegelaten als ad-
vocaat en is hij specialist ge-
worden op het gebied van
verzekeringsrecht. Hij ont-
wierp een verzekeringswet
die in tien staten werd inge-
voerd en schreef een stan-
daardboek over de praktijk
van het verzekeren. Hij ver-
tegenwoordigde het
bedrijfsleven op het gebied
van verzekeringen bij de
wetgevende macht van de
staat New York.

Olcott had al vroeg
belangstelling voor de
onderwerpen esoterie en

mystiek; deze belangstelling
leefde op toen hij in 1874 iets
hoorde over bepaalde
spiritistische verschijnselen te
Chittenden in de staat Ver-
mont. Hij ging er heen om de
zaak te onderzoeken en om
er krantenartikelen over te
schrijven voor de New York
Sun en de New York Daily
Graphic. De artikelen werden
tenslotte samengevoegd tot
een boek dat bekend staat als
het beste verslag van de
verschijnselen van
Chittenden: People from the
Other World (1875) [volk uit
de andere wereld]. Daar
ontmoette hij ook mevrouw
Blavatsky (hierna: HPB); en
zij beiden gingen een levens-
lang samenwerkingsverband
aan als de “theosofische
tweeling”.

Tot zover hebben we al-
leen aandacht besteed aan
Olcotts vóór- theosofische
loopbaan waaruit echter al
blijkt hoe uiteenlopend zijn
interessen waren en hoe veel
hij wist te bereiken. Het laat-
ste deel van zijn leven was
vervuld van gedreven theo-
sofische en menslievende
arbeid, waaraan het volgende
deel van deze bijdrage over
onze stichter- voorzitter zal
zijn gewijd. Volgens Meester
K.H. hadden hij en HPB alle-
bei de eigenschap van “On-
zelfzuchtigheid en een vurige
bereidheid tot zelf- opoffe-
ring voor het welzijn van an-
deren” (Mahatma-Brief 131
in de chronologische uitga-
ve1). Dat zijn kwaliteiten van
Bodhisattva’s.

W i e w a s . . .



Deel 2 (uit IATF Newsletter

Nr. 13): het leven van
Olcott na zijn
kennismaking met
mevrouw Blavatsky

Kolonel Olcott had buiten-
gewoon vroeg carrière ge-
maakt als landbouwweten-
schapper, overheidsdienaar,
verslaggever, jurist en special-
ist op het gebied van ver-
zekeringen. Maar zijn echte
werk ging dit allemaal te bo-
ven. Het leven van de kolo-
nel is op een dag in 1874
dramatisch en onverwacht
veranderd toen hij mevrouw
Blavatsky ontmoette, nadat
hij op 42-jarige leeftijd naar
Chittenden in de staat Ver-
mont was gegaan om een
serie artikelen te schrijven
over de spiritistische ver-
schijnselen welke zich daar
hadden voorgedaan. Toen zij
elkaar ontmoetten beseften
deze twee oude zielen dade-
lijk dat er een band tussen
hen bestond die vele levens-
perioden terug ging. Zij wer-
den medearbeiders (fellow
workers) aan de opdracht die
HPB’s meester haar gegeven
had: antieke wijsheid naar de
moderne wereld brengen. Zij
zouden de belangrijkste me-
destichters worden van de
Theosophical Society, die
Olcott de volgende tweeën-
dertig jaar als voorzitter heeft
gediend.

Toen Olcott en Blavatsky in
de laatste dagen van 1878
New York verlieten op weg
naar India trad er in het leven
van de kolonel nog een over-

gang op, een ommekeer, zo-
als Shakespeare in The Tem-
pest zegt, naar iets rijks en
vreemds. In India introdu-
ceerde Olcott de Theosofie
bij de Indiase massa’s als hun
eigen traditie in een nieuwe
formulering; hij bevorderde
de beoefening van autoch-
tone kunsten en ambachten
en liep hiermee vooruit op
het werk dat Gandhi later
weer op zou pakken; hij
stichtte Adyar Library, de
bibliotheek van Adyar, één
van ’s werelds belangrijkste
vergaarplaatsen voor antieke
Sanskriet handschriften; hij
droeg bij aan het inspireren
van de nationale trots die
leidde tot de vorming van de
Indian National Congress. Op
Sri Lanka werkte Olcott on-
vermoeibaar aan de bevor-
dering van het Boeddhisme
door de stichting van scholen
en de aanmoediging van
nieuwsbladen; hij speelde
een doorslaggevende rol
toen de Britten de Srilan-
kaanse boeddhisten burger-
rechten verleenden; hij be-
vorderde de herleving van
het boeddhisme door het
schrijven van een Boeddhis-
tische Catechismus, door
met zijn Veertien Grondstel-
lingen de Boeddhistische
oecumene te stimuleren en
door een vlag te ontwerpen
– dit alles wordt nog steeds
gebruikt. Olcott inspireerde
ook binnen de Leer van
Zarathoestra een heropleving
van de innerlijke kant van die
antieke religie van de Heer
der Wijsheid.

Olcott had een natuurlijke
gave om als heler op te tre-
den; hiermee verwierf hij een
grote en toegewijde aanhang
die hij behield totdat zijn
Meester hem opdroeg met
dit soort werk op te houden
omdat het een te zware wis-
sel trok op zijn eigen energie.
Olcott was ook een onver-
beterlijke reiziger die in India
en erbuiten de zaak van de
Theosofie behartigde waar
hij ook maar kwam. Hij was
een veel gevraagde spreker
en zijn talrijke lezingen en ge-
schriften verdienen het te
worden verzameld in een
uitgave Verzamelde Werken
van Henri Steel Olcott, zoals
te zijner tijd ook vast wel ge-
beuren zal. Maar Olcotts
grootste geschreven werk is
ongetwijfeld zijn autobiogra-
fische geschiedenis van de
Theosophical Society: Old Di-
ary Leaves [Oude Dagboekbla-
den]. Dit persoonlijke verslag
van de hand van een man die
zelf aan de stichting en groei
van de Society [Theosofische
Vereniging] een wezenlijke
bijdrage heeft geleverd vormt
een weergaloos relaas van de
vroege dagen van de organi-
satie van de hand van hem
die haar het beste kende.

Zoals Olcott in Old Diary
Leaves over HPB en zichzelf
opmerkt: “Wij duidden ons-
zelf gewoonlijk aan als de
theosofische tweeling.” Zij
waren beslist de twee cen-
trale en onderling verbonden
gestalten bij de stichting van
de Theosophical Society en
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bij de eerste verbreiding van
theosofie. Hun rollen bij deze
gebeurtenissen waren echter
verschillend en aanvullend.
HPB was van de twee vooral
de persoon met het gedach-
tegoed. Zij was degene die
het belangrijkste contact on-
derhield met hun ingewijde
leraren en zij had het charis-
ma dat de wereld tegelijk
aantrok en in verwarring
bracht. Vanwege de manier
waarop ze de cobra van
wijsheid uit een mand van
oude mythen en legenden
lokte had ze iets van een
Indiase slangenbezweerder.
Toch is het duidelijk dat HPB
er, als ze op haar eentje ge-
opereerd had, niet in ge-
slaagd zou zijn de haar ge-
geven opdracht uit te voeren.
Ze was te lichtgeraakt en te
warrig.

Olcotts toewijding, on-
kreukbaarheid en organi-
satievermogen vormden het
cement dat het theosofische
huis bij elkaar hield door zijn
eerste jaren en zijn beproe-
vingen; hij maakte een op-
bouw en een structuur die
tot onze eigen tijd in stand is
gebleven en die ongetwijfeld
in de voorzienbare toekomst
zal blijven bestaan. Meester
K.H. heeft dhr. Sinnet over
Olcott het volgende geschre-
ven (Mahatma-Letters, chro-
nologische uitgave brief nr.
52).

Hem kunnen wij onder alle
omstandigheden vertrouwen en

zijn trouwe dienst is ons gewijd
in voorspoed en tegenspoed.
Mijn geliefde Broeder, mijn
stem is de echo van een onpar-
tijdig oordeel. Waar kunnen
we zo’n grote toewijding
vinden? Hij is iemand die nooit
vraagt, maar gehoorzaamt; die
zich uit buitensporige ijver
ontelbare keren vergissen kan
maar nooit ongenegen is zijn
fout te herstellen, ook al kost
hem dit de grootste
zelfvernedering; die vindt dat
de opoffering van zijn welstand
en zelfs van zijn leven iets is
dat hij opgewekt riskeren
moet, mocht het nodig zijn; die
bereid is elk voedsel te eten of
het desnoods zonder eten te
stellen; die voor de goede zaak
bereid is op elk bed te slapen,
op elke plaats te werken, zich
met elke verschoppeling in te
laten en elke ontbering te
verdragen.

Annie Besant heeft het
levenswerk van de theoso-
fische tweeling samengevat
met de volgende retorische
vraag. “H.P.B. heeft de we-
reld theosofie geschonken;
H.S. Olcott heeft de wereld
de Theosophical Society [de
internationale vereniging]
geschonken; beiden waren zij
door de Meesters uitgekozen
– wie van beiden heeft het
grootste geschenk gegeven?”
De geschenken verschillen,
maar ze vullen elkaar aan en
zijn gelijkwaardig. Ze zijn de
Yin en de Yang van Tai Ji, de
allerdiepste Grondslag [vgl.

Ganesha, kleine woordentolk
der geesteswetenschappen,
blz. 181). Bij de herdenking
van het feit dat Henry Steel
Olcott een eeuw geleden is
overleden herinneren wij ons
iemand die de trouwe die-
naar is geweest van de Grote
Bezielde Leraren en die de
leidsman is geweest van de
Vereniging die zij in het leven
hebben geroepen.

Uit: digitale IATF Newsletter
nr. 12, april 2006 &

nr. 13, augustus 2006
Vertaling: Lex Willem

van Rijn

Eindnoten van de vertaler
1 Algeo gebruikt de Chrono-
logische uitgave van Vic Hao
Chin, die tegenwoordig geldt
als de standaarduitgave van
de Mahatma-Brieven. Eerder
had A. Trevor Barker een
meer thematisch samenge-
stelde en genummerde ver-
zameling gemaakt, in het
Nederlands vertaald als De
Mahatma Brieven aan A.P.
Sinnet, samengesteld door A.
Trevor Barker, Theosophical
University Press, Den Haag,
1979. In deze verzameling
staat het citaat in Brief nr. 66,
halverwege de voorlaatste
alinea, onderaan blz. 410.

2 Zie voor een andere
Nederlandse vertaling van
deze passage uit de Mahatma
Letters bij voorbeeld die in
De Mahatma Brieven aan A.P.
Sinnet, samengesteld door A.
Trevor Barker, Theosophical
University Press, Den Haag,
1979, Brief nr. 4, blz. 16,
boven.
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Kolonel Henry Steel Olcott
– Annie Besant

H.S. Olcott stamt uit een oude En-
gelse Puriteinse familie die al genera-
ties lang in de Verenigde Staten
woonde. Zijn grootmoeder was een
afstammelinge van één van de vroe-
ge leden van de Verenigde Oost-In-
dische Compagnie Hij werd geboren
in Orange, New Jersey, op 2 augustus
1832.

Al op jonge leeftijd bracht zijn succes
op de modelboerderij van Scientific
Agriculture (Wetenschappelijke land-
bouw) nabij Newark de Griekse rege-
ring ertoe hem een hoogleraarspost
aan te bieden aan de Universiteit van
Athene. De jongeman bedankte voor
de eer en stichtte in hetzelfde jaar sa-
men met de heer Vail uit New Jersey
‘The Westchester Farm School’, in de
buurt van Mount Vernon in de staat
New York. Dit was een school die in de
VS beschouwd werd als één van de
pioniers van het huidige systeem van
nationaal landbouwonderwijs. Daar
hield hij zich bezig met de teelt van
sorghum, een tropisch graangewas, dat
kort daarvoor geïntroduceerd was in
de VS. Hier schreef hij zijn eerste
boek, Sorgho and Imphee, the Chinese
and African Sugar-canes, dat zeven
drukken beleefde en door de staat Illi-
nois in de schoolbibliotheken gezet
werd. Dit boek leidde ertoe dat hem de
positie van directeur van het Agricul-
tural Bureau in Washington werd aan-
geboden, een aanbod dat hij afwees,
evenals aanbiedingen om manager te
worden van twee immense landgoede-
ren.
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Herdruk uit The Theoso-
phist van maart 1907



In 1858 bracht de heer Olcott zijn
eerste bezoek aan Europa, nog steeds
gericht op het verbeteren van de land-
bouw. Zijn verslag van wat hij gezien
had werd afgedrukt in Appleton’s
American Cyclopedia. Als erkend des-
kundige werd hij de Amerikaanse cor-
respondent voor de bekende Mark
Lane Express (Londen), assistent land-
bouwredacteur van de beroemde New
York Tribune, en deed hij nog twee boe-
ken over landbouw het licht zien.

Deze levensfase werd beëindigd door
het uitbreken van de Amerikaanse bur-
geroorlog, toen zijn hartstocht voor
vrijheid hem ertoe bracht zich aan te
melden bij het Noordelijke leger en hij
maakte de hele North Carolina Cam-
paign mee onder generaal Burnside.
Geveld door koorts werd hij geëvacu-
eerd naar New York. Zodra hij her-
steld was, maakte hij zich op om naar
het front terug te keren, maar de rege-
ring, die zijn vaardigheden en moed
gesignaleerd had, koos hem uit om een
onderzoek te doen naar een aantal ver-
moedelijke gevallen van bedrog bij de
New York Mustering and Disbursing
Office. Ieder middel werd aangewend
om zijn resolute onderzoek een halt
toe te roepen, maar steekpenningen
noch bedreigingen konden de vastbe-
raden jonge officier tegenhouden bij
het leiden van een campagne die ge-
vaarlijker was dan het hoofd bieden
aan Zuidelijke kogels op het slagveld.
Zijn fysieke moed was een lichtend
voorbeeld geweest in de North Caroli-
na Expedition; zijn morele moed bleek
nog duidelijker toen hij vier jaar lang
een storm van tegenwerking en laster-
praat moest trotseren, tot hij de ergste
misdadiger voor tien jaar naar de Sing
Sing gevangenis gestuurd kreeg. Hij
ontving een telegram van de regering
dat deze veroordeling net zo ‘belang-

rijk was voor de regering als het win-
nen van een grote slag’. Minister Stan-
ton verklaarde dat hij hem onbeperkt
gezag had verleend omdat hij ‘merkte
dat hij geen fouten gemaakt had die
correctie vereisten’. Staatssecretaris
Fox schreef dat hij wilde ‘getuigen van
de grote ijver en trouw die uw gedrag
kenmerkten onder omstandigheden
die bijzonder veeleisend zijn voor de
integriteit van een functionaris’. De
staatssecretaris van Oorlog schreef: ‘U
zult het respect krijgen van uw mede-
burgers dat u toekomt voor uw patriot-
tisme en eervol dienstbetoon aan de
regering tijdens de rebellie’. De Judge
Advocate-General van het leger
schreef: ‘Ik kan deze gelegenheid niet
voorbij laten gaan zonder u openlijk
mijn hoge waardering uit te spreken
voor de diensten die u verleend hebt
toen u de moeilijke en verantwoorde-
lijke positie bekleedde waarvan u nu
afstand doet. Dit dienstbetoon werd
vooral gekenmerkt door ijver, vakkun-
digheid en compromisloze plichtsge-
trouwheid’. Deze woorden geven de
eigenschappen aan die het meest ken-
merkend waren in het leven van H.S.
Olcott.

De heer Olcott werd nu kolonel Ol-
cott en buitengewoon commissaris van
het oorlogsdepartement. Twee jaar la-
ter verzocht de Minister van Marine
met klem om zijn diensten om een ein-
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de te maken aan de misbruiken op de
marinewerven en hij werd bijzonder
afgevaardigde van het marinedepar-
tement. Met resolute en onvermoei-
bare ijver stortte hij zich op zijn taak,
zuiverde het departement, hervormde
het financiële systeem en ontving ten-
slotte het volgende officiële getuig-
schrift: ‘Ik moet zeggen dat ik nog
nooit een man heb ontmoet aan wie
belangrijke taken waren toevertrouwd,
die meer capaciteiten, snelheid en be-
trouwbaarheid aan de dag legde tijdens
deze hele opdracht dan u. Vooral wil
ik getuigen van uw volkomen recht-
schapenheid en karakterintegriteit. Ik
ben ervan overtuigd dat deze eigen-
schappen uw hele carrière gekenmerkt
hebben en voor zover ik weet nooit zijn
betwist. Dat u er aldus doorheen geko-
men bent zonder enige smet op uw bla-
zoen, als we kijken naar de corruptie,
vermetelheid en macht van de vele cri-
minelen op hoge posten die u vervolgd
en bestraft heeft, is een uiting van
waardering waar u terecht trots op mag
zijn en die geen andere persoon op een
soortgelijke post die soortgelijke
diensten verricht heeft voor dit land
ooit gekregen heeft’.

Dit nu was de man naar wie me-
vrouw Blavatsky gestuurd werd door
haar Meester om hem te vinden, die
door Hen uitverkoren was om samen
met haar de Theosophical Society te
stichten en vervolgens de hele rest van

zijn leven door te brengen met de ves-
tiging en organisatie ervan over de hele
wereld. Voor deze taak bracht hij zijn
onbesmette maatschappelijk verleden
mee van dienstverlening aan zijn land,
zijn scherpe vermogens, zijn enorme
werkkracht en een onzelfzuchtigheid
die, zo verklaarde zijn collega, zij nooit
geëvenaard had gezien buiten de
Ashrama van de Meesters.

Hij werd door mevrouw Blavatsky
aangetroffen op de Eddy boerderij,
waar hij heen gestuurd was door de
New York Sun en de New York Graphic
om verslag te doen van de buitengewo-
ne spiritistische manifestaties die daar
plaatsvonden. Zijn artikelen waren zo
waardevol dat niet minder dan zeven
verschillende uitgevers vochten om het
recht om ze in boekvorm uit te geven.
De belangstelling die hierdoor gewekt
werd was zo groot dat de kranten ver-
kocht werden voor een dollar per ex-
emplaar. Men zei dat het publiek even-
veel belangstelling had voor zijn stuk-
ken als voor de tweede presidentsver-
kiezing van General Grant. De twee
dappere helden herkenden elkaar en
schudden elkaar de hand. Dit leidde
tot een levenslange band, die op aarde
beëindigd werd toen H.P. Blavatsky
overging in 1891, maar die niet verbro-
ken zou worden, zo geloofden zij bei-
den, door het triviale voorval van de
dood, doch voort zou gaan aan de an-
dere kant en wanneer zij weer terug
zouden keren door geboorte in deze
wereld.

Kolonel Olcott, die ontslag genomen
had van het oorlogsdepartement en die
was toegelaten tot de rechtbank, ver-
diende een behoorlijk inkomen als ad-
viseur inzake douane en revenuen toen
de oproep kwam. Hij deed afstand van
zijn praktijk en het jaar daarop stichtte
hij de Theosophical Society, waarvan
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Op een dag zei ik tegen hem: ‘Henry,
ik geloof dat jij je rechterhand zou
geven voor de Society’. ‘Mijn rech-

terhand geven!’, riep hij; ‘Ik zou mij-

zelf in stukjes snijden als het de
Society goed zou doen.’



hij door de Meesters werd benoemd
tot levenslang voorzitter en waarvan hij
de inaugurele rede uitsprak op 17 no-
vember 1875 in New York (zie het arti-
kel in dit nummer). Hij studeerde sa-
men met mevrouw Blavatsky en ver-
beterde grotendeels het Engels van
haar grote werk Isis Ontsluierd, één van
de klassiekers van de Vereniging.

In 1878 vertrokken de  beide colle-
ga’s naar India en verbleven enige tijd
in Bombay. Daar gaf kolonel Olcott de
aanzet tot de eerste tentoonstelling van
Indiase producten, waarbij hij de In-
diërs aanmoedigde hun eigen produc-
ten te gebruiken in plaats van produc-
ten die elders gemaakt waren; bij de
eerste Conventie van de Theosophical
Society in India werd Svadeshisme
voor het eerst uitgeroepen, net als bij
een latere Conventie het Congres in
het leven werd geroepen. Actieve pro-
paganda werd nu in heel India ge-
maakt, sterk gehinderd door vijan-
digheid van het Gouvernement, maar
verwelkomd door de massa Hindoes en
Parsis.

In 1880 begon de grote Boeddhisti-
sche heropleving in Ceylon, dat nu drie
hogescholen heeft en 205 scholen,
waarvan 177 dit jaar [1907] subsidie
kregen van de regering; 25.856 kinde-
ren gingen naar deze scholen op 30
juni 1906. Dit werk is te danken aan de
ruimhartige inzet en toewijding van
kolonel Olcott, die zelf een beleidend
Boeddhist was. Een andere grote
dienst aan het boeddhisme was zijn
bezoek aan Japan in 1889, waarbij hij
25.000 mensen toesprak en erin slaag-
de 14 grondstellingen op te stellen, die
de basis vormen van eenheid tussen de
lange tijd verdeelde Noordelijke en
Zuidelijke kerken van het Boeddhis-
me.

In 1882 kochten de Stichters, vrijwel
geheel met hun eigen geld, het prach-
tige landgoed in Adyar, nabij Madras,
dat zij inrichtten als Hoofdkwartier van
de Theosophical Society. Het werk dat
zij gedaan hebben van 1875 tot 1906
kan het best beoordeeld worden aan
de hand van het feit dat de Voorzitter
tot het jaar 1906, 893 stichtingsaktes
had verleend aan afdelingen over de
gehele wereld, waarvan de meerder-
heid gegroepeerd was in elf Territori-
ale Secties en de rest verspreid was
over landen waarin de afdelingen nog
niet voldoende talrijk zijn om een
Sectie te vormen. De noordelijkste
afdeling ligt in de poolcirkel en de
zuidelijkste in Dunedin in Nieuw
Zeeland.

Zijn tijd, zijn gedachten en zijn geld
werden alle besteed aan zijn geliefde
Society. Op een dag zei ik tegen hem:
‘Henry, ik geloof dat jij je rechterhand
zou geven voor de Society’. ‘Mijn rech-
terhand geven!’, riep hij; ‘Ik zou mij-
zelf in stukjes snijden als het de Society
goed zou doen.’ En dat zou hij ook
echt gedaan hebben.

Hij reisde over de gehele wereld met
niet aflatende en onvermoeibare acti-
viteit en de artsen schrijven de hart-
aanval, terwijl zijn lichaam nog steeds
bijzonder fit was, toe aan het teveel
aan spanning op het hart door het ge-
ven van te veel lezingen in een te korte
tijdspanne. ‘Jij zult sterven zoals ik nu
sterf’, zei hij onlangs tegen mij; ‘jou
zullen ze net zo hard opjagen’. Hij ging
naar de verst gelegen streken van het
noorden en zuiden om de mensen aan
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te moedigen, te adviseren en te organi-
seren. Even vreugdevol keerde hij te-
rug naar zijn geliefde Adyar om uit te
rusten en te herstellen.

Deze man met het hart van een
leeuw heeft veel moeilijkheden het
hoofd moeten bieden tijdens de afge-
lopen 31 jaar. Hij bleef onbewogen pal
staan tijdens de schandelijke aanval op
mevrouw Blavatsky door de Society for
Psychical Research en maakte het nog
mee dat Dr. Hodson later meer won-
deren accepteerde dan hij toen afkeur-
de. Hij stuurde de Society door de cri-
sis die enige tijd de hele Amerikaanse
sectie verscheurde. Uiteindelijk ver-
welkomde die sectie hem trots en uit-
bundig in zijn geboorteland. Hij beleef-
de het verscheiden van zijn collega, en
droeg de last alleen, standvastig en
dapper nog 16 jaar lang, samen met
Annie Besant, haar favoriete leerling,
even loyaal en ferm als met haarzelf.
Of de berichten nu goed of slecht wa-
ren, hij werkte onophoudelijk door, tot
de stem van zijn Meester hem naar
huis riep. Op last van diezelfde Mees-

ter benoemde hij zijn collega Annie
Besant als zijn opvolger, om de last te
dragen die H.P. Blavatsky en hijzelf
ook gedragen hadden. Hij doorstond
zijn laatste langgerekte lijden dapper
en geduldig, waarbij hij de dood even
standvastig onder ogen zag als hij het
leven gedaan had. In de laatste weken
van zijn ziekte werd hij opgevrolijkt
door bezoeken van de grote Indiase
Wijzen, aan wie hij de kracht van zijn
volwassenheid gegeven had, de toewij-
ding van zijn leven. Hij is overgegaan
uit dit leven en heeft een prachtig mo-
nument van nobel werk nagelaten.
Ook aan de andere kant zal hij nog
werken, tot de tijd voor zijn terugkeer
is aangebroken.

India kende geen trouwere helper bij
het opnieuw tot leven brengen van
haar religies dan deze nobele Ameri-
kaan, en zij doet er goed aan haar ze-
gen te geven aan de man die haar lief-
had en diende.

Uit: The Theosophist, november 2005
Vertaling: A.M.I.
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De markante verschijning van H.P. Blavatsky viel Olcott al
op vóórdat hij persoonlijk kennis met haar had gemaakt.

Op blz. 7 van deel I van Oude Dagboekbladen
vermeldt hij:

Terwijl ik op de drempel bleef staan, fluisterde ik Kappes
toe: “Lieve hemel! zie toch eens dat exemplaar”.

Ik stak dadelijk over en nam plaats aan de andere zijde
van de tafel, juist tegenover haar, om mijn
lievelingsneiging, namelijk karakterstudie,

te kunnen botvieren.



Henry Steel Olcott,
met name genoemd
– Fay van Ierlant

In de Grote Nederlandse Larousse

Encyclopedie (Nederlandse uitgave
1977 deel 17) staat het volgende
vermeld:
“Olcott. (Henry Steel). Amerikaans
theosoof. (Orange, New Jersey 1832 –
Adyar Madras, 1907). Hij was een
pionier van het landbouwonderwijs. Hij

nam als officier van het noordelijk

leger aan de secessieoorlog deel. Met
Blavatsky richtte hij in 1875 de Theo-

sophical Society in New York op en

reisde met haar naar India (1878),
waar hij te Bombay en Adyar leefde.
Hij schreef o.a. Old Diary Leaves

(1895-1904)”.

Josephine Ransom schrijft in haar A
Short History of the Theosophical Soci-
ety (TPH Adyar 1989) een hoofdstuk
over de voorouders van Henry Steel
Olcott. Colonel Olcott blijkt af te stam-
men van een Engelse puriteinse familie
Alcocke. In het familiewapen van de
Alcocke’s komen drie hanenkoppen
voor. In het familiewapen van Helena
von Hahn, de meisjesnaam van Helena
Blavatsky staat een fiere haan. In het
theosofische hoofdkantoor in Adyar is
de staande haan van de Von Hahn’s
afgebeeld met de drie hanenkoppen
van de Alcocke’s in een driehoek er
omheen in een bas-reliëf boven de
deuren van de vroegere bibliotheek in
de grote hal.

Was het een toeval dat deze twee
mensen met elkaar in aanraking kwa-
men?

Brief 44 in de Nederlandse uitgave
van De Mahatma Brieven aan A.P. Sin-
nett (TUP 1979) geeft antwoord op de-
ze vraag.

Op 17 november 1882 zou de zeven-
jarige proeftijd die aan de Theosophi-
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cal Society bij haar oprichting werd
gegeven aflopen. Mahatma M schrijft:

“Een of twee van ons hoopten dat de
wereld in intellectuele zo niet intuïtieve
zin zover was gevorderd dat de Occulte
leer intellectueel ingang kon vinden en de
stoot tot een nieuwe cyclus van occult
onderzoek kon worden gegeven. Anderen
– die, zoals het er nu uitziet verstandiger
waren – verschilden van oordeel, maar
de toestemming om de proef te nemen
werd gegeven. Daarbij werd echter
bedongen dat het experiment
onafhankelijk van onze persoonlijke
leiding zou worden uitgevoerd; dat er
geen abnormaal ingrijpen door onszelf
zou plaats vinden. Zo vonden we in
Amerika de man die als leider kon
dienen – een man met grote morele
moed, onbaatzuchtig en met andere goe-
de eigenschappen. Hij was op verre na
niet de beste maar hij was de beste die
beschikbaar was. Wij brachten hem in
aanraking met een vrouw met exceptio-
nele en wonderbaarlijke begaafdheden.
Gepaard aan deze had zij grote persoon-
lijke gebreken, maar zoals zij was leefde
er geen tweede die voor de taak geschikt
was. Wij zonden haar naar Amerika,
brachten hen bij elkaar – en de proef
begon. Al meteen werd haar zowel als
hem duidelijk te verstaan gegeven dat de
uitslag geheel van hen afhing. En beiden
boden zich aan voor de proef voor een
zekere beloning in de zeer verre toe-
komst, zoals - om met KH te spreken –
soldaten die zich vrijwillig melden voor
een wanhopige onderneming”.

In New York in 1874 bestond grote
belangstelling voor het spiritisme. Col-
onel Olcott en Helena Blavatsky
(HPB) probeerden de spiritisten zo ver
te brengen dat zij “het gedrag en de
voorgewende psychische gaven van
hun mediums nauwkeuriger zouden
onderzoeken en dat zij geduldig zou-

den luisteren naar de theorieën over
geestverschijningen en over contact
met de doden” zoals Olcott schrijft in
zijn Old Diary Leaves (TPH Adyar
1974 First series p.72). Om dat te be-
vorderen schreef Olcott een circulaire
waarin hij een en ander uitlegde. Hij
vroeg aan HPB of hij kon onderteke-
nen met zijn eigen naam of de circulai-
re anoniem zou laten. Het antwoord
was dat de ondertekening naar instruc-
tie van de Meesters moest luiden:
“Van het comité van zeven, de Broe-
derschap van Luxor”.

HPB legde aan Olcott uit dat hun
werk in Amerika onder toezicht stond
van zeven adepten van de Egyptische
afdeling van de Universele Mystieke
Broederschap. Die afdeling werd ‘De
Broederschap van Luxor’ genoemd. De
voornaamste adept van die afdeling
noemde zichzelf Serapis Bey (HPB Isis
Unveiled vol.II 1972 TUP note p.308).
Olcott schrijft hierover in zijn Old Di-
ary Leaves, first series p.76 “Niets in
mijn eerste occulte ervaringen tijdens de
periode met HPB heeft een diepere in-
druk op mij gemaakt dan het boven-
staande. Het toonde aan dat ruimte geen
belemmering is voor het overbrengen van
suggesties van de leraar naar het brein
van de leerling en het ondersteunt de
theorie dat bij het uitvoeren van wereld-
werk de tussenpersoon dikwijls werkelijk
geleid kan worden door controlerende
bestuurders om dingen te doen die zij
gedaan willen hebben zonder dat hij er
zich van bewust is dat zijn denkvermo-
gen niet alleen maar functioneert onder
de impuls van zijn eigen controlerende
Ego. Als we deze theorie toepassen op de
hele historie van de Theosophical Society
kan niemand zeggen in hoeveel van de
voorgevallen gebeurtenissen iemand van
ons onbewust heeft gedaan wat gedaan
moest worden en wat niet gedaan zou
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zijn als er geen invloed buiten ons de
aanzet had gegeven. En hoeveel van de
ellendige fouten, vergissingen en schade-
lijke excentriciteiten die zijn gebeurd of
vertoond door iemand van ons zijn te
wijten aan het feit dat het aan ons werd
overgelaten om onze eigen verkeerde im-
pulsen te volgen als resultaat van onze
temperamenten, van onze onwetendheid,
morele zwakte of vrome vooroordelen?”

Daarna stond Colonel Olcott in New
York voortdurend met Serapis in con-
tact. De brieven van Serapis zijn gepu-
bliceerd in Letters from the Masters of
Wisdom, second series samengesteld
door Jinarajadasa (TPH Adyar 1977).
Het zijn vooral bemoedigende brieven
waarin de woorden “Try” (probeer) en
“Patience” (geduld) veelvuldig voorko-
men. In Brief 17 p.39 schrijft Serapis
dat de Broederschap goed bekend is
met de kwaliteiten van broeder Henry.
Serapis noemt de bijzondere vermo-
gens van zijn analytische verstand en
de sterke gave om spirituele waarhe-
den te halen uit de dode letter van
schijnbare tegenstrijdigheden.

In het boek Letters from the Masters
of Wisdom, second series p.57 gaat Jina-
rajadasa in op het karakter van Colo-
nel Olcott omdat hij aan wil geven dat,
ondanks zijn tekortkomingen waarvan
soms in de brieven melding wordt ge-
maakt, Olcott totaal was toegewijd aan
de Meesters en hun werk. Hij schrijft
dat het moeilijk was voor Olcott om
zich los te maken van de langdurige
gewoonte om te oordelen naar uiter-
lijkheden. Alhoewel hij wist dat HPB
een occultist was en een tussenpersoon
van de Meesters wiens instructies zij
uitvoerde, bleef hij oordelen naar
uiterlijke omstandigheden in plaats van
af te wachten, vooral als hij het niet be-
greep. In administratie en zakelijkheid

was hij beter dan HPB, maar in occulte
aangelegenheden begreep hij haar dik-
wijls niet en de brieven roepen hem
dan tot de orde.

De kortste waarschuwing is een brief
met als afzender Mahatma M maar
getekend door Serapis: “H.S.Olcott
President van de Theosophical Society
wordt het van nu af verboden om geïm-
proviseerde lezingen te geven” (Brief 36
Letters from the Masters of Wisdom sec-
ond series). Het bleek dat Olcott de
gewoonte had om aan het begin van
een lezing te vragen:”Over welk onder-
werp zouden jullie willen dat ik het ga
hebben ?”Als er dan een onderwerp
zoals mesmerisme of iets anders waar
hij veel van wist naar voren kwam was
er niets aan de hand. Maar als er iets
opkwam waar hij niet sterk in was kon
het mis gaan.

In 1880 gingen HPB en Colonel Ol-
cott voor de eerste keer naar Ceylon,
het tegenwoordige Sri Lanka. Op 25
mei 1880 legden zij de Boeddhistisch
geloften af, de Panchasila die vijf gebo-
den voorschrijft: niet doden, niet ste-
len, niet onkuis zijn, niet liegen, geen
bedwelmende middelen gebruiken. Op
p.168 van de Old Diary Leaves second
series schrijft Olcott daarover:

“Maar om een gewone boeddhist te
zijn is één ding en een vervalste moderne
sektarische boeddhist is iets totaal an-
ders. Als het Boeddhisme ook maar één
dogma had verkondigd dat we verplicht
waren aan te nemen zouden we de Pansil
niet hebben afgelegd en geen tien minu-
ten boeddhist zijn gebleven. Ons Boed-
dhisme was dat van de Meester-Adept
Gautama Boeddha, dat toevallig ook de
wijsheidsreligie is van de Arische Upanis-
hads en de ziel van al de oude wereld-
religies. Ons Boeddhisme was in één
woord een filosofie, niet een geloof”.
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Colonel Olcott zag het als zijn missie
om het Boeddhisme te zuiveren van de
opgekomen dogma’s die weer de oor-
zaak waren van het ontstaan van de
verschillende boeddhistische sekten.
Hij reisde daarvoor door de heel de
oosterse wereld tot in Japan en richtte
diverse boeddhistische scholen op.

In Old Diary Leaves  third series p.73.
kunnen we lezen hoe er een verschil
ligt tussen het werk van de Theosophi-
cal Society en persoonlijke altruïstische
acties. Het is niet het werk van de Ver-
eniging om in te gaan op kwesties als
dieet, onmatigheid, het hertrouwen
van weduwen, sociale misstanden, vivi-
sectie en zo meer. Maar als individuen
zijn de leden natuurlijk vrij om zich te
mengen in die discussies en activitei-
ten. De Theosophical Society negeert
het onderscheid tussen de seksen om-
dat het Hoger zelf geen sekse heeft;
ook negeert zij huidskleur omdat DAT
niet wit, zwart, rood of geel is zoals de
mensenrassen. Ook rang en stand,
weelde en politieke positie worden
gezien als beperkingen van dat wat we
in werkelijkheid zijn. Olcott schrijft
letterlijk (p.74): “Dat is waarom ik, als
President de Society nooit compromitteer
met de ene of de andere kant van deze
kwesties. Het Hindoe College in Benares
van Mevrouw Besant, mijn drie
Boeddhistische Colleges en tweehonderd
scholen in Ceylon en de Pariah (Hari-
jan) vrije scholen in Madras zijn alle-
maal individuele activiteiten, niet van de
Society”.

Aan het einde van de negentiende
eeuw waren de onrechtvaardigheden
van de diverse koloniale besturen op

Ceylon nog duidelijk aanwezig. De
Portugezen hadden een strikte katho-
lieke moraal ingevoerd waarbij Hin-
does en Boeddhisten werden gezien als
heidenen. Hun huizen werden ver-
brand en de vrouwen werden onteerd.
Voor de Nederlanders die daarna kwa-
men waren kinderen geboren uit een
boeddhistisch huwelijk onwettig zolang
de ouders geen christelijk huwelijk
aangingen. Ook onder het laatste kolo-
niale regime van de Engelsen waren er
nog allerlei beperkende maatregelen
voor niet-christenen. Colonel Olcott is
naar Londen gereisd om de onrecht-
vaardigheid daarvan aan te tonen aan
de Graaf van Derby die minister van
koloniale zaken was in 1884. Hij heeft
veel recht kunnen trekken (Old Diary
Leaves third series Chapter X p.117).
Op Ceylon, het tegenwoordige Sri Lan-
ka is men hem nog steeds dankbaar.

In Old Diary Leaves  second series
p.206 verwijst Olcott naar het getal 7
dat zo nauw verbonden is met de klei-
ne en grote evenementen in de Theo-
sophical Society en met de leringen.
Het is dan ook treffend dat Colonel
Olcott op 17 februari 1907 om 7 uur 17
zijn lichaam verlaat. Hij wordt in de
middag gecremeerd bij de Adyar rivier.
De volgende morgen wordt zijn as uit-
gestrooid in de zee.

Colonel Olcott had van al zijn talen-
ten een werelds succes kunnen maken.
Hij begon in weelde en in een hoge so-
ciale positie. Al in 1878 verloor hij zijn
kapitaal en zijn positie. Hij legde al
zijn bijzondere talenten op het altaar
van een groot ideaal. Zijn offer was
totaal.
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Formalisme en
fundamentalisme in de
Theosophical Society
– C. Jinarajadasa

Uit Nederland ontving ik een circu-
laire van een paar Nederlandse leden
die beleefd protesteerden tegen dat
wat de groei van het formalisme (het
vasthouden aan vormen) in de Theo-
sophical Society (hierna TS) wordt
genoemd. Er is een klein aantal leden
dat het verwarrende gevoel heeft,
dat de Vereniging weg drijft van de
fundamentele “grondbeginselen”.
Het antwoord hierop hangt af van
wat we verstaan onder grondbegin-
selen en onder formalisme.

Ik herinner me een discussie van zes-
tien jaar geleden onder theosofen over
de vraag of het zich identificeren met
de formele kant van de religie waarin
ze geboren waren wel overeenkwam
met hun theosofische ideeën. Sommi-
gen vonden dat een theosofische Hin-
doe, als hij door en door consequent is,
zich niet kan identificeren met een as-
pect van zijn religie als dat het Hindoe-
isme afscheidt van het veelomvattende
begrip van waarheid dat universeel is
en dat op geen enkele wijze blijk geeft
van een religie of sekte. Natuurlijk wis-
ten ze allemaal dat de TS geen ge-
dragscode kan opleggen aan de leden
en het aan hen moet overlaten om het
hoogst mogelijke leven te leiden in het
licht van hun theosofische idealen.
Maar zij meenden dat men zich, om
werkelijk theosoof te zijn, totaal moet
kunnen losmaken van alles wat geen
universele religie is. Toch gaven ze ook
toe dat het een totale breuk met hun
familie en relaties zou veroorzaken,
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zodat een theosoof dan meer bezig zou
zijn met zijn eigen redding, zonder zich
te bekommeren om de complicaties die
hij veroorzaakt in het leven van ande-
ren.

Het is waar dat momenteel bijvoor-
beeld een groep hindoeïstische theoso-
fen in India zich heeft verenigd om het
Hindoeïsme nieuw leven in te blazen.
Zij gaan de oude ceremoniële methode
gebruiken, maar willen die vereenvou-
digen en zuiveren om zo de hindoeïs-
tische essentie te behouden en toch
terug te brengen naar zijn oude kracht.
Een gelijksoortige poging is de laatste
jaren gedaan door christelijke theoso-
fen die werken in de Vrij-Katholieke
Kerk. De aanhangers van andere gelo-
ven onder theosofen zijn bezig met
gelijksoortige plannen voor herleving.
Als we naar deze activiteiten kijken,
kunnen we constateren dat het niet
gaat om oplevingen van oude ortho-
doxie, maar meer om te proberen een
nieuwe vorm van gezamenlijke aanbid-
ding te vinden die geïnspireerd is door
een theosofisch begrip van datgene
waarvan het ceremoniële een uitdruk-
king is.

Bovendien is er niets werkelijk incon-
sequent in de moderne theosoof die
werkt in wat we met “formalisme” in
religie kunnen aangeven, omdat hij het
niet doet om er zelf beter van te wor-
den, maar meer om nieuwe impulsen
op te roepen in de religies die  het ge-
wone volk zouden kunnen helpen.
Theoretisch gezien zou er niets idealer
zijn dan dat iedereen de Wijsheids-
religie zou belijden en theosoof zou
zijn. Maar de praktijk geeft aan dat de
vijftienduizend miljoen mensen van nu
geen theosoof zullen worden of er hulp
van zullen ondervinden. Voor de grote
meerderheid van de mensen moet de
Eeuwige Wijsheid in eenvoudiger ter-

men worden verklaard en toegespitst
worden op onderwerpen die meer pas-
sen bij hun groei en beschaving.

Niemand die nu naar de wereld kijkt
kan voorbijgaan aan het grote belang
van geestelijke bezieling van religie om
het moderne leven te vermenselijken.
In deze situatie zijn er 42.000 theo-
sofen voor wie het onmogelijk is het
noodzakelijke werk te doen als zij de
massa niet kunnen vergeestelijken
langs de wegen van de religie waaraan
deze massa gewend is. Of er komt een
volkomen nieuwe religie voor de we-
reld, of er ontstaat een opleving van de
oude religies. Als er dus een aantal
theosofen is dat gelooft dat de hiërar-
chie die de wereld regeert heeft beslo-
ten tot een herleving van de oude reli-
gies, en als zij zich met enthousiasme
op dat plan storten, dan ontwikkelen
zij geen “formalisme”. De theosofen
die werken in het Hindoeïsme, in het
christendom en in andere religies doen
dat omdat zij de massa in die religies
zouden kunnen helpen. Dat is hun in-
tentie. Of zij de massa zullen hinderen
of helpen is een zaak voor onderzoek,
niet voor scheldpartijen.

Natuurlijk kan een theosoof zijn ei-
gen meer directe methode volgen voor
het ontwikkelen van een spiritueel le-
ven en hoeft hij zich niet te identifi-
ceren met een formele religie. Hij zal
daarbij zichzelf een hoop moeite be-
sparen en zeker veel intellectuele
moeilijkheden. Want het is niet een-
voudig om theosoof te zijn en je toch
te wijden aan het helpen van de massa
via de termen van de religie van dat
moment. Velen van ons zijn de inspi-
ratie aan het begin van ons lidmaat-
schap niet vergeten. De waarde voor
ons was dat het geen enkele vorm had.
Bijeenkomsten van theosofische loges
waren geen religieuze diensten; het
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waren bijeenkomsten van zoekers naar
waarheid die ook een enthousiast
waren voor het bevorderen van het
welzijn van de mensheid. Wij waren
(en velen van ons zijn dat nog) blij om
weg te kunnen komen uit de “kerke-
lijke” sfeer. Maar we kunnen niet uit-
sluitend leven in theosofische loges; als
we naar buiten treden om de wereld te
helpen moeten we ons filosofische iso-
lement verlaten en de wereld tegemoet
treden in de termen van die wereld en
helpen waar hulp nodig is. Naar mijn
mening is er in de wereld van vandaag
iets mysterieus dat maakt dat mensen
samenkomen in kerkelijke gemeen-
schappen en dat hen doet verlangen
naar een ceremoniële omgeving voor
hun gezamenlijke handelingen. Daar
zou de gezuiverde vormkant van de
oude religies ongetwijfeld een grote
hulp kunnen zijn. Ik denk niet dat de
theosofen die proberen hun medemen-
sen te helpen hun geloof herroepen,
maar dat zij eerder hun geloof beter
proberen te begrijpen, speciaal met het
oog op het helpen van de massa.

Een tweede punt van kritiek is dat
sommigen van ons wegdrijven van de
grondbeginselen. Maar wie heeft die
grondbeginselen vastgesteld? Als er
wordt aangenomen dat H.P. Blavatsky
(hierna HPB) dat voor ons heeft ge-
daan dan zullen we spoedig niet veel
meer zijn dan één van de vele religies
met een religieuze stichter die zei: “Dit
zult gij doen en dit zult gij laten”. Als
we echter grote waarde hechten aan
wat HPB dacht en zei over bepaalde
zaken, dan hoeven we ons niet af te
vragen of we iets ook zullen doen. Wij
moeten niet vergeten het zelfde res-
pect te tonen voor haar collega H.S.
Olcott. Zij zijn de beide stichters en
het is onze plicht tegenover hen om
helder te begrijpen wat zij dachten dat

theosofie is. Maar moeten we hen in
alles imiteren?

Er zijn twee elementen in HPB die
iedereen kan waarnemen. Het eerste
was een zienswijze die we kunnen be-
schrijven als “antitheïstisch”. Zij toont
een constante antipathie voor (a) de
kerkelijke geestelijkheid en (b) het
concept van een persoonlijke god.
Haar verwerping van de geestelijkheid
zullen weinigen niet hartgrondig met
haar eens zijn. Ze kende voornamelijk
de ontwikkeling van de christelijke be-
grippen in Europa, maar ze was niet op
de hoogte van soortgelijke ontwikke-
lingen in andere geloven zoals in het
Hindoeïsme. Het is een feit dat overal
waar religie een formele kant heeft,
waardoor gewijde priesters noodzake-
lijk worden geacht voor het uitvoeren
van de mysteriën, vroeger of later zul-
ke priesters buiten het gebied van hun
priesterlijke functies treden en begin-
nen met het domineren van het den-
ken van de mensen. Terwijl kerkelijke
hiërarchieën de mensheid inderdaad
helpen om in de geest van religie te
organiseren zijn zij ook dikwijls een
bedreiging voor de vrijheid van het
denken en het geweten. HPB wist hoe
een verheven geestelijkheid degene-
reert in een priesterkaste die altijd
middelen vindt om de geest van de
mens aan banden te leggen.

Voor degenen die geboren zijn in de
christelijke traditie is haar totale ver-
werping van het beeld van een per-
soonlijke god, en van welke cultus voor
een persoonlijke god dan ook, nog veel
moeilijker te begrijpen . Nu moeten we
niet vergeten om duidelijk te zijn in
onze definitie van termen, omdat alles
afhangt van wat we bedoelen met de
term “god”. In de geaccepteerde bete-
kenis van het woord betekent “God”
het Allerhoogste, de Ene Bron waaruit
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alles voortkomt. Welnu, HPB ontken-
de niet dat Isvara, de Schepper, de De-
miurgos, Allah, Ahuramazda, de Per-
soonlijke God, het centrum is van de
activiteiten die het universum uitma-
ken. Maar elke filosofie, speciaal de
hindoeïstische filosofie,erkent dat deze
Isvara, Persoonlijke God, Allah, voort-
komt uit een Absolute Parabrahman.
Daar vanuit gaande is Isvara niet de
Allerhoogste en kan, strikt genomen,
geen God genoemd worden. Hij is de
eerste van de goden, maar niet God.
Isvara is zelf een verschijnsel, “een uit-
straling”, want tijdens een pralaya
houdt hij op te bestaan, behalve als een
voorzet voor toekomstige universums.
Dit alles wordt goed begrepen in de
hindoeïstische filosofie. Maar de term
God wordt in het westen meestal ge-
bruikt om het ultieme te beschrijven.
HPB volgde haar Adept- Leraren en
weigerde die term te gebruiken voor
een persoonlijke schepper. Ze was in
geen enkel opzicht een atheïst, omdat
ze weigerde te geloven in een “Per-
soonlijke God” als God. Ze verwoord-
de de leringen van “Eeuwige Wijs-
heid”: dat er een Goddelijk Beginsel
bestaat dat alles bevat wat het hoogst
verhevene en heiligste is. Van dit Be-
ginsel van het Absolute Leven kan niet
gezegd worden dat het iets bezit van
persoonlijke aard.

Deze overtuiging van een Absoluut
Goddelijk Beginsel van het leven bete-
kent geen vijandschap voor al de vor-
men van aanbidding van een persoon-
lijke god die door de religies zijn ont-
wikkeld. Maar het betekent een her-
kenning van het bestaan, zoals aange-
geven door Sri Krishna in de Bhagavad
Gita, van de twee paden, één door het
gemanifesteerde naar het ongemani-
festeerde en het andere pad recht-
streeks naar het ongemanifesteerde.

Het is het aloude probleem van trans-
cendentie en immanentie. Beide zijn
uitdrukkingen van de Ene Realiteit.
Maar occultisten, zeker als zij een filo-
sofisch temperament hebben, richten
zich op het rechtstreeks bereiken van
transcendentie, ofschoon dat de moei-
lijkste van de twee paden is.

Ook was er in HPB een opvallende
vijandigheid voor wat ze “kerkelijk-
heid” noemde. Beide stichters begon-
nen in 1878 een felle aanval op alle
christelijke activiteiten in het oosten
toen zij in India aankwamen. Zelfs
voordat zij Amerika verlieten valt hun
houding tegenover christelijke domi-
nees op, in een circulaire uit 1878
waarin de plannen en doelen van de
TS worden vermeld. Eén van de doe-
len was: “het zich opstellen tegen elke
vorm van dogmatische theologie, spe-
ciaal tegen de christelijke die door de
leiders van de Society gezien wordt als
bijzonder verderfelijk”. In Adyar be-
staat een plakboek van HPB waarin ze
knipsels uit Amerikaanse bladen plak-
te die gaan over moord, echtbreuk,
kindermishandeling, oplichting en
dergelijke door christelijke dominees
in Amerika. Al die door haar verza-
melde feiten om de onwetendheid en
slechtheid van de geestelijkheid aan te
tonen waren in geen geval een afwij-
zing van de leringen die in Palestina
gegeven werden door de grote Mees-
ter. Maar jammer genoeg kleurden
zulke aantijgingen tegen christelijke
priesters en tegen de activiteiten van
missionarissen het begin van de TS en
maakte de Society definitief pro-
hindoeïsme en boeddhisme, en duide-
lijk vijandig tegenover het christen-
dom. Juist nu (1926) komen onze
Loges in Ceylon in bittere vijandschap
bij elkaar en één van de klachten tegen
Theosofie is dat vroeger de theosofen
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fel tegen het christendom en de missio-
narissen waren, maar dat ze het nu
voorstaan en dat ze niet met de boed-
dhisten meedoen in hun aanvallen op
het christendom. De moderne theo-
soof wordt in Ceylon duidelijk gezien
als iemand die zich daarmee afgeschei-
den heeft van de fundamentele tradi-
ties die door de stichters zijn gelegd.

Als we zoeken naar elk soort funda-
mentalisme in de Society, is het nood-
zakelijk om ook de houding van Kolo-
nel Olcott te begrijpen. Hij hield er to-
taal niet van om voor de TS een inner-
lijke leiding van de Meesters op te ei-
sen. Hij kreeg zelf voortdurend derge-
lijke innerlijke leiding, zoals aange-
toond is door de brieven die gepubli-
ceerd zijn in de twee delen van Letters
of the Masters of Wisdom. Maar na de
samenzwering van de Coulomb’s werd
het idee van het bestaan van de Mees-
ters zo in het belachelijke getrokken
dat Kolonel Olcott bang was dat de So-
ciety in gevaar zou komen door iden-
tificatie van het werk met de Meesters.
Hierdoor kwam hij in conflict met
HPB, die ervan uitging dat de enige
redding van de TS in die leden lag die
standvastig beloofden om zichzelf te
wijden aan een leven van dienstbaar-
heid als leerlingen van de Meesters. Ze
vond dat er geen toekomst was voor de
Society als de oorspronkelijke tweede
afdeling niet werd hersteld. Maar Ko-
lonel Olcott dacht dat het tot stand
komen van een orgaan dat was toege-
wijd aan de dienst van de Meesters en
hun vertegenwoordiger HPB gelijk
stond aan het creëren van een inner-
lijke kring van invloed in de Society.
Hij vond dat hij als president de enige
was die de Society kon besturen en dat
een groep leden die beloften deed en
iemand anders volgde schadelijk was
voor het welzijn van de Society. Hij

zette dit beleid voort toen HPB zich
omringde met leerlingen, zelfs totdat
het voortbestaan van de Society door
hem in gevaar werd gebracht. In 1888
stond HPB er op dat er een innerlijke
school gevormd zou worden. Kolonel
Olcott werkte helemaal niet mee en
gaf pas toe nadat hij een directe op-
dracht over deze zaak had ontvangen
van Meester KH. Deze brief met de
opdracht, ontvangen op 22 augustus
1888 aan boord van het stoomschip
Shannon in de buurt van Brindisi, is
gepubliceerd als brief XIX in de First
Series of the Letters of the Masters of
Wisdom.

Hoe een ware toegewijde man met
de beste bedoelingen zich goed kan
vergissen, geven de opmerkingen van
Meester KH aan, weergegeven door
HPB, over Kolonel Olcott’s houding
ten opzichte van dit hele probleem. De
president- oprichter was slechts koppig
in zijn verzet tegen het werk van HPB,
omdat hij bang was dat het oprichten
van een occulte groep studenten het
einde zou betekenen van de Society.
Maar de Meester KH zei tegen HPB:

“De Society heeft zichzelf bevrijd uit
onze greep en invloed en we hebben haar
laten gaan – we maken geen onwillige
slaven. Hij zegt dat hij haar gered heeft?
Hij redde haar lichaam, maar stond uit
angst de ziel toe te ontsnappen; het is nu
een zielloos lichaam, een machine die tot
nu toe goed genoeg draaiend wordt ge-
houden, maar die in elkaar stort als hij
weg is. Van de drie doeleinden wordt al-
leen het tweede nagekomen, maar het is
niet langer een broederschap, noch een
lichaam boven wiens beeld de geest van
gene zijde van de Grote Bergketen
broedt. Zijn vriendschap en vredelie-
vendheid zijn groot en echt Gautamisch
van aard, maar hij heeft die vriendelijk-
heid verkeerd toegepast. (Letters of the
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Masters of Wisdom, First series. Letter
47)

Kolonel Olcott moest dus toegeven,
alhoewel er ongetwijfeld een zekere
waarheid ligt in zijn strategische hou-
ding dat een innerlijke organisatie van
studenten soms een kliek wordt en een
rijk in een rijk. Aan de andere kant is
het werk dat HPB verzette toen zij de
ES (Esoterische School) startte, duide-
lijk de redding van de Society geweest.
Degenen die de beste werkers zijn voor
de Society en die meestal gekenmerkt
worden door zelfopoffering, zijn dat
namelijk omdat zij vastberaden pro-
beerden om leerlingen van de Mees-
ters te worden en niet alleen maar le-
den van de TS.

De Society heeft kenmerkende pe-
rioden gekend die interessant zijn om
te vermelden. De eerste periode was
de boeddhistische periode, toen HPB
en Olcott officieel boeddhist werden
en de Pansil-gelofte aflegden. We
hoeven er niet aan te twijfelen dat dit
ten zeerste afgekeurd zou worden als
zij dat heden ten dage gedaan zouden
hebben, in verband met het schenden
van de neutraliteit van de vereniging.
Nu is het zo dat een bepaalde groep
vindt dat het niet juist is dat een be-
stuurslid van de Society zich individu-
eel en persoonlijk verbindt met een
beweging waar een minderheid van
theosofen niet achterstaat.

De tweede periode ontstond toen
een aantal leden in Europa bezorgd
dacht dat de Society in gevaar was,
omdat Dr. Besant vanaf dat ze aan-
kwam in India in 1893, zich intensief
wierp op het doen herleven van de
geest van het Hindoeïsme.

De derde periode begon met de ge-
mengde Vrijmetselarij, toen protesten
naar Kolonel Olcott werden gezonden
tegen de loges van vrijmetselaars die

het werd toegestaan om gebruik te
maken van zalen van de Loges van de
TS. Hij noemt de protesten in zijn toe-
spraak tot de conventie van 1905. Hij
legt uit dat hij geen bezwaar ziet in een
groep theosofen die zich opwerpt voor
een bepaalde lijn van werken die zij
belangrijk vindt, vooropgesteld dat zij
de Society officieel niet betrekken bij
hun activiteiten.

Toen kwam de volgende periode
waarin een bepaald aantal leden vond
dat het groeien van de Orde van de
Ster in het Oosten de Society zou scha-
den en dat deze organisatie de TS zou
overnemen en onderdrukken.

Daarna kwam er een tijd van angst
omdat de Society bij de politiek be-
trokken zou kunnen worden door Dr.
Besant die een belangrijke rol begon te
spelen in de Indiase politiek.

Weer een andere periode begon toen
de Vrij-Katholieke Kerk werd gestart
en de oude kreet van gevaar voor de
Society opnieuw klonk.

Lijkt het er niet op dat iedere keer
als een groep theosofen een manier
van dienstbetoon bedenkt die zij nood-
zakelijk vindt, dat er dan tegelijkertijd
een bepaald aantal theosofen protes-
teert en roept dat de Society in gevaar
is? De Society heeft al zo dikwijls met
dit mogelijke gevaar te maken gehad.
Toch bleef zij na elk zogenaamd gevaar
bestaan met grotere vitaliteit. Mis-
schien zullen de leden zich in de toe-
komst realiseren dat er helemaal geen
gevaar door al die bewegingen voor de
TS bestaat. Door de aard van de Soci-
ety kan haar toekomst niet in gevaar
komen doordat zulke bewegingen uit
haar voortkomen. De Society richt zich
op de Eeuwige Wijsheid en daar is tot
nu toe nog zo weinig van ontdekt, en
zo immens veel dat nog ontdekt moet
worden, dat leden, als ze zich houden
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aan dit doel, zich wel kunnen veroor-
loven om groepen toe te staan die wer-
ken in speciale vormen van maatschap-
pelijke dienst in religie, filosofie, poli-
tiek of een andere richting. Waarom
zouden we ons erover opwinden als
sommige leden zilveren sterren dragen,
of als andere de priester van hun reli-
gie “vader”noemen? De Goddelijke
Wijsheid is toch zeker inclusief en niet
exclusief?

Persoonlijk denk ik dat het zonde
van onze tijd is om te argumenteren
over de mogelijke gevaren voor de So-
ciety die in het verschiet liggen. Het
schrijven van dit artikel is alleen maar
een pleidooi, zodat we in al deze on-
vermijdelijke discussies tenminste de
hoffelijkheid voor elkaar bewaren, el-
kaar geen lelijke motieven toeschrijven
en zeggen dat die en die groepen pro-
beren “de Society over te nemen” voor
dit of dat doel. Zouden op dezelfde
manier ook de werkers in bepaalde
afdelingen: Ster- leden, Vrij-Katholie-
ken, Gemengde Vrijmetselaren, aan-
hangers van Wereldreligie en anderen
– aan de andere kant ook niet wat
meer naastenliefde moeten tonen en
een superieure houding achterwege
moeten laten waar zij denken deel uit
te maken van grotere zaligheid dan
degenen die niet aangetrokken worden
door hun afdelingen? Er zijn zeker
veel vormen van zaligheid, maar het
waarlijk theosoof zijn, een liefhebber
en dienaar van de Goddelijke Wijs-
heid, zal elke vorm inhouden.

Een klein onderzoek kan al aantonen
dat in de laatste vijftig jaar van de ge-
schiedenis van de Society de Meesters

eigenlijk altijd achter haar groei heb-
ben gestaan. Ik weet heel goed dat
sinds de afscheiding van Judge in 1895
steeds elke groep die zich afscheidde
van de Society aangekondigd heeft dat
de Meesters de Moeder-Society heb-
ben laten vallen. Maar als de leiding
van de Meesters aangetoond kan wor-
den door het toenemen van de invloed
en de dienstbaarheid van een organi-
satie die door hen geïnspireerd wordt,
dan kun je verwijzen naar de geweldige
kracht en dienstbaarheid van de Moe-
der-Society en naar de behoorlijk on-
betekende aard van de afgescheiden
organisaties die allemaal beweren de
enige echte originele Theosophical So-
ciety te zijn. Ik zelf geloof dat de Mees-
ters elke organisatie beïnvloeden. En
het is juist omdat ik dat geloof dat ik
beweer dat, ondanks alles wat gezegd
is over de TS die “naar de knoppen
gaat”, de oorspronkelijke TS nu meer
van de kracht van de Meesters heeft
dan ooit tevoren. Ik hoop dat één ding
tenminste altijd zal blijven bestaan als
resultaat van onze verschillen en dat is
dat we van mening zullen verschillen
als “mensen en broeders” en geen on-
vriendelijke motieven zullen toedich-
ten aan hen met wie we van mening
verschillen, niet zozeer over het doel,
maar over de manieren van dienen.

Uit: The Theosophist, augustus 2005,
herdruk uit The Theosophist, mei 1926

Vertaling: FvI
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Inspiratie uit het verleden
– John Algeo

De Romeinse god Janus had twee
tegengestelde gezichten, één gericht
op de toekomst en de andere naar
het verleden. Net zoals die oude
Romeinse god moet ieder van ons
ook in beide richtingen kijken – voor-
uit en achteruit. Wij kunnen de toe-
komst niet vol vertrouwen voorspel-
len, omdat er te veel onzekerheden
zijn, te veel variabele krachten die
daarop inwerken. Maar wij kunnen
wel naar de waarschijnlijkheden kij-
ken die voor ons liggen en ons daar-
op beraden.

Om effectief de toekomst te kunnen
plannen, moeten wij ook naar het ver-
leden kijken. Wij moeten ons herinne-
ren wat er gebeurd is, omdat wat eens
gebeurd is, weer kan gebeuren. De fi-
losoof George Santayana schreef:
‘Vooruitgang bestaat helemaal niet uit
verandering, zij hangt af van het vermo-
gen om de dingen uit het verleden vast te
houden. Zij die zich het verleden niet
kunnen herinneren, zijn gedoemd het te
herhalen.’

Dus moeten wij, net als de Romeinse
god Janus, in twee richtingen kijken,
zowel vooruit als achteruit. Als we den-
ken over het pad dat wij besluiten te
volgen, uit de vele paden die naar de
ene Waarheid leiden, zou het nuttig
zijn terug te kijken naar de richting-
aanwijzers die onze voorgangers voor
ons hebben uitgezet. Welke inspiratie
kunnen wij sprokkelen uit het verleden
om ons te helpen onze toekomst te
kiezen?

Om die vraag te beantwoorden, heb
ik een enkele korte aanhaling geselec-
teerd uit de openingsredes van ieder
van onze zeven internationale voorzit-
ters. Deze openingsredes zijn in hun
geheel te lezen op de website van het
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Theosophical Institute
(www.theosophicalinstitute.org), waar
zij de centrale kern vormen van een
elektronische leercursus over de zeven
voorzitters, getiteld ‘Wanneer gij één
bent met ieder hart dat klopt’. Er had-
den vele andere selecties uit diezelfde
bronnen gemaakt kunnen worden.
Maar ik bied deze paar bloemen, ge-
plukt uit de rijkbloeiende tuinen van
de presidentiële geschriften als een
krans van inspiratie uit het verleden
voor onze eigen toekomst.

1. Om te beginnen dan met onze
President-Stichter, Henry Steele
Olcott, volgt hier de eerste zin uit zijn
openingsrede, uitgesproken op 17 no-
vember 1875, in de Mott Memorial
Hall in New York. De kolonel zei:

‘Als eens in de toekomst de onpartij-
dige geschiedschrijver schrijven zal over
de vooruitgang van de godsdienstige
ideeën van deze tijd, zal zeker de oprich-
ting van deze theosofische vereniging,
waarvan wij nu de eerste officiële bijeen-
komst bijwonen, niet onopgemerkt blij-
ven.’

Dat was een dappere verklaring voor
een organisatie van weinig mensen,
waarvan niemand een heel bekende
reputatie genoot, bovendien een orga-
nisatie met weinig middelen, afgezien
van de visie en de talenten van haar
stichters. En toch…was die verklaring
profetisch.

De Theosophical Society is altijd een
kleine organisatie geweest. Bovendien
lijkt wat al snel haar voornaamste
doelstelling zou worden ontworpen om
dat zo te houden. De eerste Doelstel-
ling van de Society is ‘Het vormen van
een kern van de universele broeder-
schap der mensheid’ zonder enig on-
derscheid. Nu is universele broeder-
schap zonder onderscheid een heel
grote en zeer veelomvattende zaak.

Maar het doel van de Society is niet
het vormen van universele broeder-
schap. Het is zelfs een fundamenteel
theosofisch principe dat de universele
broederschap der mensheid, en juist
van alle leven, een feit is in de natuur.
Dus kan het niet iets zijn dat nog ge-
vormd moet worden. Het is er al. In
plaats daarvan is de eerste doelstelling
van de TS het vormen van een kern van
die broederschap.

Volgens een woordenboekdefinitie is
een kern ‘een centraal punt, groep, of
massa waaromheen verzameling, con-
centratie of aangroei plaatsvindt.’ Cen-
trale punten zijn geen erg grote din-
gen; in feite zijn zij heel kleine dingen.
Maar de kern van een cel is essentieel
voor het functioneren van de cel. Ker-
nen zijn kleine dingen met grote gevol-
gen. Een kern verzamelt andere dingen
om zich heen; hij wordt het middel-
punt van een concentratie van andere
dingen; het is een centrum waarom-
heen andere dingen aangroeien.

De TS heeft, ondanks haar kleine
omvang, een verbijsterende invloed
gehad op bepaalde aspecten van het
moderne leven, zowel in het Westen als
in het Oosten. In dit stuk is er geen tijd
of plaats om hier in detail op in te
gaan, maar zij strekt zich uit tot kunst,
muziek, literatuur, onderwijs, politiek,
spiritualiteit en een algemeen bewust-
zijn van noties zoals karma en reïncar-
natie. Een deel van de invloed van de
Society is rechtstreeks en erkend; een
veel groter deel is indirect en in zijn
algemeenheid onbekend gebleven.
Toch worden ook vandaag de dag de
woorden van de kolonel gerealiseerd,
daar onpartijdige wetenschappers zijn
opgehouden de TS te negeren en zijn
begonnen haar invloed op ‘de voort-
gang van religieuze denkbeelden’ sinds
de late negentiende eeuw te erkennen
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en te analyseren. Wat in 1875 mis-
schien zou hebben geklonken als ijdele
opschepperij met marginale mogelijk-
heden om tot werkelijkheid te worden
is 130 jaar later een eenvoudig feit ge-
worden.

De reden dat wij de voorspelling van
de kolonel dienen te onthouden en er
inspiratie aan kunnen ontlenen is deze:
Het maakt geen verschil met hoe wei-
nig mensen wij zijn. Het maakt geen
verschil hoe beperkt onze bronnen
misschien zijn. In de mate waarin we
inzicht hebben in Waarheid en in de
mate dat die Waarheid, zoals alle
Waarheid, licht zal werpen in de duis-
ternis van menselijke onwetendheid,
de pijn van menselijk lijden zal ver-
zachten en anderen zal oproepen haar
vreugdevol te omarmen – in die mate
zal onze kleine kern anderen om zich
heen verzamelen, hun pogingen con-
centreren en haar invloed uitbreiden
naar de grotere gemeenschap van de
universele broederschap van de mens-
heid.

De TS heeft een significante rol ge-
speeld in het verleden. Zij heeft een
nog belangrijker rol te spelen in de
toekomst. Aan ons de taak onze rol te
spelen.

2. Onze tweede grote Presidente, An-
nie Wood Besant, zei in haar openings-
rede op 26 juni 1907: ‘De Society affi-
cheert zich als een kern van universele
broederschap en haar specialiteit als zo’n
broederschap wordt aangegeven in haar
naam – theosofisch. Haar functie is het
verspreiden en uitdragen van theosofie,
de goddelijke wijsheid, de brahma vidya,
de gnosis, het licht aller lichten, opdat de
mens God zal kennen, opdat hij de
kennis zal verwerven die het eeuwige
leven is, omdat hij zelf bestaat uit die
natuur die hij probeert te leren kennen.’

Ja, de Society is een kern van univer-
sele broederschap en de Society heeft
een rol te spelen in de wereld. Maar
welke is die rol? Individuele theosofen
kunnen voor veel activiteiten gevraagd
worden, alle waardevol en eerzaam.
Misschien zijn zij opleiders, vredestich-
ters, sociale hervormers, genezers, lei-
ders, entertainers, troosters, vernieu-
wers, conservatoren of stille werkers in
vele andere wereldse activiteiten. Maar
de TS heeft een enkele onderliggende
functie, een enkel onuitgesproken
doel. En dat is het bekendmaken en
verspreiden van theosofie.

Theosofie is niet gewoon maar een
hoeveelheid leringen over karma, reïn-
carnatie, menselijke evolutie enzo-
voort. Dat zijn belangrijke dingen,
maar zij zijn niet de essentie van theo-
sofie. Theosofie is essentieel een glimp
in de kern van ons wezen, in de aard
van de Realiteit – de Realiteit rondom
ons en de Realiteit binnenin ons – en
het is een erkenning dat die twee
Realiteiten één en dezelfde zijn. Zoals
Annie Besant zei, wijzelf zijn van die
natuur die wij trachten te leren ken-
nen.

Er is maar één vraag waarvan het van
ultiem belang is het antwoord te we-
ten: Wie ben ik? In zijn gedicht ‘The
Love Song of J. Alfred Prufrock’ heeft
T.S.Eliot het over ‘een overweldigende
vraag’, en hij voegt daar meteen aan
toe, ‘O, vraag niet “Wat is het?”’ Veel
mensen gaan door het leven terwijl ze
alles doen wat ze kunnen om te voor-
komen dat zij die vraag moeten stellen.
Maar theosofie is in wezen het ant-
woord op die overweldigende vraag.

Het is merkwaardig, en sommigen
hebben het vreemd gevonden, dat de
drie doelstellingen van de TS geen
melding maken van theosofie. Deze
weglating was kennelijk opzettelijk.
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Theosofie te vermelden als doel van de
Society zou het aanmoedigen beteke-
nen van diegenen die theosofie be-
schouwen als een massa denkbeelden
die definieerbaar is, waar je een lijstje
van kunt maken en die je kunt inper-
ken. Maar theosofie gaat over het on-
definieerbare, het niet benoembare en
het onbegrensde. Theosofie gaat over
wie wij zijn, de natuur die wij proberen
te leren kennen. De Society bestaat om
die kennis te verkondigen en te ver-
spreiden, geen feitenkennis maar di-
recte, onmiddellijke, innerlijke kennis
van wie wij zijn. Dat is theosofie.

De reden waarom wij Annie Besant’s
karakterisering van de functie van de
Society en van de aard van de theoso-
fie moeten onthouden is dat wij voort-
durend het risico lopen om tot dogma-
tisme te vervallen, om een sekte te
worden die kibbelt over kleine waarhe-
den en daarbij de grote Waarheid ver-
geet, de Waarheid van de eenheid met
de natuur en van onze identificatie met
die eenheid.

3. Onze derde internationale Presi-
dent was George Sydney Arundale. In
zijn openingsrede van 21 juni 1934 ves-
tigde hij de aandacht op een aspect van
de Society dat wij vergeten zijn, tot ons
verlies en tot verarming van de Society.
Hij zei, ‘Deze Oudere Broeders, de oor-
spronkelijke Stichters van de TS, zijn
inderdaad haar hart en haar leven; en
alleen wanneer wij opzettelijk opnemen
binnen de allesomvattende kring van
broederschap niet alleen hen die na ons
komen op het pad van evolutie, maar
ook, in alle eerbied, Degenen die ons
voorgegaan zijn en ons wenken om Hen
te volgen, pas dan maken wij die cirkel
compleet, en geven aldus een volledige
en ongebroken realiteit aan onze Eerste
Doelstelling.’

De universele broederschap van onze
eerste doelstelling is niet beperkt tot
onze mensheid. Zij is groter dan wij.
Zij omvat ook die levensvormen die
ons volgen op het evolutionaire pad:
vooral dieren, maar ook het planten-
rijk, en alle minder ontwikkelde vor-
men van bestaan rondom ons. Maar
zoals Arundale al zei, wij zijn niet het
toppunt van de evolutie. Er zijn er die
ons voorgegaan zijn en die ons nu
voorbij zijn. Zij zijn ons even ver voor
als wij de spraakloze dieren van veld
en oerwoud. Sommigen van hen, in
hun natuurlijk en onmetelijk mede-
dogen, zijn teruggekeerd in de mense-
lijke omstandigheden, die zij overigens
volkomen ontgroeid zijn; zij zijn voor
ons de grote leraren van de mensheid
geworden: Boeddha, Christus, Krishna,
Zoroaster, Confucius en de vele ande-
ren in hun soort.

Een klein aantal van die oudere
broeders heeft een speciaal project op
zich genomen. Die paar waren, lijkt het
wel, minder vergevorderd dan de
grootste der Wereldleraren die ons di-
verse wegen naar de ene Waarheid ge-
toond hebben. Toch waren zij nog ou-
dere broeders voor onze opgroeiende
mensheid. Het project dat zij op zich
namen was het vormen van de TS.
Voor dit doel kozen zij de Theosofi-
sche tweeling, Henry Olcott en Helena
Blavatsky, om sleutelfiguren te zijn bij
de stichting.

De reden waarom wij ons de herin-
nering van George Arundale zouden
moeten herinneren over wat de cirkel
compleet maakt is tweeledig. Aller-
eerst zijn wij maar een tussenschakel in
de evolutionaire keten die zich uit-
strekt van de laagste vormen van voe-
lend leven op deze planeet tot de
hoogste vormen van spiritueel bewust-
zijn in de kosmos. Een alert bewustzijn
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van dat feit zou onze mening over onze
eigen belangrijkheid binnen de perken
moeten houden. Maar ten tweede, en
misschien belangrijker, zou het ons
bewust moeten maken van het feit dat
de TS niet van ons is. Menselijke we-
zens zoals wij waren niet de veroor-
zakers ervan; menselijke wezens zoals
wij – namelijk, Olcott en Blavatsky –
waren slechts de vroedvrouwen. U en
ik zijn niet de eigenaars van de Society;
wij zijn haar beheerders. De veroorza-
kers en de eigenaren van de Society
zijn ons ver voor op de evolutionaire
boog. Door een deel te vormen van de
kern van de Society, hebben wij een
opdracht geërfd. Trouw zijn aan die
opdracht, werken als trouwe beheer-
ders, is van groot belang.

4. De vierde president van de Society
was C. Jinarajadasa, of Broeder Raja,
zoals hij liefdevol bekend stond, zelfs
bij mensen die hem nooit persoonlijk
gekend hebben. In zijn openingsrede
van 17 februari 1946 zei Broeder Raja
het volgende: ‘Theosofie, de Goddelijke
Wijsheid, zoals wij die vandaag de dag
bezitten, is alleen maar die kleine massa
Waarheid die ten grondslag ligt aan de
steeds veranderende feiten, niet alleen
van onze aardbol en van onze mensheid,
maar van de hele kosmos; onze verbeel-
dingskracht is niet toereikend om ons
voor te stellen dat zelfs de grootste adep-
ten de volledige goddelijke wijsheid zou-
den kennen die ieder probleem van dit
uitgestrekte universum van een paar mil-
joen zonnestelsels verklaart.’

Met die bewering maakte Broeder
Raja een onderscheid dat vaak over
het hoofd gezien wordt maar dat van
vitaal belang is. De term theosofie
wordt op twee manieren gebruikt,
soms met twee betekenissen tegelij-
kertijd. Het uit het Grieks afkomstige
woord theosofie kan redelijkerwijs ver-

taald worden in rechtstreeks Neder-
lands als ‘goddelijke wijsheid’ of het
equivalent in andere talen, zoals het
Spaanse ‘Divina Sabiduria’. Maar
Broeder Raja maakt onderscheid tus-
sen ‘de volledige goddelijke wijsheid’
(dat wil zeggen, ultieme absolute
Waarheid) en ‘de goddelijke wijsheid,
zoals… die kleine massa Waarheid’ die
onze theosofie vormt.

Broeder Raja weet zeker dat zelfs de
grootste adepten, waaronder de oude-
re broeders die de TS begonnen, niet
volledig ‘de complete goddelijke wijs-
heid’ kennen omdat zij absoluut is, en
alle kennis beperkt en relatief is – zelfs
de kennis van de meest wijzen. Onze
eigen theosofie, onze ideeën over hoe
de dingen werkelijk zijn, is maar een
benadering van een deel van die ‘vol-
ledige goddelijke wijsheid’. Het is zo-
veel als wij het vermogen hebben te
begrijpen, en ons vermogen is sterk be-
perkt. Feiten over onze aardbol, ons-
zelf en de kosmos waarin wij leven ver-
anderen voortdurend, omdat alle
feiten betrekkelijk zijn. Die
voortdurend verschuivende feiten zijn,
als het ware, oppervlakkig schuim op
de bodemloze oceaan van absolute
Waarheid.

De reden dat wij het onderscheid van
Broeder Raja tussen theosofie als ‘vol-
ledige goddelijke wijsheid’ en theosofie
als onze kleine massa Waarheid die
aan de basis ligt van de steeds veran-
derende feiten van het bestaan moeten
onthouden, is om arrogantie te voor-
komen . Onze theosofie is heel belang-
rijk voor ons. Zij is heel bevredigend.
Zij is heel nuttig. Zij vormt ons speci-
fieke dharma of religieuze leerstelling.
Maar wij moeten altijd denken aan het
motto van de TS: satyan nasti paro
dharmah: er is geen religie hoger dan
Waarheid. Waarheid, de ‘volledige god-

34 Theosofia 108/1 � februari 2007



delijke wijsheid’, is groter dan welke
religieuze leringen dan ook, inclusief
de onze.

5. Onze vijfde president, Nilakanta
Sri Ram, was een vriendelijke en prak-
tische man. Ik vermeld een iets langer
citaat uit zijn openingsrede van 24 fe-
bruari 1953, in twee passages: ‘Als onze
Society een waarlijk theosofische society
moet zijn, en moet voortgaan en haar
taak moet vervullen, moet zij een levens-
wijze van de kant van haar leden beli-
chamen waarin er een steeds dieper wor-
dend begrijpen van broederschap is, en
als een wolkenloze hemel die de aarde
omspant, een zich steeds verbredende
horizon van denken, die steeds nieuwe
aanduidingen geeft aan de menselijke
geest.’

‘Vandaar dat een ware theosoof niet
ingeperkt wordt door enig etiket, enige
partij of enige denominatie. Zijn blik is
er één die steeds tracht al wat waar, goed
en schoon is tot een geheel te maken.
Deze synthese kan slechts een uitdruk-
king zijn van de eenheid die van alles het
fundament vormt. Er bestaat geen theo-
sofie hier en waarheid daar, met de mo-
gelijkheid dat daar onenigheid tussen
komt… Theosofie is waarheid, en alle
waarheid maakt daar noodzakelijkerwijs
deel van uit. Maar de Waarheid die hoort
bij de essentie van de dingen, en die niet
alleen een projectie is van het denkver-
mogen, is een waarheid die onscheidbaar
is van haar effect en handeling. Derhalve
is theosofie Wijsheid in actie, en wie een
ware theosoof wil zijn is wijs in levens-
wijze en actie.’

Ik hoef noch kan veel toe (te) voegen
aan deze beweringen. Zij spreken voor
zich. Zij spreken over de noodzaak van
een open denkvermogen, een denkver-
mogen dat dingen samenbrengt om de
eenheid die aan alle schijnbare diver-
siteit van onze ervaring ten grondslag

ligt te erkennen. Zij spreken over de
noodzaak om de theosofie te leven,
niet alleen maar erover te praten.

De reden waarom wij Sri Ram’s op-
roep tot openheid, synthese en toepas-
sing dienen te onthouden is dat wij le-
ven in een tijd waarin fundamentalis-
me in opkomst is, en fundamentalisme
hanteert een gesloten en geen open
denkvermogen. Wij leven in een tijd
waarin specialisatie bloeit, en speciali-
satie bevordert onenigheid, nauwkeu-
rig onderscheid en niet de synthese.
Wij leven in een tijd waarin velen pra-
ten over hoe ze moeten lopen, maar
waarin ook velen niet lopen zoals ze
praten. Voor Sri Ram was de theosofie
alomvattend, verenigend en motive-
rend. Dat zou zij ook voor ons moeten
zijn.

6. Onze zesde president, John Bal-
four Symington Coats, had de meeste
namen en de kortste tijd als president.
In zijn openingsrede van 26 december
1973 sprak hij over de noodzaak van
evenwicht en dienstbaarheid: ‘Een
theosoof in balans is iemand die uitgaat
naar de omtrek terwijl hij ingaat naar het
centrum – naar binnen om meer te erva-
ren over de realiteit van het Ene, en naar
buiten om dit begrijpen te delen in nutti-
ge dienstbaarheid aan anderen. Dit
vraagt van ons dat we de wereld om ons
heen trachten te zien zoals zij is en niet
zoals wij ons misschien alleen maar ver-
beeld hebben dat zij is. Vandaar de
noodzaak dat ieder van ons zich interes-
seert voor de wereld waarin wij leven en
voor alles wat er gebeurt – in de ontdek-
kingen van de wetenschap in al zijn fa-
cetten, en in de pogingen die gedaan
worden door de Verenigde Naties en an-
dere internationale groeperingen om een
wijdverbreid begrip teweeg te brengen van
de essentiële eenheid van de mens met
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het universum rondom hem en met zijn
medemensen die dichterbij zijn.’

Net als Sri Ram benadrukte John
Coats dat wij ons moeten richten op de
wereld om ervan te leren en dienstbaar
te zijn. Wij kunnen niet zijn zoals de
heremietkrab die zich verstopt in de
lege schaal van een ander zeedier. Wij
kunnen ons niet terugtrekken in de
schaal van een geërfde hoeveelheid
ideeën en onszelf afsnijden van de le-
vensstromen. In plaats daarvan moeten
wij, net als de nautilus wiens schaal in
kamertjes is opgedeeld in het gedicht
van Oliver Wendell Holmes, steeds
meer statige landhuizen bouwen.

Ofschoon theosofen niet van de we-
reld moeten zijn, zouden wij wel in de
wereld moeten zijn, om ervan te leren
en dienstbaar te zijn door theosofie in
de wereld te brengen.

7. Onze zevende en huidige presi-
dente is Radha Burnier. In haar ope-
ningsrede van 3 augustus 1980 gaf ze
de boodschap die de boodschappen
van al haar voorgangers samenvatte.
Zij zei: “Een wereld waarvan het lijden
eeuwenlang verlengd is omdat het denk-
vermogen van de mens altijd versplinterd
is en uiteengetrokken door uiteenlopende
belangen kan niet gediend en nog minder
gered worden door een groep mensen die
in zichzelf dezelfde kenmerken belicha-
men die de wereld zo’n verdrietige aan-
blik bezorgen. Alleen in zoverre als de
leden van de Society oprecht en diep-
gaand een gevoel van altruïsme delen en
in de mate dat zij een onzelfzuchtige toe-
wijding hebben aan die Wijsheid die de
bron is van juist handelen, zal er een on-
breekbare kern van broederschap zijn in
het lichaam van de Society, met de ener-
gie om velen toe te trekken naar een
niet-verdelende, gedeelde levenswijze,
hetgeen een zegen zal zijn voor de we-
reld.”

Radha vertelt ons dat onzelfzuchtige
toewijding aan de Wijsheid van ware
theosofie en de uitdrukking van die de-
votie in praktisch altruïsme de eigen-
schappen zijn voor de kern van onze
eerste doelstelling. Niets minder is
goed genoeg.

Onze invloed op de wereld, waar ko-
lonel Olcott over sprak, onze verkla-
ring over de Goddelijke Wijsheid waar-
toe Annie Besant ons opriep, de
erkenning van onze schuld aan de Gro-
ten die de Society begonnen waaraan
George Arundale ons herinnerde, de
nederigheid waartoe onze eigen beper-
kingen ons zouden moeten inspireren
zoals C. Jinarajadasa al zei, het gebod
in praktijk te brengen wat wij prediken
dat Sri Ram benadrukte en de nood-
zaak voor engagement met de wereld
die John Coats onderstreepte – al die
dingen zijn impliciet in de woorden van
Radha Burnier. Deze woorden zijn een
oproep waaraan theosofen gehoor
moeten geven.

Aan deze korte passages uit zeven
grote boodschappen aan alle theosofen
kunnen twee zinnen worden toege-
voegd uit een boodschap van Helena
Petrovna Blavatsky aan een conventie
van theosofen in de Nieuwe Wereld –
een boodschap die echter vandaag de
dag even toepasselijk is als in 1891,
toen Blavatsky haar schreef, en die in
feite van toepassing is op iedere theo-
soof in ieder land op de aardbol. HPB
schreef: ‘In uw handen, broeders, is ter
bewaring gegeven het welzijn van de
komende eeuw: en even groot als het
beheer is ook de verantwoordelijkheid
hiervoor… Moge de zegen van de vroe-
gere en huidige grote Leraren op u
rusten.’

Uit: The Theosophist, november 2005
Vertaling: A.M.I.
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H.P. Blavatsky schrijft in noot 82 van De Geheime Leer
bij de bespreking van Stanza V van Cosmogenesis [112]:

In 1882 werd de President der Theosofische Vereniging, Kolonel Olcott, ter
verantwoording geroepen omdat hij in een zijner voordrachten beweerd had,

dat Elektriciteit stof is. Aldus onderwijst echter de Occulte Leer.
“Kracht”, “Energie” mogen er betere namen voor zijn, zolang de Europese

Wetenschap zo weinig van haar ware aard weet: maar toch is zij stof,
evenals de Ether stof is, daar zij evenzeer atomisch is, hoewel inderdaad

verscheidene graden hoger dan laatstgenoemde.
Aan te voeren dat een ding geen stof kan zijn, omdat het voor de

Wetenschap “onweegbaar” is, lijkt belachelijk.

Elektriciteit is “onstoffelijk” in die zin, dat haar moleculen niet onderworpen
zijn aan waarneming en proefneming; niettemin kan zij – en het Occultisme

zegt dat zij dat is – atomisch zijn; daarom is zij stof.
Maar aangenomen zelfs, dat het onwetenschappelijk zou zijn er in dergelijke
bewoordingen van te spreken, zodra de Elektriciteit in de Wetenschap een

bron van Energie, eenvoudig Energie en een Kracht genoemd wordt, – waar is
die Kracht of die energie, die gedacht kan worden zonder aan stof te

denken?
Maxwell, een wiskundige en een van de grootste gezaghebbers op het gebied
van Elektriciteit en haar verschijnselen, zei jaren geleden dat Elektriciteit

stof was en niet slechts beweging.
“Wanneer wij de hypothese aannemen, dat de elementaire substanties uit

atomen samengesteld zijn, kunnen wij de gevolgtrekking niet ontwijken, dat
ook de elektriciteit, zowel de positieve als de negatieve, verdeeld is in

bepaalde elementaire delen, die zich gedragen als atomen van elektriciteit”
(Helmholtz, Faraday Lecture, 1881).

Wij willen nog verder gaan dan dat en beweren, dat de Elektriciteit niet
alleen Substantie is, maar dat zij een uitstraling is van een Wezen, dat noch

God noch Duivel is, maar een van de talloze Wezens, die onze wereld
bestieren en leiden overeenkomstig de eeuwige wet van KARMA.

(Zie het aanhangsel op dit Boek).
Bron: uitgave Couvreur



Het Heilige. Over de bui-
tenredelijke kant van het
goddelijke. Door Rudolf
Otto. De Appelbloesem
Pers – Abraxas Amster-
dam 2002. Derde druk
vertaald en geheel herzien
door Daniël Mok. ISBN 90
80300 1 7, € 24,90

Rudolf Otto (1869 –1937)
was een Duitse protestantse
theoloog en godsdienstfilo-
soof. Het Heilige kwam uit in
1917 en het is zijn bekendste
boek.

Otto schrijft in Het Heilige
nadrukkelijk over de autono-
mie van de religie waarmee
hij de overgave aan God in
het geloof aangeeft. In het
bijzonder het geloof zoals het
vorm krijgt in de christelijke
traditie. Volgens Otto ont-
waakt het geloof door het
ervaren van het heilige. Het

je aangesproken weten ”van
de andere kant”, vanuit de
wereld van God. Geraakt
worden door dat wat hij het
‘numineuze’ noemt afgeleid
van numen dat godheid be-
tekent. Een synoniem voor
het goddelijke. Het gevoels-
matig beleven van het heilige
wordt sterk benadrukt. Maar
in zijn voorwoord zegt Otto:
“Dit boek is onder erkenning
van het enorme belang van
het niet-rationele voor de
metafysica, een serieuze po-
ging om heel nauwkeurig het
gevoel te analyseren dat
overblijft waar dat concept
tekort schiet en om een ter-
minologie te introduceren
die ondanks de noodzaak ge-
bruik te maken van symbolen
daardoor toch niet vrijblij-
vend of onbepaald is”.

Otto erfde van Kant het
idee dat het de rede is die
onvermijdelijk en noodzake-
lijkerwijs de ideeën over
God, vrijheid en onsterfelijk-
heid produceert.

Hij zag religies als meer of
minder ontwikkeld. Niet al-
leen in morele kwesties maar
ook in het geassocieerd zijn
met het concept God en de
vergeldingen en beloningen
van een hiernamaals. Omdat
het Boeddhisme geen God
heeft is het volgens Otto
minder ontwikkeld dan het
christendom. In 1917 stond
hij daar niet alleen in.

In Het Heilige gaat Otto op
zoek naar de buitenredelijke
kant van het goddelijke via de
rede.

Hij zoekt het meest eigene
van het religieuze in de niet
rationele ervaring van wat hij
het ‘numineuze’ noemt. Het
numineuze is dat wat ons
diep aangrijpt en ontroert
zonder dat wij het kunnen
benoemen. Het raken van
het heilige brengt een proces
opgang dat de ervaringen
steeds dieper maakt. Er
ontstaat een “tremendum”
een gevoel van huivering, van
perplexiteit die het “crea-
tuurgevoel” veroorzaakt, een
gevoel van eigen nietigheid.
Otto beschrijft een gevoel
van overmacht, het “majes-
tas” te vergelijken met onge-
naakbaarheid. Tenslotte slui-
ten de momenten van het
tremendum en het majestas
nog een derde moment in
dat de “energie”van het nu-
mineuze wordt genoemd.
Een levendige energie die
zich kan uiten in “orge”,
toorn dat uitgedrukt wordt in
de symbolische termen: le-
vendigheid, hartstocht, aan-
gedaan zijn in het gemoed,
door wil, kracht, beweging.
Er ontstaat opgewondenheid,
werkzaamheid, drang. Zij
vormen het moment van het
numen dat, waar het wordt
ervaren, het gemoed van de
mens  activeert en met dyna-
miek aanzet tot het ijveren
tegen de wereld en de ver-
langens.

Een ander begrip dat naar
voren komt is het “fasci-
nans”. Het numineuze doet
niet alleen huiveren in een
van de eerste fasen na de
aanraking, het trekt ook aan,
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het fascineert en het kan
verstikken. Men kan zich er
mee vereenzelvigen op een
magische manier door for-
mules als wijding, bezwering,
inzegening, en uitdrijving.

Het uit 1917 daterende
onderzoek is gebaseerd op
de bijbel en op de toen be-
kende evangeliën. Religieuze
hymen en muziek worden
erbij betrokken.

Otto deed ook onderzoek
naar de Oosterse religies.
Vooral de Bhagavad Gita
heeft indruk gemaakt en
wordt aangehaald.

“Het kan allemaal niet zo
eenvoudig zijn als bijvoor-
beeld Plotinus het voorstelt:
‘De ziel wordt overweldigd
door de schoonheid en goed-
heid van haar oerbron die
plotseling bereikbaar is als
men zich ervoor open stelt’,
schrijft Otto. Het moet ver-
klaard worden uit Abraham’s
ervaring: “Wanneer gij nu
uzelf hebt opgegeven, zie, zo
ben ik en gij zijt niet” (Spa-
mer Texte aus der deutschen
Mystik.) Of: “Waarlijk! Ik en
alle creatuur zijn niets. Gij
bent alleen, en gij bent alle
dingen”(Spamer).

Bij Otto gaat het bij religie
niet om het simpele godde-
lijke maar voornamelijk om
de macht en de eerbiedwaar-
digheid waardoor volgens
hem het goddelijke wordt
belichaamd, gesymboliseerd
en geconcretiseerd. Dat kan

lijken op een heiligheid die
geschapen is naar eigen beeld
en gelijkenis.

De Theosofie en Annie
Besant worden dan ook niet
gezien als iets van betekenis
voor het heilige. Sterker nog
in zijn woordenlijst achter in
het boek vinden we:

Theosofie: poging om met
fantastische middelen een
wetenschap van God en het
goddelijke te vormen. Otto
legt dat ongeveer zo uit: als
het ideogram van de toorn
Gods niet goed begrepen
wordt komt de schijnweten-
schap van Theosofie te voor-
schijn die overeenkomstige
gevoelsuitdrukkingen verwis-
selt met rationele begrippen,
terwijl deze dan weer wor-
den gesystematiseerd en er
een monstrum van weten-
schap over het goddelijke
wordt uitgesponnen en met
Indiase bloemetjes wordt
klaargemaakt zoals door An-
nie Besant.

Hierbij kunnen we ver-
moedelijk denken aan de
zevenvoudige samenstelling
van de mens in de Theosofie
die toch ook te herkennen is
in de uitleg van Otto over het
benaderen van het heilige.
Het verschil ligt in de bena-
dering. Theosofie staat dicht
bij Plotinus. Men kan zich
open stellen voor het heilige
in een staat van overgave als
alle begrippen die in het den-
ken liggen zijn losgelaten. In

dat loslaten ligt dan de wor-
steling van de mens. De ge-
voelens van angst en over-
macht, van aantrekking en
afstoting verdwijnen tijdens
het proces van het loslaten
van het afgescheiden zelf.
Het heilige wordt dan erva-
ren als heelheid, het frag-
mentarische is er niet meer.
De geestelijke ziel is verenigd
met zijn afkomst.

In 1917 was er nog bijna
geen sprake van Eeuwige of
Archaïsche wijsheid als ach-
tergrond van alle religies
waarvan Theosofie een uit-
drukking is. En zeker niet van
enige overeenkomst voor
wat het heilige betreft tussen
andere religies en het volgens
Otto veel meer ontwikkelde
christendom. Toch geeft het
boek een beeld van een zeer
waardevol onderzoek al ver-
dedigt het een persoonlijke
visie. Het legde de nadruk op
een gevoelsmatige benade-
ring van het geloof en dat
was in het protestantisme
een vernieuwing.

Daniël Mok heeft de twee-
de druk uit 1963 van deze
vertaling uit het Duits stilis-
tisch gemoderniseerd. Soms
voegt hij paginalange passa-
ges toe, maar hij geeft niet
altijd de bronvermelding aan.
De passages helpen wel bij
de soms wel erg kort inge-
vulde tekst van Otto. Het
boek heeft geen index.

FvI
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TVN ledendag “Leven
en sterven” op
11-11-2006
Deze ledendag vond plaats
op het Internationaal Theo-
sofisch Centrum in Naarden.
We waren met ruim veertig
enthousiaste deelnemers en
we hebben samen gesproken
over zaken rond het thema
“leven en sterven”. Het the-
ma werd ’s morgens kort in-
geleid door drie deelnemers
die erover nagedacht had-
den. Zij hadden vragen of
stellingen voorbereid. Ver-
volgens gingen we hierover
in groepen van ongeveer tien
personen met elkaar praten.
’s Middags deden we hetzelf-
de nog een keer. Wat ons
aangereikt werd voor de ge-
sprekken was al heel breed.

Kees van Asperen vertelde
ons over de lezingen over
leven en sterven die zij in
loge Utrecht hadden gehad.
Hij eindigde met een vraag of
wij ons voor de dood of ook
daarna dingen inbeelden.
Joris Dudok van Heel legde
uit dat sterven en leven niet
tegenover elkaar staan, maar
heel dicht bij elkaar horen.
Hier op aarde is de enige
plek waar bewustzijn een
kans krijgt. Sterven is niet dat

we van deze aarde verdwij-
nen. Het lichaam is op, maar
wij zijn niet klaar. Joris citeer-
de een gedicht van Rumi
waarin deze vraagt: “Wan-
neer werd ik minder door te
sterven?” Hij eindigde met de
stellingen dat het leven niet
onderbroken kan worden en
dat er geen bewustzijn is
waar dood is.

Hans van Aurich begon zijn
inleiding over een zieke me-
vrouw die niet beseft dat ze
dood kan gaan. Als een ziek
mens een ziek orgaan heeft,
dan kun je aan transplantatie
denken. Dan krijg je een dis-
cussie tussen voor- en tegen-
standers die vaak blijft han-
gen op het begrip “leven”. Is
die discussie wel rechtvaar-
dig? Gaat het “leven” altijd
voor alles? Het bleek dat
Hans met de zieke mevrouw
de aarde, Gaia, bedoelde. Hij
vroeg zich af of wij Gaia be-
ter zouden kunnen maken.
Marty Veldhuis vertelde over
een film over honderd kinde-
ren die gevangen werden ge-
houden en die, toen iemand
de deur opende, niet in staat
waren om te vluchten. Soms
sterven mensen aan hun
angst, omdat ze niet de crea-
tiviteit vinden om hun vrij-
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heid te nemen. Maar door in-
zicht in je angst kun je dit te
boven komen. Marty stelde
de vragen wat je verder met
je leven doet als je iets van
deze inzichten hebt gekregen
en waarmee je kunt dienen in
zo’n geval.

Wim Bomhof schetste in
grote lijnen hoe het grote
plan verloopt (“het boek gaat
open en het gaat niet weer
dicht”), hoe het leven begint,
hoe bewustzijn ontstaat. We
communiceren met elkaar via
de zintuigen. Dit is de hori-
zontale lijn. Er is ook de ver-
ticale lijn waarop we ons be-
wust worden van wat er is.
Wim constateerde dat de
verbinding tussen het vertica-
le en horizontale vaak be-
schadigd is. Hij vroeg hoe je
dit kunt herstellen, zodat de
mens weer gaat functioneren
volgens zijn oorspronkelijke
bestemming, weer gaat leven
volgens zijn oerstructuur.
Agnès Wagemans ging in op
het feit dat de angst voor het
sterven vaak ook angst voor
verandering is. Zij besprak de
moeilijkheden van de grote
overgangspunten van con-
ceptie, geboorte en sterven.
Zijn we in staat om het leven
in liefde te ontvangen, met
vertrouwen en open? Liefde
is de sleutel. Haar stelling
was dat in het loslaten de
liefde te vinden is.

In de gesprekken in de
groep waarin ik zat, werden
soms wijze dingen gezegd.
Maar natuurlijk had het ge-
sprek soms ook weinig sa-
menhang. We vonden het

moeilijk om te bepalen wat
we later over onze gesprek-
ken zouden gaan melden.

Na nog een kopje thee
werd de middag besloten in
een kring met alle deelne-
mers. Wies Kuiper bedankte
een ieder die werk had ver-
richt voor deze dag. Zij feli-
citeerde de inleiders met de
verkregen inzichten, want:
“Zelf heb je er het meeste
aan om een inleiding te hou-
den.” In de kring werd ver-
volgens door elke groep kort
gerapporteerd wat er be-
sproken was.

Achterom kijkend consta-
teer ik dat er zowel in het
groepsgesprek als later in de
kring dingen gezegd zijn die
indruk op mij maakten. Een
aantal daarvan wil ik hierna
puntsgewijs aanhalen.

Als je je beelden gevormd
hebt over de dood, dan denk
je te weten hoe dat is. Krish-
namurti geeft aan dat je zou
kunnen sterven terwijl je
keuzeloos gewaar bent, dus
zonder beelden of oordelen.
Anders zit je in je beelden en
dan sterf je dus in die beel-
den. Het keuzeloos gewaar
zijn kun je alleen tijdens je
leven oefenen.

Bewustzijn is eigenlijk een
werkwoord: bewust zijn.

Als je een inzicht hebt ge-
kregen, dan is het meestal
eerst nog beperkt. Er gaat
veel tijd overheen voordat
het volledig is; het is min of
meer een groeiend besef. Als
het dichterbij komt, wordt
het moeilijker, omdat je voelt
dat dan je verantwoordelijk-
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heid groter wordt. Er is veel
weerstand voordat je je in-
zicht kunt omzetten in het
veranderen van je handelin-
gen. Als je een werkelijk in-
zicht hebt, dan kun je het uit-
eindelijk alleen maar volgen.

Over de horizontale en
verticale lijn in ons leven: je
hebt de keuze welke je gaat
ontwikkelen. Beide richtin-
gen moet je met elkaar ver-
binden. De beschadiging kan
ontstaan zijn door omstan-
digheden van buitenaf, of
door dingen in jezelf. Een
meditatieve houding in het
leven kan behulpzaam zijn bij
het herstellen van de verbin-
ding. Meditatie is het loslaten
van het denken. Ook in dat
loslaten is de liefde te vinden.

Liefde en haat zijn sterke
emoties; zo sterk dat ze vol-
gens oude Indiase geschriften
de dood kunnen overstijgen
naar een volgend leven.

In alle groepen is er veel
gesproken over de mogelijk-
heid om Gaia beter te ma-
ken. Gezegd werd dat een
terughoudende omgang met
het milieu  bij steeds meer
mensen begint te leven. Er
bleek verschillend gedacht te
worden over wat we kunnen
doen: sommigen willen heel
veel doen, hard werken; an-

deren willen de dingen laten
gebeuren. Er werd gezegd
dat je er individueel wel iets
aan kunt doen, maar we heb-
ben het niet in de hand. We
moeten vertrouwen hebben,
want de aarde bestaat al heel
lang. Maar alleen erover pra-
ten is onvoldoende. Toch zijn
er ook hoopvolle signalen.
We bekijken dit probleem
vaak stoffelijk, maar het is
ook transcendent. Een be-
wustzijnsverandering is no-
dig. Misschien zijn we op de-
ze planeet begonnen met de
verkeerde gedachte en moe-
ten we dat herstellen.

We beelden ons zeker din-
gen in voor de dood, maar
ook na de dood, namelijk
voortbordurend op het le-
ven. We leven in de wereld
van oorzaken en gevolgen.
We gaan in de dood verwer-
ken wat we meegemaakt
hebben. De sleutel tot ons
leven is ook de sleutel tot on-
ze dood. Over de beelden
werd ook gezegd dat deze
geen doel zijn. Het hangt van
je ontwikkelingsfase af welke
beelden zinvol voor je zijn.

Wat is liefde: het feit dat er
iets is dat ons schept en in
stand houdt, dat is liefde.
Dan gaat het ook over offe-
ren.

Er is een streven naar uit-
eindelijke volmaaktheid;
daarom kan het leven niet
onderbroken worden.

Dienen is het openstaan in
een bereidwillige houding,
want dan heb je oog voor
wat je kunt doen en daar gaat
het om. Dan is het er ge-
woon.

Om los te kunnen laten is
er een onvoorwaardelijk ver-
trouwen nodig en dit is lief-
de. Hierbij zouden wij onze
blijheid willen offeren, zo
meldde deze groep.

Er werd aan het eind ook
gemeld dat sommige uitspra-
ken uit de inleidingen moeilijk
te begrijpen waren geweest.
Vervolgens was er in de
groep toch veel over gepraat
en gezegd en daarbij waren
waardevolle dingen naar vo-
ren gebracht. Een gesprek
kon dus zinvol zijn, zelfs als
de inleiding als onduidelijk
ervaren werd.

Ik vond het fijn om me met
gelijkgestemden over zo’n
ingewikkeld onderwerp te
buigen. Het heeft me weer
wat geleerd. De leden die er
niet geweest zijn, hebben
wel wat gemist.

Willy Lammers
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Doeleinden van de Theosofische Vereniging:

Het vormen 
van een kern van de 
universele broederschap der mensheid
zonder onderscheid van ras, geloof, 
geslacht, kaste of huidskleur.

Het aanmoedigen 
van de vergelijkende studie 
van godsdienst, wijsbegeerte 
en wetenschap.

Het onderzoeken van de 
onverklaarde wetten in de natuur 
en van de vermogens die in de mens 
latent aanwezig zijn.
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