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- Arend Heijbroek

Het Internationaal Theosofisch 
Centrum (ITC) in Naarden, dat in dit 

jaar 2012 het honderdjarig bestaan 
van St. Michael’s House of het ‘Grote 

Huis’ herdenkt, kent een bewogen 
geschiedenis waarin haar voortbestaan 

meerdere keren bedreigd is geweest. 
Thans heeft het een stevige basis. 

Dit artikel geeft een overzicht van 
het verleden van ‘het Centrum’, al is 

de complexe geschiedenis van het ITC 
nauwelijks kort samen te vatten. 

In een volgend artikel wordt 
stilgestaan bij de huidige situatie 

en de toekomst van het ITC. 

Het Internationaal Theosofisch 
Centrum in Naarden

Een korte geschiedenis - deel 1

Arend Heijbroek was voorzitter 
van de TVN en van de 

P.C. Meuleman stichting, tussen 
1987 en 1993 van het ITC. Sinds 
2009 is hij weer voorzitter ITC.

H I l Th fi h
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relatie met de TS Adyar te worden 
gelegd, waarbij de President van de 
TS bevoegdheden kreeg waardoor de 
theosofische identiteit zou worden 
gewaarborgd. De functie van een alles 
beslissend Hoofd werd afgeschaft; het 
bestuur ter plekke zou in gezamenlijk 
overleg alle lopende zaken moeten 
behartigen. Radha Burnier, sinds 1980 
internationaal President van de TS, kon 
zich volledig in dit model vinden. In 
1988 heeft het bestuur van de Stichting 
de nodige wijzigingen in de structuur 
en statuten van de Stichting aange-
bracht, als gevolg waarvan het ITC een 
onafscheidelijk deel van de TS Adyar is 
geworden. 
 Mede als gevolg van de veranderin-
gen van de afgelopen 25 jaar heeft het 
ITC zich duidelijk geprofileerd als het 
Europese thuis van de TS. De behoefte 
werd gevoeld om de accommodatie 
voor binnen- en buitenlandse gasten 
te verbeteren. Door bijdragen vanuit 
de hele wereld werd het mogelijk om 
Crystal House en Hall te bouwen. Dit 
was op zichzelf een wonder, gelet op 
de wankele financiële situatie in het 
verleden. 

Samenvatting

Wat kunnen we leren van de stichting 
en geschiedenis van dit spirituele Cen-
trum? Twee dingen vallen op:
 Hoewel de doelstellingen van het 
Centrum gelijk zijn gebleven, is de 
manier waarop dit vorm wordt gegeven 
in de loop van de jaren veranderd. The-
osofie blijft een levende zaak, waarbij 
steeds weer wordt getracht om de vorm 
aan te passen aan de mogelijkheden 
en eisen van de tijd. Werken in een 
spiritueel centrum is en blijft boven-
dien mensenwerk. Waar mensen samen 
komen voor dit werk ontstaat energie. 

Zelfs een paar mensen kunnen dan ber-
gen verzetten. Een spiritueel centrum is 
echter ook een leerschool en de energie 
kan wel eens tot uitbarstingen leiden. 
In een van de annalen van het ITC staat 
beschreven dat dit spiritueel Centrum 
een experiment is. Traditioneel wer-
den centra opgezet rond een spirituele 
school of leraar, met een duidelijke 
autoriteit. Voor het eerst is er nu een 
centrum waarbij het werk wordt vorm-
gegeven door de gezamenlijke inspan-
ning en zoektocht van –gelijkwaardige– 
werkers. Dit is de uitdaging, nu en in 
de toekomst. 

Over de huidige situatie en de toekomst 
van het ITC meer in een volgend arti-
kel.

Word Vriend van het Internatio-
naal Theosofisch Centrum (ITC)

Gedurende de afgelopen 85 jaar hebben 
veel Vrienden uit binnen- en buitenland 
het ITC ondersteund. Wist u bijvoor-
beeld dat het in 2011 mogelijk was om 
in de keuken van Arundale House nieu-
we keukenkastjes te plaatsen, dankzij 
de contributies van de Vrienden? 
Word Vriend, meld u aan: e-mail: 
info@itc-naarden.org
www.itc-naarden.org

Op 3 maart 2012 vindt er weer een 
Vriendendag plaats. Aanvang 10.30 u. 
Dan wordt er stilgestaan bij het feit dat 
St. Michael’s House 100 jaar geleden 
werd gebouwd. Er zijn inleidingen en 
er is een kleine tentoonstelling in de 
Besant Hall over de geschiedenis van 
het Centrum. Alle leden van de TVN 
zijn hierbij uitgenodigd!
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