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.Philosophia ancilla theologiae", de filosofie is de dienstmaagd der the-
ologie: aldus drukte een middeleeuws denker, Petrus Damiani (1007-
1072) uit wat volgens hem de juiste verhouding was tussen de filosofie
en de theologie "). Niet allen hebben in die eeuwen van zo weinig waar-
dering voor de wijsbegeerte getuigd als hij, maar wel gold in die tijd in
het algemeen, dat de wijsbegeerte de tweede rol behoort te spelen, in
een soort dienstverhouding staat tot de theologie.
Men kan een overeenkomstig probleem opwerpen ten aanzien van de re-
latie van de wijsbegeerte, filosofie of "liefde tot de wijsheid" in het alge-
meen en de theosofie, die meestal wordt weergegeven met "de Goddelijke
wijsheid" .
Alvorens op dit probleem principieel in te gaan, willen wij eerst eens rond-
zien, hoe in de praktijk deze verhouding is, wat b.v. leidende theosofen
van mening zijn over de wijsbegeerte, welke filosoferende theosofen er
geweest zijn, de studie van welke onderwerpen filosofie en theosofie blijk-
baar gemeen hebben en tot welke wijsgerige stromingen de theosofen zich
aangetrokken voelen. Dit alles zal dan echter zeer in het kort moeten
gebeuren.
In de eerste plaats valt dan op, dat, terwijl een leidende figuur als C. W.
Leadbeater blijkbaar weinig belangstelling had voor de filosofie 2), dr. Annie
Besant de wijsbegeerte en haar functie positief waardeerde. Dit blijkt b.V.
uit haar rede "Philosophy, or God Manifesting as Understanding", de
derde van de zes voordrachten gehouden bij de opening van het Brahma-
vidyashrama te Adyar in 19223). Zij definieert daar de filosofie zeer juist
als "the definite intellectual attempt to understand the universe in which
man finds himself as a part". 4) Verder komt haar positieve instelling ten
aanzien van de wijsbegeerte telkens naar voren in haar belangstelling
voor de Indische filosofie.
Terwijl dr. G. S. Arundale al evenmin veel interesse voor de filosofie aan
de dag legt als mr. Leadbeater, kan men bij C. Jinarajadasa op een reeks
uitspraken over dit onderwerp wijzen. Alleen lopen zij nogal uiteen. In
het Woord Vooraf bij de tweede druk van het verzamelwerk .Where The-
osophy and Science Meet" schrijft hij, dat te zijner tijd nog andere uit-
gaven van deze aard zullen moeten verschijnen, zoals "Where Theosophy
and Philosophy Meet" 5). Doch op de huidige wijsbegeerte heeft hij nogal
aanmerkingen. De metafysica houdt zich volgens hem bezig met "matters
not worth discussing" 6). De filosofie van nu is "purely an intellectual anal-
ysis of mental processes" 7). Wat hem speciaal steekt is, dat de beoefening
van de wijsbegeerte zo weinig invloed heeft op de karakters; in het oude
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Indië en in Griekenland was dat anders: daar werd als eerste vereiste
voor filosofische studies een loutering der emoties verlangd 8). Intussen
is er een wijsgeer, waarvoor mr. Jinarajadasa grote waardering heeft, nl.
Plato, die volgens hem te weinig door de theosofen wordt bestudeerd. Hij
was een sociaal hervormer en hij was eigenlijk noch een wijsgeer, noch
had hij een systeem 9) - beweringen, die wij liever niet voor onze reke-
ning zouden willen nemen. Over Schopenhauer heeft mr. Jinarajadasa ook
geschreven 10). Deze drie denkers: Plato, Schopenhauer en Bergson heb-
ben in het algemeen een goede pers bij de theosofische auteurs.
Het ligt voor de hand, zich ook af te vragen welke betekenis aan de filo-
sofie wordt toegekend door H. P. Blavatsky in "De Geheime Leer".
Het antwoord daarop is echter niet gemakkelijk te geven, daar "De Ge-
heime Leer" een zo weinig systematisch werk is. Zover wij zien, wordt
een definitie of een waardering van filosofie als zodanig er nergens in
gegeven. Daarentegen komen er vele verspreide opmerkingen over allerlei
filosofen en hun leringen in voor, die dan met de esoterische leer worden
vergeleken. In deze losse opmerkingen komen Plato en Hegel er weer het
beste af.
Een aantal individuele theosofen hebben zich meer systematisch met de
filosofie bezig gehouden. Van deze filosoferende theosofen noem ik b.v.
Bhagavan Das (1869-1958) en Douglas Fawcett (1866-1960) en onder de
Nederlanders M. W. Maak (1876-1926) en J. J. van der Leeuw (1893-1934).
Zo heeft Bhagavan Das, als wij voor het ogenblik afzien van zijn grotere
werken, op het Wijsgerig Congres te Bologna in 1911 gesproken over "The
Metaphysic and Psychology of Theosophy", wat later als Adyar Pamphlet
is verschenen 11). Fawcett is ongeveer van 1885-1891 lid van de Theoso-
fische Vereniging geweest, dus niet lang. Toch heeft zijn later wijsgerig
oeuvre kennelijk onder invloed van de theosofie gestaan 12).Van mindere
goden moeten wij niet vergeten te noemen miss Charlotte E. Woods, die
o.a. geschreven heeft over "The Self and its Problems" (1922), en miss
H. S. Albarus, die haar Duitse afkomst niet verloochende in een aantal
weloverwogen wijsgerige artikelen in The Theosophist 13)en elders. B. L.
Atreya, hoogleraar aan de Hindu University te Benares, die, meen ik,
nooit lid van de Theosofische Vereniging is geweest, heeft tot .Where
Theosophy and Science Meet" een vrij slap artikel bijgedragen over "Phil-
osophy and Theosophy" 14).In een wat ruimere zin is natuurlijk G. R. S.
Mead (1863-1933) te noemen, die wel in de eerste plaats classicus en gods-
dienst-historicus was, maar als zodanig toch telkens in aanraking kwam
met problemen speciaal van de antieke wijsbegeerte.
Wat de Nederlanders betreft, in ons land heeft een vrij levendig verkeer
tussen filosofie en theosofie plaats gevonden. Zo had enerzijds Bolland kri-
tiek op de theosofie 15), waarbij hij mijn leermeester Heymans, die zelf
de theosofie "manifest bijgeloof" 16) noemde, van theosofische sympa-
thieën beschuldigde in het verband van het psychisch monisme, waarvan
Bolland zei: het is "Nieuwe Kennis, Oude Wijsheid" 17). Anderzijds valt
op een reeks Nederlandse filosoferende theosofen te wijzen. Men moet
niet over het hoofd zien, dat de heer J. D. Reiman Jr. in de jaren, dat
- voornamelijk op zijn mstigatie - de Internationale School voor Wijsbe-
geerte te Amersfoort werd gesticht, evenals zijn echtgenote, theosoof was
en leider van de Amersfoortse Loge T.V.18). Dr. J. J., d.i. "Koos", van
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der Leeuw heeft speciaal in zijn "The Conquest of Illusion" (1928) tal
van wijsgerige problemen behandeld of althans aangeraakt. Een zeer dui-
delijk filosoferende theosoof was de heer M. W. Mook: men zie zijn "He-
geliaans-theosofische Opstellen" (1913) en andere kleinere geschriften van
zijn hand. Er is trouwens iets merkwaardigs aan de hand geweest met de
relatie theosofie en Hegelianisme. Een aantal figuren bleek begrip voor
beide op te brengen, al zijn verschillenden hunner als theosoof begonnen
en, de theosofie als een voorlopig stadium verwerpend 19), als Hegeliaan
geëindigd. Het thans zeldzame "panfilosofische tijdschrift" "Licht en Waar-
heid" bevatte oorspronkelijk veel theosofie; het is tenslotte in het zuiver
Hegeliaanse tijdschrift "Denken en Leven" omgezet. Een der belangrijkste
Nederlandse Hegelianen na Bolland, Jacob Hessing (1874-1944), bijzonder
hoogleraar in de Hegeliaanse wijsbegeerte te Leiden (1932 e.v.), is een
tijdlang - men zegt onder invloed van W. Meng - theosoof geweest. Ook
later haalde hij nog wel de spreuk "satyannasti para dharmah" aan, die
volgens hem aan Keizer Akbar moet worden toegeschreven en die naar
zijn mening elke filosofie als motto kan dienen 20).
Men kan in de filosofie als theosoof blijkbaar verschillende kanten uit.
De theosofie in India staat kennelijk sterk onder de invloed van die In-
dische filosofische stroming of "darshana", de Vedûnta. Dr. Besant noemt
de Vedänta zelfs "the greatest of all systems" 21). Toch is er op het in
het middelpunt stellen van het éne Zelf ook kritiek uitgeoefend: men
komt, zo zei men, zodoende niet los van het (lagere) zelf, blijft in het
subjectieve bevangen. Het westerse idealisme, ja, alle grote filosofieën zijn
zo subjectief, zijn steriel 22). Wij zijn het met deze opvatting niet eens.
Het moge waar zijn, dat de theosofen in hun meditaties te veel het eigen
ik met het Zelf vereenzelvigd hebben. Aan de betekenis van dat Ene Zelf
doet dat o.i. niets af. De instemming van dr. Besant met de leer van de
Vedänta was volkomen terecht 23). Maar hoe dit zij, er is blijkbaar
op verschillende wijzen vertolking van de theosofie in filosofische begrip-
pen mogelijk. Het is ook zeer nuttig, dat de vrijheid hiertoe bestaat en
dat niet enkel één bepaalde wijsbegeerte - zoals de thomistische voor de
Rooms-Katholieken - als toonaangevend wordt beschouwd.

Intussen kan anderzijds naar voren gebracht worden, dat er toch een
zekere affiniteit of verwantschap bestaat tussen de theosofie en bepaalde
wijsgerige stromingen. In de eerste plaats kan men constateren, waar deze
affiniteit niet gegeven is: ten opzichte van het materialisme en positivisme
bijvoorbeeld. Het wil er bij de theosoof niet in, dat de zichtbare stof of
materie het laatste woord, de diepste werkelijkheid zou zijn. Evenmin is
hij het eens met de positivisten, die zich voor alles aan het - fysisch of
psychisch - voor de hand liggende, aan het als het ware grijpbare willen
houden en op deze manier nooit tot de geest doordringen. Al evenmin
kan hij zich met een links of extreem existentialisme, dat het absurde van
het leven leert, tevreden stellen. Neen, hij zoekt naar een niet gegeven
achtergrond, vanwaaruit het onmiddellijk gegevene, waarvandaan leven
en wereld hun zin eerst ontvangen 24). Hierdoor gaat de theosoof vanzelf
in de richting van een spiritualistische wijsbegeerte, die de geest of het
diepste zijn in het middelpunt plaatst, hetzij hij dit nu nader zoekt in het
Hegelianisme of in het - o.i. nog niet voldoende bekend geworden -
spiritualistische existentialisme van een Louis Lavelle (1883-1951), of in de

5

I



Vedänta of in een Westerse tegenhanger van de Vedänta, hetgeen Nic.
Hartmann "absoluut idealisme" noemt 25).
In elk geval is het zo, dat in de theosofie en in de filosofie voor een deel
dezelfde problemen aan de orde komen - om enkele punten te noemen:
de verhouding van bewustzijn en lichaam of van het psychische en het
fysische, van geest en stof; de draagwijdte van verstand en intuïtie; de
betekenis van het rationele en het irrationele; eeuwigheid en tijd; de vrij-
heid; de polariteit van individu en gemeenschap, enzovoort.
Als dit zo is, als filosofie en theosofie voor een deel over hetzelfde han-
delen, dan dringt zich des te meer de vraag op naar hun exacte en prin-
cipiële verhouding. Daarop willen wij thans ingaan. Hierbij moet dan
worden uitgemaakt: wie is de hoogste van de twee? Wie heeft het laatste
woord? Is de een de dienaar van de ander?
Hier moet echter een beperking gemaakt worden. Als men theosofie en
filosofie wil vergelijken, dan kan het slechts gaan om de theosofie, zover
zij iets van het denken is. Zeer waarschijnlijk heeft de theosofie nog andere
aspecten of functies ook. De vraag wordt dus: als men naast elkaar stelt
de filosofie, die zeker iets van het denken is, en de theosofie, voorzover
zij denken is, wie is dan de sterkste, wie geeft de doorslag?
Het heeft mij altijd toegeschenen dat, om een antwoord te vinden op
vragen als deze, men moet uitgaan van de onderscheiding van theorie en
praktijk en erop wijzen, dat er ook een praktijk van het denken bestaat.
De zuivere theorie is een vrij laat produkt. Primitieve volken hielden zich
reeds bezig met allerlei, met bruggenbouw, genezing enz., alvorens zij
daarover fraaie en ingewikkelde theorieën hadden opgesteld. Dat is niet
iets van het begin. Zo is het nu ook met het denken zelf gesteld. De mens
is reeds overtuigd van de waarheid van allerlei leringen over zichzelf en
zijn samenstelling, over de kosmos en onderdelen daarvan, zonder dat hij
al deze meningen nog strikt kan bewijzen. Deze meningen waren er dan
ook vaak vlak naast; maar dit vooruitlopen op de zuivere en bewezen
theorie heeft m.i. een belangrijke en blijvende functie. Anders kwam men
er niet; men moet beginnen met allerlei veronderstellingen, waarvan de
waarheid en het nut later eventueel wel eens blijken zullen. Dit geldt
niet alleen voor de beste wijze van bouwen; het betreft ook algemene
theorieën over de wereld en het leven en de taak van de mens daarin.
De mens wordt aldoor voor beslissingen gesteld: met het oog op wat zal
hij zijn kinderen opvoeden; hoe behoren staat en gemeenschap te zijn in-
gericht en te worden bestuurd; op welke gronden worden straffen uitge-
deeld? Hij kan niet wachten, totdat dit alles exact door de wetenschap
of de wijsbegeerte is vastgesteld. Hij begint dus met hele complexen van
meningen of leringen ten opzichte van dergelijke algemene kwesties op
intuïtieve gronden als steekhoudend te aanvaarden en naar deze gezichts-
punten te handelen. Dit is nodig en nuttig. Voor deze complexen van
voorlopig aangenomen leringen gebruike men de term wereldbeschouwin-
gen. De term wereld- of levensbeschouwing, die op zichzelf als synoniem
van filosofie of wijsbegeerte zou kunnen worden gebruikt, wordt vaak
in deze engere zin gebezigd: van niet-bewezen, maar met kracht en over-
tuiging aangehangen complexen van algemene leringen over de mens, het
leven, de wereld en de wereldgrond. Niemand, behalve misschien een of
andere uitgedroogde en onactieve Dr. Cijfer, kan feitelijk buiten een der-
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gelijke wereldbeschouwing. De mens ziet zich nu eenmaal geplaatst voor
allerlei beslissingen; hij moet ook knopen doorhakken, al was het slechts
op welke politieke partij hij stemmen zal.
Onder dit begrip van wereldbeschouwing vallen m.i. ook de godsdiensten
wat betreft hun samenstellen van leringen, dus b.v. het Rooms-Katho-
licisme, het Orthodox-Protestantisme, de Islam, enz. Hun aanhangers
zullen het niet met onze definitie eens zijn van voorlopig onbewezen,
maar nuttige leringen. Volgens hen is wat zij leren wáár, ook vóór het
bevestigd is. Het is geopenbaarde waarheid. "Dogma", hetgeen oorspron-
kelijk slechts mening, grondstelling betekent, nam de pregnante betekenis
aan van per se, a priori vaststaand leerstuk, van dogma in engere zin. M.i.
houdt dit een overschatting van de taak der wereldbeschouwingen in en
er rijst dan ook onmiddellijk het probleem, hoe deze elkaar vaak tegen-
sprekende dogmata-complexen van de respectieve religies of onderdelen
van religies tegelijk waar kunnen zijn. Ook zijn de grenzen van hetgeen
onder het dogma valt, vaak bewegelijk: bij voortgaand wetenschappelijk
onderzoek laat men allerlei vallen, dat eerst als volkomen vaststaand werd
aangenomen. Doch de functie van leiding en vastheid geven in het leven
vervullen de religies als wereldbeschouwingen ongetwijfeld. Nu zijn niet
alle wereldbeschouwingen dogmatisch ingesteld. Het Vrijzinnig Protestan-
tisme b.v. gaat zeker ook van meer uit, dan exact is bewezen, maar het eist
geen aanvaarding ervan. Er zijn verder ook negatieve wereldbeschouwin-
gen. De "Vrijdenkers" b.v. stellen voor alles het vrije denken op de voor-
grond en willen van religieuze leringen of dogmata niets weten. Het is
de vraag of zij zelf van het dogmatische vrij zijn: hun vrijdenken komt
vaak neer op "tot geen enkele prijs godsgeloof" , m.a.w. op een dog-
matisch aanvaard a-theïsme.
Er zijn tal van wereldbeschouwingen, vooral als men ook de kleinere groe-
peringen, zoals die der spiritisten, Mormonen, Christian Scientisten enz.
erin betrekt. Het is nu duidelijk, dat ook de moderne theosofie, als ge-
nootschap gesticht in 1875, er een van is. Als men van buiten af, dus als
godsdienst-historicus, naar hen kijkt, dan ziet men nu eenmaal allerlei
groepen of men ze nu secten of stromingen of wereldbeschouwingen noemt,
die hun eigen wereldbeeld meebrengen en daarmee aan de behoefte aan
een overzicht over het leven voldoen. Intussen maken zij elk voor zich
voor hun leringen aanspraak, soms heftig 26), op wáárheid. Zover er tegen-
spraken tussen de leringen der verschillende wereldbeschouwingen bestaan,
zullen deze echter niet alle tegelijk waar kunnen zijn 27). Het ligt daarbij
voor de hand, dat telkens een ander aspect naar voren wordt gebracht.
Deze aspecten zouden elkaar eventueel aan kunnen vullen - de ene leer
zou dan meer bij het ene type van mens kunnen passen, een andere bij
een ander type, zonder dat de inhouden der leringen noodzakelijk met
elkaar in conflict behoefden te komen -, maar daar wil men vaak niet
aan: de eigen leer is de volledige waarheid. Voor een wereldbeschouwing,
die deze verschillende aspecten laat gelden en ze als onderdelen van een
groter geheel ziet, waarbij tevens het gemeenschappelijke der verschillende
religies naar voren gebracht wordt, lijkt een grote taak weggelegd.
leder mens staat, zover hij niet automatisch die, waarin hij grootgebracht
is, aanvaardt, voor de keuze van een wereldbeschouwing. Wie de wereld-
beschouwing van de moderne theosofie kiest, zal zich daarbij, evenals
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elders gebeurt, gedeeltelijk door expliciete, gedeeltelijk door intuïtieve
overwegingen laten leiden 28). Bij de laatste, de intuïtieve overwegingen doet
zich weer die praktijk van het denken gelden: die uitgaat van wat nog.
niet volledig bewezen is. -
Zien wij nu eens naar de tegenhanger, de filosofie. Een der kwesties, die
hier herhaaldelijk opgeworpen is, is die van de verhouding van filosofie
en wetenschap. Ieder is het er wel over eens, dat de wetenschap nu juist
het volkomen vrije en zekere denken beoogt, het aanvaarden enkel van
strikt bewezen resultaten. Weliswaar gaat zij vaak van bepaalde premis-
sen of laatste axioma's uit, maar dat vormt voor haar dan ook weer een
probleem: zij zou deze niettemin willen bewijzen of precies willen weten,
waar zij vandaan komen en in hoeverre zij gelden. Dat zijn dan eigenlijk
filosofische kwesties. Is de filosofie nu een deel der wetenschap of iets
anders? Dat is gedeeltelijk een kwestie van definitie. Soms spreekt men
wel van "die Weltanschauungen der grossen Denker", b.v. de wijsbegeerte
van een Schopenhauer, en men bedoelt dan eigenlijk wereldbeschouwing in
de bovenbedoelde engere zin: van een samenhangend geheel van aan-
genomen, maar niet geheel bewezen leringen. Wij zouden de wijsbegeerte
echter strenger willen bepalen. Voor de filosofen gelden o.i. even strenge
eisen van strikte bewijsbaarheid en objectiviteit als voor de wetenschap.
Dan valt de filosofie echter ook onder de wetenschap; zij is er de samen-
vatting en bekroning van, maar zij blijft een onderdeel van de wetenschap.
Al die onbewezen stelsels zijn dan gevallen van wereldbeschouwingen in
de engere zin, van voorlopig aangenomen en eventueel later nog te be-
wijzen complexen van leringen.
Wanneer men theosofie en filosofie nu aldus bepaald heeft, de theosofie
als een "wereldbeschouwing" en de filosofie als onderdeel en de bekroning
der wetenschap, wat volgt dan daaruit over hun onderlinge verhouding?
Wie van hen heeft nu het laatste woord? Hierop moet volgens ons het
antwoord zonder reserve luiden: de filosofie. Volgens de theosofie moet
dat zo zijn. Dit vloeit nl. uit het feit voort, dat zij een vrijzinnige geestes-
stroming is. De Theosofische Vereniging wil er een zijn, bestaande uit
zoekers naar waarheid; bij toetreden tot haar wordt geen instemming met
een credo verlangd, hoogstens instemming met het eerste doeleinde gaande
over de vorming van een kern van broederschap. Ik herinner mij nog,
dat ik in 1918 voor het eerst de heer W. B: Fricke ontmoette, toentertijd
een vooraanstaand lid van de T'V", N.A. Hij zei bij die gelegenheid tegen
mij: "wij geloven in reïncarnatie, maar, denk erom, als wij wat beters
vinden, nemen wij dat aan". Nu mogen er in de praktijk wel eens wat
orthodox ingestelde theosofen voorkomen, die zweren bij bepaalde leringen
of uitspraken. Wat b.v. in de "Mahatma-Letters" staat, is volgens hen
volstrekt en volledig waar. Volgens mij zijn ook deze brieven een resultaat
van de visie van een bepaald milieu in een bepaalde tijd."). Uit niets blijkt
intussen het niet-dogmatisch karakter van de Theosofische Vereniging
beter dan uit het motto, dat rond haar zegel op al haar uitgaven voor-
komt: "Satyan nästi paro dharmah", wat meestal weergegeven wordt
door: "geen godsdienst boven waarheid". De waarheid, dus zoals die door
het onbelemmerde denken wordt vastgesteld, hetgeen speciaal geschiedt
in de wetenschap en in haar onderdeel en bekroning, de wijsbegeerte, is
per se hoger, legt meer gewicht in de schaal dan enige godsdienstige over-
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weging. Door dat motto wordt de vrijzinnigheid, de niet-orthodoxie van de
theosofie officieel vastgesteld. Sterker tegenstelling tot het "philosophia
ancilla theologiae" is niet mogelijk; de theologie, in dit geval de theosofie
is beslist niet de meesteres van de filosofie; het is omgekeerd. Er kan in
beginsel dus ook geen "dubbele waarheid" erkend worden; het vrije den-
ken, filosofie en wetenschap dragen bij een conflict de palm weg.
Niettemin, de theosofie heeft ook allerlei inhoudsrijke leringen. Als
b.v. de reïncarnatie dan geen dogma is, als er zoveel meer geleerd
wordt zoals het bestaan van hogere gebieden en subtiele lichamen en van
het Pad van inwijding, dan is dat alles nog niet strikt bewezen en toch
heeft men het er voortdurend over. Dit moet men o.i. zo zien, dat dit
alles onder "werelbeschouwing" valt in die typische zin van hetgeen men
zich intuïtief genoopt voelt aan te nemen in afwachting van een nader
wetenschappelijk - men denke voor de reïncarnatie b.v. aan de para-
psychologie 30) - of wijsgerig bewijs. Intussen dienen zich hier nog enige
andere overwegingen ook aan. Enerzijds is het zeer de vraag, zoals reeds
gezegd, of de theosofie enkel iets van het denken is, en anderzijds wordt
men, zoals ook al opgemerkt, geplaatst voor de keuze van een wereld-
beschouwing. Deze keuze zal des te gemakkelijker geschieden en des te
verantwoorder zijn, als de inhoud van de betreffende wereldbeschouwing
tegelijk helder omlijnd, logisch en diep is. Die inhoud moet volgens ons
zin hebben, wijsgerige betekenis, ingezien kunnen worden 31), en het on-
voorwaardelijk opteren voor een bepaalde, historisch gegroeide religie
op grond van de boodschap van een bepaalde leidende figuur, hoe belang-
rijk deze ook moge zijn geweest, kan o.i. nooit van die aard zijn.
Nu hebben wij gezocht naar een formulering van wat theosofie in om-
vattende zin eigenlijk is en die ook reeds elders uiteengezet 32). Zeer in
het kort kan men zeggen, dat de moderne theosofie is een synthetische
beweging, een, die streeft naar synthese, naar integratie, naar een eenheid,
zij het een eenheid in verscheidenheid. Dit streven naar eenheid of inte-
gratie kan men dan specificeren naar gelang van de richting, waarin het
zich uit, in de eerste plaats hetzij naar binnen hetzij naar buiten. Naar
binnen richt het streven zich op God of het Ene Zelf met als gevolg
le. reflectie over, ten slotte contemplatie van God of het Goddelijke,
d.w.z. van buiten gezien de hoogste wijsbegeerte, resp. de diepste (vrije)
theologie; 2e. persoonlijke overgave en toewijding aan God of mystiek
en 3e. geleidelijke daadwerkelijke vereniging met God of yoga. Wanneer
de mens zich daarentegen in zijn eenheidsstreven naar buiten keert, dan
ontstaan weer andere cultuurwaarden. Wanneer hij de wereld of veelheid
tracht te begrijpen en te verklaren, ontstaat de wetenschap en de verdere
wijsbegeerte, die van de veelheid. Wanneer hij bepaalde eenheden binnen
de wereld tracht te scheppen, dan ontstaan kunst en ceremoniële magie.
Wanneer hij in de praktijk des levens eenheid nastreeft, ontstaat een broe-
derlijk of liefderijk of harmonisch geordende samenleving in kleinere of
grotere verbanden. Ook de eenheid tussen de verschillende cultuurwaar-
den is een doel, b.v. de harmonie tussen kunst en religie, tussen weten-
schap en broederschap, tussen wetenschap en godsdienst, waarbij het weer
een eenheid in verscheidenheid zij, m.a.w. de autonomie dezer cultuur-
waarden in de grond behouden blijve.
Deze ruimere definitie van wat theosofie is houdt de omschrijving in van
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een ideale theosofie. van theosofie als ideaal. Dit komt neer op een zich
bewust maken van de eigenlijke zin dezer wereldbeschouwing en naar-
mate deze zin meer evident. meer nastrevenswaardig is. zullen zich meer
mensen bij haar aansluiten. Van deze ideale theosofie moet men dan on-
derscheiden de theosofie in de praktijk, een beweging sinds 1875, een onder
vele andere bewegingen en wereldbeschouwingen. Maar dat is een heel
gewoon iets: hetgeen men formuleert als doel gaat steeds veel dieper en
is veel fraaier dan wat er in de praktijk van terecht komt. Als men b.v.
de programma's van de politieke partijen leest, zijn ze alle even of bijna
even fraai. Het zal behalve van de inhoud van doelstellingen ook enigs-
zins van de realisatie van deze afhangen of men bij een bepaalde be-
weging wil blijven. Als de kloof tussen doel en verwerkelijking te groot
wordt, wenden velen zich af. Maar het belang van een zuivere, diepe en
begrijpelijke formulering der doelstelling behoeft wel geen betoog.
Over die omschrijving van "ideale theosofie" valt nog een en ander op
te merken. Haar inhoud is zeer ruim. Goed bekeken vallen de gewone
wijsbegeerte en wetenschap ook eronder: deze streven immers eenheid na in
het opzicht van het kennen! Ook de mystiek, ook sociale en oecumenische
strevingen enz. komen onder de ideale theosofie. Is deze definitie dan soms
te ruim? O.i. niet, want nergens als in de Theosofische Vereniging wordt zo
uitdrukkelijk dit ideaal van een alzijdige synthese, integratie of eenheid in
verscheidenheid en broederschap gesteld. Het is een ideaal, dat waard
is nagestreefd te worden 33). Men zal echter uitdrukkelijk moeten erken-
nen, dat allerlei aspecten ervan reeds elders op grote schaal nagejaagd
en ook verwerkelijkt worden. Het gaat niet aan om de gehele diepere
wijsbegeerte of de vorderingen der wetenschap te bestempelen als onder-
delen van de activiteit der Theosofische Vereniging, gesticht in 1875! Zo
kan men doorgaan. Maar er moet toch een speciale relatie bestaan tussen
die ideale theosofie en de moderne theosofische beweging - anders waren
er niet zoveel enthousiaste theosofen geweest in de loop der jaren. Deze
speciale relatie is o.i., dat nergens anders die alzijdige synthese, b.V. in
dat zo belangrijke opzicht van broederschap, zo uitdrukkelijk geformu-
leerd wordt 34), en dat ook in zekere nadere opzichten het verband tussen
eenheidsdoel en verwerkelijking hier in het bijzonder naar voren komt.
Zo is waarschijnlijk een betreden van het Pad van leerlingschap speciaal
via de Theosofische Vereniging mogelijk. Aan de andere kant echter zal
men steeds in het oog moeten houden, dat de Theosofische Vereniging
er een is uit een reeks van idealistisch, religieus en humanitair ingestelde
bewegingen, die elk voor zich een ideaal, dat boven hun bereik uitgaat,
nastreven. Wat dat pad van leerlingschap en inwijding betreft, het wil er
bij ons niet in, dat dit enkel en alleen via de Theosofische Vereniging te
betreden zou zijn. Als hetgeen hier aangeduid wordt, zo belangrijk, zo
centraal is, als gesteld wordt, dan moet dit ook elders te vinden zijn; het
bestond trouwens lang voor 1875. Het lijkt mij daarom ook niet juist om
als bij uitstek typisch voor de theosofie of de Theosofische Vereniging te
noemen "de zelf-exploratie, het beleven van alles als een Mysterie" en al
het overige als niet-essentieel te beschouwen, zodat b.V. de Theosofische
Research Centra eigenlijk niet eens de naam "theosofisch" zouden mogen
voeren 35). Ja, natuurlijk is hei beleven van het Mysterie - hetzij naar de
kant van het denken in de vorm van wat wij "de grondparadox" noemen,
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of naar de zijde van het mystieke eenheidsbeleven, het belangrijkste,
diepste - om zo te zeggen "het enig nodige". Laat ons hopen, dat dit
mysterie bij uitstek door de theosofen beleefd wordt - maar waarschijn-
lijk door anderen ook, b.v. in het Zen-Boeddhisme. Dit is in feite ook
het standpunt van J. Krishnamurti: het meest nodige is de mystieke zelf-
bewustwording. Al het andere doet er niet zoveel toe, is bijkomstig. Voor
hem is het andere zo zeer bijkomstig, dat hij er zich ook niet mee bezig wil
houden, niet met filosofieën, niet met godsdienstige organisaties, niet met
religieuze ceremonieën enz. 36). Nu kan echter niet een ieder zich aldoor
op een zo hoog, zo exclusief standpunt plaatsen. Als Maria dan ook al
in de grond gelijk heeft inzake het enig nodige (Luc. 10: 42), de Martha's
moeten er ook wezen. Wij dachten, dat de leden van de Theosofische
Vereniging nu juist diegenen waren, die, erkennende het meest nodige
van de zelfexploratie, van het beleven van het Mysterie, zich nochtans als
zovele Martha's geroepen voelen om daarnaast aan andere dingen te doen:
het verbreiden van allerlei leringen, b.v. van wat voert naar het betreden
van het Pad, waarvan dat mystieke beleven het hoogtepunt vormt 37), het
nastreven van broederschap in de praktijk, het vergelijken van de uit-
komsten van het gewone en het occulte onderzoek (zoals de Theosofische
Research Centra dat doen) en nog veel meer. En die op het standpunt
staan, dat een organisatie voor een geestelijk doel, ondanks de gevaren,
die daarmee gepaard gaan, toch zin en nut heeft.
Men zal o.i. nooit kunnen poneren, dat de Theosofische Vereniging het
nee plus ultra van de wereldbeschouwingen, om zo te zeggen de absolute
wereldbeschouwing is. Dan zou men niet meer vrijzinnig zijn, doch ortho-
dox. Maar wel moet men, wil men lid zijn en blijven, overtuigd zijn, dat
zij een speciale taak te vervullen heeft. Deze speciale taak vloeit o.a
voort uit een zeer ruime en diepe doelstelling, zoals wij die als "ideale
theosofie", theosofie als ideaal hebben trachten te formuleren. -
Men kan intussen verschillende taken voor de leden van de Theosofische
Vereniging zien weggelegd en naar gelang van iemands belangstelling en
type zal de een zich aan dit, de ander aan dat ondergeschikte doel willen
wijden. In het verband van ons onderwerp "theosofie en filosofie" kan
men zich nu afvragen: is er in het kader van de wijsbegeerte nu soms ook
een speciale taak voor een deel der theosofen gegeven? Nu is de wijs-
begeerte, zoals wij gezien hebben, de samenvatting en bekroning van het
menselijk denken, van het zoeken naar waarheid. Anderzijds heeft de
theosofie, al is zij ook meer, daar zij ook in andere, b.v. praktische op-
zichten eenheid of integratie nastreeft, in elk geval ook een theoretische,
een ideeën-kant: zij geeft leringen, zij wil inzicht bevorderen. Het denken
is er in elk geval ook bij. Dat dit zo is, wordt door allerlei leidende theo-
sofen ook uitdrukkelijk erkend. Er zijn, zo wordt gezegd, verschillende
wegen om het hoogste en de zelfbevrijding te bereiken en als zodanig wor-
den dan vaak genoemd: jnäna-yoga, bhakti-yoga en karma-yoga, d.w.z.
yoga of vereniging door kennen, door toewijding en door handelen. Over
deze onderscheiding schrijft b.v. dr. Besant in "De drie paden tot ver-
eniging met God" 38) en ook in haar geschrift "Wenken bij de bestudering
van de Bhagavad Gitä" 39) komt zij over deze jnäna-märga, deze weg van
het weten te spreken. In het vierde hoofdstuk van deze verhandeling
brengt zij citaten uit de Gitä over de yoga van wijsheid en onderscheiding
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bijeen, die o.a. in het vierde en dertiende hoofdstuk van de Gîtä duidelijk
naar voren komt.
Nu is de wijsbegeerte of behoort dat althans te zijn, want er zijn filosofen,
die dit ideaal hebben opgegeven, de top van het menselijk denken, het
zich bezinnen op de diepste problemen, zoals o.a. de verhouding van de
mens, het individuele subject, tot de wereldgrond, het Ene Zelf of het
Absolute. Blijkbaar komt het denken hier aan zijn grenzen en kan het
hier slechts stamelend voorwaarts komen, enkel nog "quand même ken-
nen" 40). Maar de situatie wordt daardoor, ondanks het risico ervan, des
te belangwekkender. Nu ligt het voor de hand, dat die jnäna-yoga, de
märga of het pad van het weten ter benadering van het Allerhoogste, met
deze diepste problemen der wijsbegeerte samenhangt. Inzover moet dan
echter de theosofie ook een speciale relatie bezitten tot deze diepe regionen
der filosofie.
Wanneer men niet ziet naar de moderne theosofie, die dateert van 1875,
maar naar de oudere, historische theosofie 41), dan is er dit verband tussen
de theosofie en het diepe filosofische denken ook vaak geweest. Men
denke b.v. aan het filosoferen over het Ene, to hen, van Plotinus, die
anderzijds de man was van religieuze extazen. Ook Jacob Boehme placht
zich te bezinnen op de paradoxen in de verhouding van God tot de
schepping of veelheid: over, zoals hij het noemde, het "contrarium in God".
Men kan zeggen, dat deze jnäna-märga door vele denkers gevolgd is: in
Indië door Shankara in zijn advaita-leer en door vele anderen; in het
Westen b.v. ook door Spinoza, die schreef over de amor dei intellectu-
alis 42), de intellectuele liefde tot God van de mens, waarin tevens God
zichzelf liefheeft. Meer naar de zijde der religie zijn er de Gnostici ge-
weest, die, hoe bont ook in hun onderscheiden stromingen, toch allen het
begrijpen; de bezinning op de voorgrond stelden, terwijl het Christendom
als-geheel minder jnäna-yoga dan wel bhakti-yoga genoemd kan worden.
Ook de mystiek neemt verschillende vormen aan, waarbij de toegewijde
mystici blijkbaar weer bhakti-yoga beoefenen, terwijl de Z.g. koele mystiek,
die b.v. bij Meester Eckehart voorkomt, meer aan de zijde van jnäna-
yoga staat. Ook in het Boeddhisme met zijn veronderstelde atheïsme, zijn
verwerpen althans van een persoonlijk God, komt blijkbaar veel jnäna-
yoga tot uiting en J. Krishnamurti leert - zonder te willen leren! - een-
zelfde niet-toegewijd, maar koel, bewust realiseren van het hoogste, wat
blijkbaar verwant is aan "satori" van de Zen-Boeddhisten. Er komt hier
overal .xleprojectie" naar voren in tegenstelling tot een projecteren van
God of van goden, aan wie men zich liefdevol toewijdt 43).
Er valt dus in het algemeen op genoeg van de aard van jnäna-yoga, deze
weg van het diepste weten, te wijzen. Nu willen wij echter eens de vraag
stellen hoe het hiermee staat in de Theosofische Vereniging. De jnäna-
märga wordt daar dus uitdrukkelijk erkend 44). Toch wil het ons voor-
komen, dat het hiermee maar niet recht wil vlotten. Er zijn enkele filo-
sofen, die bij de L.T.V.'s om zo te zeggen een goede pers hebben, zoals
Plato, tot op zekere hoogte Regel en verder Shankara en zijn Vedänta.
Maar veel of erg intensief houdt men zich er toch niet mee bezig. Nu
kan dit ook nog speciale redenen hebben. Men kan nl. wel zeggen, dat
er vroeger meer gestudeerd werd in de Theosofische Vereniging. De nood-
zaak hiervan schijnt min of meer op de achtergrond gekomen. Daarvoor
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is waarschijnlijk tweeërlei aanleiding geweest: le het belang, dat men hecht
aan de intuïtie en 2e het standpunt van J. Krishnamurti.
Wat de intuïtie betreft: onder de bij de theosofen populaire filosofen moet
ook Henri Bergson (1859-1941) genoemd worden. Tegenover het dorre
en starre verstand stelt hij de intuïtie als de geestesfunctie, die de zuivere
duur, .J'élan vitai" en de scheppende activiteit kan beleven. Hij is een
der zg.levensfilosofen, die eigenlijk van een begrijpen afzien, om bij het
beleven te blijven staan, o.i. een sceptische houding ten aanzien van de
mogelijkheden van het denken. Er wordt hier te veel van de intuïtie ge-
bruik gemaakt en te weinig van het verstand, terwijl volgens ons slechts
op één bepaald punt, nl. bij het bevatten van de "grondparadox", het
verstand ons in de steek laat en enkel de zuivere intuïtie van ieder onzer
uitkomst kan brengen 45). Volgens ons hebben de theosofen zich te veel
op deze conceptie van de intuïtie van Bergson en van enkele anderen
geworpen. De aanleiding daartoe is waarschijnlijk geweest, dat er ook
theosofische leringen zijn over de opeenvolging der rassen en over de ont-
plooiing van verschillende functies in hen. Het huidige vijfde ras zou er
speciaal een zijn van een bloei en een overwicht van het intellect, van
manas. Daarop volgt dan in het komende, zesde ras een ontwikkeling van
het vermogen van .Euddhi", wat vaak als "intuïtie" wordt weergegeven.
Leringen als van Bergson zouden dan daarop als het ware vooruitlopen,
een teken aan de wand zijn. Intussen maakt dr. Besant ergens een belang-
rijke opmerking. Zij zegt, dat zij van de uitdrukking "intuïtie" voor
"buddhi" niet houdt, daar er een intellectuele intuïtie bestaat, die totaal
verschillend is van de intuïtie van buddhi, die zelfrealisatie is. Er is een
veel nauwer relatie, zegt zij, tussen emotie en buddhi dan tussen manas
en buddhi 46). M.a.w. men zal tussen tweeërlei moeten onderscheiden:
tussen de intuïtie van buddhi, een direct zich invoelen in de dingen, èn de
intuïtie van manas, waar het intellect van zichzelf uit tot intellectuele
intuïtie of intellectuele aanschouwing komt. Hierbij sluit dan ook twee-
erlei gang aan. Zij, die thans reeds op het beleven van buddhi willen
aansturen 47), gaan een andere kant uit dan zij, die vanuit de basis van
het huidige ras het hoogste punt daarvan, waar het verstand aan zijn
grenzen komt en de grondparadox beseft, willen bereiken. Dit laatste is
typisch de weg van het weten. De jnäna-märga ligt direct in het verlengde
van het vijfde ras. Het gaat niet om een bloot verwerpen of verlaten van
het verstand, maar om een stap voor stap en bewust opheffen van het
verstand door zichzelf, zoals ook Hegel wilde 48). Anders gezegd: ook
vanuit het denken zelf is het hoogste te bereiken, ook en juist doordat
het zijn zelf-opheffing in een "begrijpen quand-même" beleeft. Dit is
heel iets anders dan het maar in de steek laten en in de ban doen van het
verstandelijk denken. Op deze wijze kan men over de betekenis van het
denken dus nog wel gunstig oordelen en is het niet juist om vanwege de
intuïtie maar van studie af te zien. Want ook al komt het denken ergens
aan zijn grenzen, allerlei voorbereidende stadia behoren er daarom wel
bij. De gehele ontwikkeling van het denken kan men zien als hiertoe lei-
dende. Daarvoor moeten dan echter allerlei stromingen in de geschiedenis
der wijsbegeerte bestudeerd en becommentarieerd worden. Studie is hier-
voor noodzakelijk en het hele kennis-apparaat met inbegrip van een goede
documentatie.
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Wat nu ten tweede Krishnamurti aangaat, wij hebben er in een studie
op gewezen, dat ook zijn afwijzen van de wijsbegeerte een wijsgerig stand-
punt inhoudt 49). Wij houden zijn "koel-analytisch" standpunt toch voor
een vorm van jnäna-yoga, van de weg van het weten. Het belang, dat hij
aan "awareness" toekent, wijst daar op. Dat hij van al die voorbereidende
stappen, van de weerlegging van andere standpunten b.v., zo weinig wil
weten, is typisch voor zijn figuur en zijn wil om zich op het enig nodige,
op de onmiddellijke zelfverlossing te concentreren. Daarom kunnen an-
deren het wel als hun taak zien om zich met dat voorbereidende werk en
met de intellectuele uitwerking ervan bezig te houden.
Dit zijn dus verschillende redenen, waarom de weg van het weten in de
Theosofische Vereniging enigszins op de achtergrond is geraakt. Toch valt
dit te betreuren. Al is hij ook voor velen of te gecompliceerd of te ijl, hij
mag er toch ook wezen. Men onderschatte ook vooral niet de invloed van
het denken, nu niet als "gedachtekracht", maar van de inhoud van denk-
beelden. Zo vaak zijn in de geschiedenis denkbeelden eerst in kleiner kring
verkondigd, om zich vervolgens baan te breken en tenslotte gemeengoed
te worden.
Voor het tot stand komen van een betere, meer op samenwerking ge-
baseerde maatschappij, die zelfs de gehele mensheid omvat, is het van het
grootste belang om de eenheidsidealen te verbreiden, ook al zijn de men-
sen daarvoor thans in het algemeen reeds veel gevoeliger dan een halve
eeuw geleden. Het gaat daarbij niet enkel om het stellen van het ideaal,
het uitspreken van een wenselijkheid: de synthese of integratie moet ook
een theoretische ondergrond of achtergrond blijken te bezitten. Deze kan
nu in laatste instantie gevonden worden in de conceptie van het alles en
allen overkoepelende Ene Zelf, anders gezegd in een op moderne leest
geschoeide Vedänta-leer. Deze kan naar voren komen uit de theosofische
kring, maar dan moet ook aan de weg van het weten meer aandacht
worden geschonken.
In de brieven van de Meesters weerklinkt tweeërlei noot, een pessimistische
en een optimistische. De pessimistische is, dat het voor de theosofische
vrijwilligers "a forlorn hope", een hopeloze taak is om zich aan deze
zaak te wijden tegenover de vele oppositionele krachten 50). De andere,
optimistische doet eveneens Meester K. H. horen, als hij het doel als volgt
stelt: "The crest wave of intellectual advancement must be taken hold
of and guided into spirituality 51). Dit is dus precies een beroep op de
theosofen om een leidende rol te spelen in het denken van de tijd.
Hoe is dit echter mogelijk, als de weg van het weten en van studie zo
weinig op de voorgrond staat in de beweging? Wij willen tot slot van onze
overwegingen deze zaak eens scherp stellen. Omstreeks 1925-1927
koesterden vele leden van onze vereniging grote verwachtingen van drie
activiteiten, die, zonder direct tot de Theosofische Vereniging te behoren,
toch indirect met de Adyar-vereniging in verband stonden. Het waren de
Vrij Katholieke Kerk, de Gemengde Vrijmetselarij en de beweging voor een
Theosofische Wereld-Universiteit. Op deze verwachtingen is een ernstige
terugslag gevolgd, doordat het optreden van J. Krishnamurti zich anders
ontwikkelde dan men vermoed had. Doch nadat de eerste schok was op-
gevangen, hebben de Vrij Katholieke Kerk en de Gemengde Vrijmetselarij
niet zonder succes hun weg vervolgd. Van de derde beweging, die voor een
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Theosofische Universiteit, hoort men praktisch niets meer. Weliswaar be-
staat zij als rechtspersoon nog voort en is zij als doelstelling nog niet ge-
heel opgegeven 52), doch over het geheel is het plan in de ijskast gedepo-
neerd. Hierbij is echter één voorbehoud te maken. Onder de bescheidener
benaming van Theosofische Research Centra wordt de activiteit in deze
richting voortgezet. Het Engelse Th.R.C. b.v. doet voortreffelijk werk.
Elders wil het intussen maar niet recht vlotten.
Wij wijzen nog op iets anders. In Nederland hebben de theosofen het
voorrecht een belangrijk internationaal occult centrum in hun midden te
hebben, nl. St. Michaël te Huizen-Naarden. Hoe fraai en hoe nuttig zou
het niet zijn om in dit verband een begin te kunnen maken met een inter-
nationale theosofische universiteit in de bescheidener vorm van een theo-
sofische academie. De onlangs overleden D. J. van Hinloopen Labberton
heeft in de twintiger jaren plannen in deze richting gekoesterd 53), maar,
ook wat zijn verdere onderwijsprojecten betreft, helaas op een onbesuisde
en ongelukkige manier. Sindsdien schijnt het wel - het is jammer er op
te moeten wijzen - alsof de studiebelangen in "het Centrum" in de regel
op de laatste plaats komen 54).
Niettemin is er naar de inhoud, naar de idee ruimte voor een theosofisch-
wijsgerige school voor denkers, die haar neerslag zou kunnen hebben in
een theosofische academie. Het illustere voorbeeld hiervoor is de Aca-
demie van Plato zelf, al heeft zij in later eeuwen perioden van scepticisme
doorgemaakt 55). In de eeuwen van het Neo-platonisme heeft de Platonische
school dan in verschillende centra - o.a. te Alexandrië, in Rome en
wederom te Athene - een bloeitijd doorgemaakt. De invloed van het
Neo-platonisme is enorm geweest: via Origenes, Augustinus en Pseudo-
Dionysius Areopagita op het Christendom; binnen de Islam door Ara-
bische denkers zoals Alfarabi en Algazel en op de Joodse Kabbala. Bij de
hervatting op grote schaal van de klassieke studiën tijdens Renaissance en
Humanisme ontstond weer een bloeitijd van het Platonisme met figuren
als Pletho, Marsilio Ficino (met zijn Platonische Academie te Florence)
en Giordano Bruno 56). Via Boehme en Swedenborg, die beiden op de
Romantiek veel indruk hebben gemaakt, werkt het Neo-platonisme tot in
onze tijd door 57), speciaal ook in allerlei occulte kringen. De gnostieke
en mystieke zijden van het Christendom staan er telkens mee in verband.

Deze te stichten theosofische academie zou enerzijds aan de vergelijkende
godsdienstgeschiedenis een grote plaats in moeten ruimen. Men denke
in dit verband aan het opus van dr. G. R. S. Mead (1863-1933), die helaas
op een gegeven moment de Theosofische Vereniging verlaten heeft. Zijn
verder werk in zijn genootschap en tijdschrift, beide "The Quest" geheten,
is in zekere zin, ook chronologisch, voortgezet in de Eranos- Tagungen te
Ascona. Daar heeft een vrouw van Nederlandse afkomst, mevr. Olga
Fröbe-Kapteyn een groots werk verricht door daar, aan het Lago Mag-
giore, gedurende een lange reeks van jaren een aantal prominente gods-
dienst-historici en diepte-psychologen - o.a. de onlangs overleden C. G.
Jung - bijeen te brengen en te maken, dat hun voordrachten elk jaar
werden uitgegeven 58). Bij het begin van deze instelling, die men gerust
een Academie mag noemen, schijnt er een ogenblik sprake van te zijn
geweest, dat door de medewerking van mevr. Katherine Tingley het geheel
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een theosofisch cachet zou krijgen. In latere jaren wilde mevr. Fröbe van
theosofie niet meer horen. Maar het schitterende werk hier verricht, is
een voorbeeld, hoe de godsdienst-historische sectie aan een theosofische
academie zou moeten zijn.
Doch anderijds zou ook de wijsbegeerte daar een belangrijke rol moeten
vervullen. Er is nI. een gewichtige ontwikkeling gaande, die men wel
"Revision der Aufklärung", een herziening der Verlichting noemt 59). De
Aufklärung of Verlichting der 18e eeuw, hoe nuttig ook door het bestrijden
van allerlei bijgeloof, heeft in verschillende opzichten het kind met het
waswater weggeworpen. Daarbij heeft Imm. Kant een handje meegeholpen
door de onmogelijkheid te proclameren om de "Dinge an sich", o.a. die
van het .Tenseits", van de wereld, waarin de mens, óók volgens hem,
na de dood leeft, te kennen. Dr. Rudolf Steiner had volkomen gelijk,
toen hij in een boekje "Filosofie en Theosofie" - het is nog uit zijn theo-
sofische periode - GO) opmerkte, dat Kant's agnosticisme buitengewoon
onvruchtbaar is: de "vorm" (in Aristotelische zin) kan wel degelijk over-
gedragen worden van object naar subject, zodat het subject de dingen
inderdaad kan kennen 61). Wanneer echter de barrière, die men meende,
dat tussen deze en gene wereld bestond, in beginsel wordt geslecht - zo-
als allerlei zieners dat in de praktijk al hebben gedaan -, dan komt er
een grote verandering in het gehele wereldbeeld. De parapsychologie, die
zulke nuttige onderzoekingen verricht, wordt daarom nog zo vaak met de
nek aangezien, omdat men nog altijd van het oude denkbeeld uitgaat, dat
er niets in het bewustzijn zijn kan, dan wat er door de gewone zintuigen
is binnengekomen. Deze andere wereld moet daarom ook in theorie open-
gelegd worden. Dit gebeurt als men de principiële scheidslijn niet meer
trekt tussen (geest plus ziel) tegenover lichaam, maar tussen de Ene Geest,
het Ene Zelf en (ziel plus lichaam of het psychische plus het fysische) 62).
Dan ontstaat er ruimte voor het objectiveren ook van de psychische we-
relden 63). - Zo is er voor de filosofie van allerlei te doen, wat vaak
samenhangt met de gedachte van het alles overkoepelende, eenheid-schep-
pende, Ene Zelf, welke gedachte zowel het gehele wereldbeeld alsook de
verhouding der mensen onderling ten zeerste kan beïnvloeden.
Ik heb gezegd, dat het nuttig is een en ander eens scherp te stellen. Want
wat ziet men in de praktijk? Geringe belangstelling voor de wijsbegeerte
en verminderde interesse voor studie, voor de "weg van het weten" onder
de leden der Theosofische Vereniging. Men staat zo wel eenzaam; men
komt zichzelf voor als de stem van de bekende roepende in de woestijn.
Men zit zodoende tussen twee stoelen: de theosofen willen van de filosofie
maar weinig weten en de academische wijsbegeerte is maar al te zeer ge-
neigd om wat men wijsgerig te berde brengt, af te doen met een "dat is
niets dan theosofie!" 64). Het spreekt echter vanzelf, dat geen ijzer met
handen gebroken kan worden en dat waar niet is, de keizer zijn recht
verliest. Toch is het goed om te wijzen op de mogelijkheid van een derge-
lijke ontwikkeling, van team-work in theosofisch-filosofische geest, resul-
terend eventueel in een theosofische academie of zelfs een universiteit,
en, wat nog belangrijker is, in een heilzame beïnvloeding van de geest van
de tijd.
Wie weet kan men een feitelijke ontwikkeling in deze richting door het op-
treden van ego's met werkelijke studiezin, met belangstelling voor deze
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problemen omstreeks 1975 tegemoet zien. Dat streefjaar heeft echter al
7.0 vaak als doekje voor het bloeden moeten dienen.

Aantekeningen

1) VgI. F. Sassen, Geschiedenis der Patristische en Middeleeuwse wijsbegeerte,
4 pag. 93.

2) Intussen is er van hem een merkwaardige uitlating in het essay "Higher Con-
sciousness" (in de bundel "The Monad" 1920 pag. 51): .What down here would
be a system of philosophy, needing many volumes to explain it, is there a single
definite object - a thought which can be thrown down as one throws a card
upon the table."

3) Brahmavidya, Adyar 1923. VgI. The Theosophist april 1923 pag. 31 e.v. en
Theosophia juni 1923 pag. 77 e.v.

4) T.a.p. pag. 34 = pag. 79.
5) Vol. I (1949) pag. VIII.
6) The Theosophist maart 1951 pag. 382.
7) The Theosophist april 1948 pag. 20; vgI. febr. 1953 pag 353.
8) The Theosophist maart 1947 pag. 414. Dit lijkt ons te sterk uitgedrukt. Niette-

min is het een feit, dat de praktische zijde der wijsbegeerte, nl. haar functie van
heilsleer, in de Indische filosofie steeds op de voorgrond gestaan heeft. Maar
overigens: wat heeft de inhoud, de waarheid van het beweerde met emoties,
verheven of niet-verheven te doen?

9) The Theosophist februari 1953 pag. 353; vgl. C. Jinarajadasa and the Platonic
view, The Theosophist aug. 1953 pag. 346 e.v.

10) NI. in "The World as Idea, Emotion and WiIl", The Theosophist aug. 1946
pag. 303 e.v.

11) Nr. 122 en 123. VgI. The Theosophist XXXVII, 2 pag. 54 e.v.
12) VgI. Theosofia mei 1958 pag. 73 en "De Grondparadox e.a.v.e.e." pag. 317.
13) B.v. "The doctrine of the great Self in Western Philosophy", The Theosophist

XXXI pag. 1558 e.v.
14) lste druk III, pag. 109 e.v.; 2de druk IJ pag. 113 e.v. VgI. mijn bespreking in

Theosophia oct. 1939 pag. 292 e.v.
15) B.V.De Boeken der Spreuken IJ 912-943.
16) De Tijdgeest in de Wijsbegeerte, Haagsch Maandblad I, 3 (maart 1924) pag. 263.
17) Zuivere Rede pag. 1227 e.v.; vgI. pag. 940 e.v.; pag. 1276.
18) J. D. Reiman jr., Openingsrede (Amersf. 1916); Rede bij de opening van het

Gebouw, Theosophia oct. 1917 pag. 271 e.v.
19) Vgl. mijn "Variaties op één en meer Themata" pag. 193.
20) In "Het ware in de philosophie van Hegel", De Idee, Hegelnummer, 1931

pag. 178.
21) The Theosophist april 1923 pag. 35.
22) J. E. van der Stok, Theosofia juni 1954 pag. 91; St. Michae1's News december

1952 pag. 28.
23) VgI. mijn "Is een nieuwe uiteenzetting van de theosofie en een nieuwe instelling

nodig?" (Theosofia januari 1956 pag. 6 e.v.) en "De vruchtbaarheid van de leer
van de Vedänta voor westers-wijsgerige probleemstellingen" in "De Grond-
paradox e.a.v.e.e." pag. 324 e.v.

24) Vgl. "Theosofie en de Theos. Vereniging" (Amst. 1960), artikel Filosofie pag. 33.
25) Vgl. "De Grondparadox e.a.v.e.e." pag. 325 e.v.
26) Daarbij hebben de groepen, die niet sceptisch-voorzichtig zijn, maar eenzijdig

de juistheid voor hun speciale standpunt opeisen, in de praktijk een streepje
voor: zij vormen meer een aaneengesloten, offervaardige groep.

27) Over het probleem, dat nog steekt in de conceptie van de éne waarheid zie men
"Variaties op één en meer themata" pag 10 e.v.

28) Verder komen o.i., als men nu eenmaal vooruitloopt op wat tot aller bevredi-
ging bewezen zal zijn, ook mededelingen van vertrouwenwekkende helder-
zienden in aanmerking. Deze zijn wel ook, zoals de zieners zelf op de voorgrond
stellen, aan fouten onderhevig, maar het is beter dan niets.

29) Men leze in de laatste jaargang van het Science Group Journal, uitgave van het
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Engelse Th. Research Centrum, over de "discrepancies" tussen bepaalde uit-
spraken in die Brieven en die van de wetenschap van onze tijd. Vgl. ook "De
Grondparadox e.a.v.e.e." pag. 307 e.v.

30) Men schenkt in de laatste tijd van parapsychologische zijde weer aandacht aan
gevallen van het zich herinneren van vorige levens. Zie I. Stevenson in J ournal
American S.P.R. 1960 pag. 51 e.v.

31) Men vergelijke het gezegde van dr. Besant: "Give me understanding and I
shall keep Thy law".

32) "Een ruimere definitie van theosofie", De Theosofische Beweging mei 1932 pag.
199 e.v. en elders. Vgl. "Variaties ... " pag. 208 e.v.

33) Het hangt nauw samen met het begrip van evolutie.
34) Merkwaardig is, dat in de .Purposes'' van de in 1945 gestichte "Verenigde Naties"

voorkomt Art. I, 3: "encouraging respect for human rights and for fund amen-
tal freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion".
Het laatste ziet er uit als een echo van het Eerste Doeleinde van de Theosofische
Vereniging. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 de-
cember 1948) is dit nog meer het geval.

35) Ir. A. J. H. van Leeuwen in Theosofia, februari 1960 pag. 43. Volgens de heer
v. L. heeft verder de Waarheid geen plaats aan de universiteiten! Wat doet men
daar anders dan naar waarheid zoeken? Een dergelijke uitspraak heeft alleen
zin, indien Waarheid (met een hoofdletter) een aanduiding is van datzelfde
Mysterie, zoals Krishnamurti het heeft over "Truth or Life or God" (Vg!.
"Variaties ... " pag. 22) en er reden zou zijn het belang van waarheid in de
gewone zin te ontkennen. En dan nog zou de wijsbegeerte aan de universiteiten
ook het Mysterie kunnen benaderen: door nl. die "grondparadox" als hoogste
beginsel aan te nemen.

37) Vgl. "De Grondparadox e.a.v.e.e." pag. 105.
37) Krishnaji zou hier dadelijk zeggen: "no path!" De anderen menen echter, dat,

al is dat in de grond ook juist, (vgl. "wordt wat gij zijt"), men zich op het be-
leven daarvan wel kan voorbereiden.

38) 1897. Ned. vertaling Amst. 1912.
39) 1906. Ned. vertaling Amst. 1907.
40) Men komt hier dan op het terrein van "de grondparadox", Vgl. "De Grond-

paradox e.a.v.e.e." pag. 14 e.v.
41) Voor deze onderscheiding vergelijke men het artikel "Theosofie" in het "Hand-

boek van het Moderne Denken", Arnh. 3 1950 pag. 753.
42) Ethica, pars V, prop. XXXIII.
43) Vgl. "De wijsgerige projectie" (Assen 1958) pag. 12 e.v.
44) Men zie ook nog G. Hodson, The way of knowledge, The Theosophist XLIX, 3

pag. 323 e.v.
45) Vgl. in "De Grondparadox e.a.v.e.e." "De waardering van het verstand", o.a.

pag. 35.
46) In: .Philosophy etc.", The Theosophist april 1923 pag. 42; 32.
47) Men denke ook aan die voorbereidingen van de beschaving van het zesde ras

reeds tijdens het tegenwoordige, waarvan o.a. "Man, Whence, How and Whither"
spreekt.

48) Over de verhouding van verstand en rede hierbij zie men "De Grondparadox
e.a.v.e.e." pag. 27 e.v. en men denke ook aan de "via negativa" in de theologie.

49) "De Grondparadox e.a.v.e.e." pag. 93 e.v.
50) The Mahatma Letters to A. P. Sinnett (A. T. Barker) pag. 35. Brief van 1880.
51) Brief aan A. Besant. "Letters from the Masters of the Wisdorn" ed. C. Jinara-

jadasa, lste series, 4th ed. (1948) pag. 111. Brief van 1900, vrijvertaald: "Van
het getij moet gebruik worden gemaakt om het evoluerende intellect in geeste-
lijkheid te doen overgaan".

52) Vgl. The Theosophist april 1958 pag. 8 (N. Sri Ram), januari 1960 pag. 219
(idem), pag. 260 (B. Wouters); St. Michael's News juni 1958 pag. 109 (Rukmini
Arundale).

53) Vgl. mijn "De Beweging voor een Theosofische Wereld-Universiteit, Hand-
boekje van de Ned. Associatie voor de Th. W. u.", Amst. 1927.

54) Zoals in het Neo-platonisme nà Plotinus het theürgisch-rnagische element naar
voren kwam, zo overheerst te Huizen de belangstelling voor het ceremonieel-
magische moment. - Men vergete intussen niet, dat volgens zeggen verschil-
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55)
56)

57)

58)
59)

60)
61)
62)
63)
64)

lende van de Meesters in vorige incarnaties filosofen van naam zouden zijn
geweest.
Karneades (129 v. Chr.) e.a. tijdens de "middelste Academie".
In Engeland ontmoet men wat later nog "the Cambridge Platonists" met o.a.
Ralph Cudworth (1617-1688).
Men zie b.v. het essay "Literair Platonisme" in "De Stille Getuige" van Prof.
S. Dresden.
In de Eranos-Jahrbücher" van 1933 tot op heden.
Vgl. Prof. G. F. Hartlaub, Parapsychologie als Revision der Aufklärung. Zf. für
Parapsychologie IV, 2 pag. 81 e.v.
Theosofische Bibliotheek Nr. 47, Amst. 1909.
T.a.p. pag. 27-19. Vgl. "De Grondparadox e.a.v.e.e." pag. 331-332.
Vgl. "Tweeërlei Subjectiviteit" pag. 292.
Vgl. "Theosofie en de Theos. Vereniging" (1960) pag. 34.
Prof. Dr. B. Delfgaauw laat intussen in "De Tijd" van 19-VIII-1961 ("Varia
philosophica") een ander geluid horen.
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