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In de archieven van Adyar bevindt zich een bijzonder belangrijk document 
in het handschrift van mevrouw Blavatsky. Het is haar artikel met als onder-
werp The Original Programme of The Theosophical Society (uitgegeven bij 
TPH) dat kan worden beschouwd als een soort ‘magna carta’ voor de leden van 
de Theosophical Society (TS). In het tweede deel van haar document bevindt 
zich haar verklaring over het opzetten van De Esoterische Sectie van de TS. 
Deze organisatie is algemeen bekend als de ES (Esoterische School), of EST 
(Esoterische School van Theosofie). Om de reden voor het opzetten van de ES 
te begrijpen, moet de vroegste geschiedenis van de TS en de intentie van de 
Mahatma’s of Meesters, de innerlijke stichters van de TS, worden onderzocht.

In haar boek Theosophy as The Masters See It verklaart Clara Codd, als zij 
schrijft over de vroegste geschiedenis van de TS: In de eerste dagen van het 
bestaan van de TS was deze door kolonel Olcott in drie secties verdeeld. De 
eerste sectie bestond uit de Meesters van Wijsheid en hun leerlingen (in die 
tijd chela’s genoemd). De tweede sectie van esoterische studenten beloofde 
loyaliteit aan hun leraren en volgde een zekere manier van leven. De derde 
sectie verbond zich aan het algemeen lidmaatschap van de TS.

Waarschijnlijk weten veel leden van de Engelse ES niet dat de wortels 
van de ES in Londen lagen. Daar werd in opdracht van enkele leden van de 
Londense Loge van de TS een ‘Inner Group’ opgericht voor die leden die erop 
gebrand waren dat de leringen van de esoterische wijsheid door zouden gaan 
na het overlijden van mevrouw Blavatsky. Zij verzochten mevrouw Blavatsky, 
die toen in Londen verbleef, hen in de gelegenheid te stellen de esoterische 
leringen te blijven ontvangen van de Mahatma’s, de innerlijke stichters (the 
Inner Founders) van de TS (Noot redactie: In het boek dat Henk Spierenburg 
samenstelde, The Inner Group Teachings of H.P. Blavatsky, Point Loma Publi-
cations 1995, staan de namen van de leden van deze groep vermeld). In 1888 
werd de ‘Esoteric Section of Theosophy’ opgericht, onafhankelijk van de TS. 
Dit was het jaar waarin De Geheime Leer werd gepubliceerd.
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De ‘Esoteric School of Theosophy’ werd opgezet om die leden van de TS 
die al goed thuis waren in de theosofische leringen een weg te bieden om 
verder vooruit te komen op het pad en zich dienstbaar te maken aan anderen.
Het was de bedoeling om een zuiver en sterk kanaal van zegening voor de 
wereld te creëren. Om die reden werd van de leden van de ES verwacht een 
passend moreel leven te leiden, met volledig begrip van het principe van 
broederschap. Dit betekende te leven volgens de grondbeginselen van theo-
sofie en deze niet slechts intellectueel te begrijpen. Van de leden van de TS 
die werden toegelaten tot de ES werd verwacht dat zij de regeneratie en
zuivering van hun eigen innerlijke natuur ter hand namen en zichzelf beschik-
baar stelden als kanaal voor het hogere spirituele werk.

In veel afdelingen van de TS is het traditie om nieuwe leden te ver-
welkomen met een welkomstbrief van de International President, waarin in 
de volgende bewoordingen melding wordt gemaakt van het bestaan van de 
ES: Er bestaat een Esoterische School (ES) verbonden aan de TS, waaraan 
diegenen die enige tijd lid zijn van de TS en die voldoen aan de vereisten voor 
toelating kunnen deelnemen als zij dat wensen. De ES is bedoeld voor hen die 
een werkelijk theosofisch leven leiden en niet voor hen die theosofie en aan-
verwante onderwerpen slechts bestuderen. Wijsheid komt tot diegenen van 
wie het denkvermogen of de ‘mind’ in staat is haar te ontvangen. Dit vereist 
echter een diepgaande betrokkenheid om de waarheden van de natuur te 
begrijpen. Door een leven van zuiverheid en zelfdiscipline bereiden leden van 
de ES zich voor om waardig te worden deze wijsheid te ontvangen. Niemand 
in de TS is verplicht zich op het pad van deugdzaamheid en onzelfzuchtigheid 
dat tot wijsheid en waarheid leidt, te begeven. Zij die lid zijn van de ES nemen 
echter vrijwillig de serieuze verplichtingen op zich die samenhangen met het 
bewandelen van het pad van deugdzaamheid en onzelfzuchtigheid.

(NB In de eerste Nederlandse brief aan nieuwe leden staat als PS: Er
bestaat een Esoterische School van Theosofie. Na twee jaar actief en onafge-
broken lidmaatschap bestaat de mogelijkheid tot toetreding hiertoe. Er zijn 
voorwaarden aan verbonden, waarover u te gelegener tijd meer informatie 
krijgt. U kunt daarna inlichtingen vragen via de voorzitter van de TVN.)

Het lidmaatschap van de ES is voorbehouden aan leden van de TS die 
minstens twee jaar lid zijn en bepaalde door de TS uitgegeven boeken heb-
ben bestudeerd. Van een aspirant die lid wil worden, wordt ook gevraagd 
zich waardig te tonen door vriendelijkheid, goedgeefsheid en een onzelfzuch-
tige en altruïstische wens om anderen te helpen. Door toe te treden tot de 
ES besluit de aspirant een theosofisch leven te leiden en te werken aan de 
zuivering van zijn natuur. In de woorden van De Stem van de Stilte van 
H.P. Blavatsky is het een beklimming van de ‘hoogten van Paramita’ (zie vers 
nummer 200) die de beoefening van deugden of paramita’s vereist die leiden 
naar de tempel van goddelijke wijsheid.

In haar boek In den Buitenhof beschrijft Annie Besant het occulte pad als 
het directe pad dat naar de tempel van wijsheid leidt, maar grotere inspan-
ning van de aspirant vraagt. Degenen die ervoor kiezen het pad te betre-
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den, plegen de noodzakelijke inspanningen om een leven te leiden waarin het 
principe van geweldloosheid of ahimsa ten opzichte van ander leven wordt 
hooggehouden. Het vraagt ook voortdurende inspanningen bij het zuiveren 
van de innerlijke natuur en een ethisch en moreel leven in overeenstemming 
met het principe van universele broederschap van alle levende wezens.

In het Preliminary Memorandum (de startnotitie) van de ES stelt mevrouw 
Blavatsky:

Van geen man of vrouw wordt gevraagd of verondersteld meer te doen 
dan zijn of haar best; maar van ieder mens wordt verwacht dat hij zich inzet 
al naar gelang zijn vermogen en krachten. De waarde voor ieder individueel 
lid van het werk in deze sectie zal volledig afhangen van:
1. het vermogen van de persoon om de leringen in zich op te nemen en deze 

deel van zijn wezen te maken, en
2. de onzelfzuchtigheid van de motieven waarom hij op zoek is naar deze 

kennis; met andere woorden, of hij is toegetreden tot deze sectie met de 
vaste wil voor de mensheid te werken of slechts met de wens om voor 
zichzelf enig voordeel of winst te behalen.

De EST is bedoeld voor die leden van de TS die bereid zijn om zich in te 
zetten voor het pad van dienstbaarheid en om zich in te spannen om hun
leven voor dit werk te zuiveren.
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4. The Voice of the Silence, H.P.Blavatsky
5. In the Outer Court, Annie Besant
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Overleden TVN leden

Op 23 mei 2015 is overleden de heer J.J. Burcksen uit Leidschendam.
Hij was 86 jaar oud en lid sinds 2010.

Op 29 september 2015 is overleden mevrouw T.Y.M. Kortekaas-Zaal uit Poeldijk.
Zij was 64 jaar en lid sinds 2010.

Moge onze liefde en dankbaarheid hen
begeleiden op hun verdere zielereis.


