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JONGE THEOSOFEN laten van zich horen 

De inspirerende internationale conferentie van The Young 
Theosophists in 2016 in Brazilië krijgt een vervolg in 2017. 
Van 25 februari tot 1 maart verzamelen jonge theosofen vanuit 
de hele wereld zich weer in Brazilië om met elkaar na te denken 
over het onderwerp van deze conferentie: Diversity: a Path to 
Universal Brotherhood. 

Vorig jaar werd Nederland vertegenwoordigd door Bas Harpe en 
Martine Breedveld. Zij kwamen dolenthousiast terug van hun 
reis. Naar het zich laat aanzien neemt ook dit keer een kleine 
delegatie (op eigen kosten) vanuit Nederland deel aan de con-
ferentie. Ik spreek met Bas over de jongeren (tussen 30 en 40 
jaar) binnen de TVN. 

Zijn er genoeg jongeren om de fakkel straks over te nemen? 

Hoe betrekken we meer jongeren bij onze vereniging?

Bas (geboren in 1983) raakte zo’n zeven jaar geleden door het boek 
The Astral Plane van C.W. Leadbeater en vervolgens door tal van andere
theosofische schrijvers geïnteresseerd in theosofie. Sinds ruim drie jaar is 
hij lid van de Utrechtse loge. Daar begeleidt hij aan de hand van het boek 
Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd een studiegroep bestaande uit 
leden en nieuwkomers; juist deze mix staat garant voor goede discussies 
en verdieping. Gelukkig zijn in zijn groep ook jongeren aangeschoven, 
maar het blijft nodig extra aandacht te geven aan deze groep. Misschien 
moeten loges zich nog meer en positiever openstellen voor jonge men-
sen. Vergeleken met de cultuur die hij in Brazilië trof, blijft Nederland toch 
een weinig warmbloedig landje. Theosofen hier zijn weliswaar serieuzer
en meer belezen dan leeftijdgenoten uit andere landen, maar voor wat 
betreft onderlinge verbondenheid en warmte blijven we een beetje achter.

Daar zouden jongeren verandering in 
kunnen brengen. Als vrijwilliger in de 
theosofische bibliotheek in de Tolstraat 
levert hij een bijdrage, maar binnen de 
TVN blijft de invloed van jongeren helaas 
nog gering. 

Gelukkig zijn er positieve impulsen te 
melden. Bas en Martine zijn van plan 
om binnen afzienbare tijd een vervolg te 
organiseren op de jongerenbijeenkomst 
met Tim Boyd in Naarden van augustus 
2015. Toen kwamen zo’n vijftien jonge-
ren bijeen om met Tim over hun ideeënFoto: Bas Harpe
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te praten. Het zou mooi zijn zo’n bijeenkomst regelmatig te organiseren 
om jongeren ‘bij de les te houden’ en hun wensen en ideeën beter te leren 
kennen. Een jaarlijks Jongerenfestival met jonge sprekers en veel muziek 
staat ook op het verlanglijstje. Jongeren worden van harte uitgenodigd 
contact op te nemen met Bas Harpe: bas.harpe1983@gmail.com, want 
met z’n allen ben je sterker dan alleen. 

Ook via facebook laten jongeren zich niet onbetuigd. The International 
Network of Young Theosophists plaatst dagelijks nieuwsberichten en me-
ningen van jongeren. Een uitstekend instrument voor jonge theosofen om 
internationaal te communiceren. 

Onlangs is door een aantal vrijwilligers van de Theosofische Bibliotheek 
een Social Media plan opgesteld voor de verbetering en optimalisering 
van kanalen als Facebook en Instagram. Een van de missies achter dit 
doel is het verhogen van het aantal volgers op beiden kanalen, met als 
gevolg meer bereik voor de theosofie, meer bekendheid voor de Theo-
sofische Bibliotheek, meer bezoekers en eventueel zelfs meer leden voor 
de TVN. Het plan is om vanaf omstreeks februari te beginnen dagelijks 
korte artikelen te posten over allerlei relevante en vooral interessante en 
aan theosofie gerelateerde onderwerpen alsook de geplande activiteiten 
rondom de TVN, de bibliotheek en de boekhandel.

Nog een prima initiatief is het feit dat op 5 januari jl. tijdens de Inter-
nationale Conventie in Adyar een Youth Forum plaatsvond, waar werd 
besloten een Whatsapp groep op te richten. Inmiddels bevinden zich al 
vijfendertig jonge theosofen in de groep. Als je belangstelling hebt, aar-
zel dan niet je telefoonnummer aan Bas door te geven. Je wordt dan aan 
deze groep toegevoegd. 

Tot slot een open deur: jongeren zouden meer dan nu een plekje moeten 
krijgen bij bestuursfuncties, de redactie/vormgeving van Theosofia, de 
Nieuwsbrief, de evenementenorganisatie, enzovoort. Het excuus van ‘te 
weinig tijd’ mag geen reden zijn om alles maar aan de oudere garde over 
te laten. 

Saskia Campert


