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De Europese Federatie van de 
Theosophical Society
www.ts-efts.eu

In gesprekken met onze leden komt het soms voor dat leden 
niet precies op de hoogte zijn van het bestaan van de Europe-
se Federatie van de Theosophical Society (EFTS). Men is be-
kend met het feit dat de TS, The Theosophical Society (Adyar) 
wereldwijd in zo’n zestig landen vertegenwoordigd is en men 
kent het internationale hoofdkwartier in Adyar/Chennai (India), 
maar men weet vaak niet dat binnen Europa nauw wordt sa-
mengewerkt. Daarom hieronder wat informatie over de EFTS. 

In juli 1903 werd de Federatie van Europese Secties van de TS 
opgericht op de jaarlijkse conventie van de Britse afdeling van 
de TS. De president-stichter van de Society, Henry Steel Olcott 
of ‘kolonel Olcott’ werd de eerste voorzitter. In 1904 vond de 
eerstvolgende jaarlijkse vergadering plaats in Amsterdam, ten 
tijde van het Europese congres met Dr. Annie Besant als eregast.

Iedere nationale afdeling van de TS in Europa kan zich aansluiten bij de 
EFTS die het werk van de aangesloten afdelingen ondersteunt en evene-
menten organiseert om een dieper begrip van het leven, met een gevoel 
van eenheid aan te moedigen. De Federatie heeft een coördinerend en 
consultatief doel, is niet wetgevend en niet gericht op het maken van 
winst. De doelstellingen van de EFTS zijn:
• promoten van de doeleinden van de TS en uitbouwen van het werk 

van de TS in Europa 
• versterken van de onderlinge banden van Europese afdelingen door 

het organiseren van congressen, zomerscholen, bijeenkomsten en le-
zingen 

• bevorderen van de uitgave van boeken en tijdschriften
• organiseren van filantropische en sociale activiteiten.

De EFTS kent een Council of 
Raad, bestaande uit voorzitter, 
vicevoorzitter, penningmeester,
secretaris, de nationale Euro-
pese voorzitters, leden van het 
dagelijks bestuur van de EFTS 
en eventueel een vertegen-
woordiger van de International 
President. Het hoofdkwartier 
van de EFTS wordt door de 
Raad aangewezen; op dit mo-
ment is dat Parijs. 

Foto: Deelnemers Europees congres 2014 - Parijs
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Officieel wordt de EFTS vertegenwoordigd door de voorzitter of door ie-
mand die door het dagelijks bestuur wordt aangewezen. De EFTS kan 
haar werk doen door geld uit legaten en giften en door de gelden die de 
nationale afdelingen overmaken: 7,5 % van de jaarlijkse contributie van 
hun leden.

EFTS- voorzitters waren achtereenvolgens J.E. van Manen, A.R. Wallace, 
I.J. Wedgwood, Corrie Dijkgraaf, P.M. Cochius, J.E. van Dissel, John Coats,
Claire Wyss, M. Leslie Smith, B. Melander, Curt Berg, en sinds 1998 is dit 
Trân-Thi-Kim-Diêu. 

Sinds de verkiezingen in september 2016 (driejaarlijks) bestaat het da-
gelijks bestuur (the executive comittee) van de EFTS uit: Trân-Thi-Kim 
Diêu uit Frankrijk (voorzitter), Ana Maria Torra uit Spanje (vicevoorzit-
ter), Rimo Loiv uit Finland (penningmeester), Krista Umbjarv uit Estonië 
(secretaris) en als algemene leden Marja Artamaa uit Finland, Patrizia 
Calvi uit Italië, Irena Kristan uit Slovenië, Sabine van Osta uit België en 
Els Rijneker uit Nederland. Alle leden worden aangesteld door de Interna-
tionale President, Tim Boyd. 

Het komende Europese Congres zal plaatsvinden in Barcelona, van 21 
tot 26 augustus 2017, met als thema: Theosophy: A Way towards Uni-
versal Consciousness. Het congres vindt plaats in het auditorium van de 
academie voor medische en gezondheidswetenschappen, met verblijf in 
tweepersoons airconditioned studentenkamers. De internationaal presi-
dent Tim Boyd is eregast en zal één van de inleiders zijn. Daarnaast zijn 
Fernando Álvares de Torrijos, Jenny Bakker, José Tarrago en Trân-Thi-
Kim-Diêu sprekers. 
Korte lezingen, ook in de vorm van symposia, worden gegeven door men-
sen vanuit de afdelingen van de EFTS. 

Er wordt vanuit Nederland natuurlijk gerekend op een enorme delegatie! 
Misschien kunnen mensen gezamenlijk de reis aanvaarden, per auto, bus, 
trein of vliegtuig, gecombineerd met enkele dagen in Barcelona? 
Zie ook:  www.sociedadteosofica.es 

Els Rijneker


