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B e s t u u r s t a f e l
Van de bestuurstafel – juni 2017. 

Oproep
Al het werk voor de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) wordt gedaan 
door vrijwilligers, meest leden van de vereniging. We kunnen echter altijd nog 
mensen gebruiken met specifieke vaardigheden en ervaring: ICT, e-publishing, 
POD (Printing On Demand), algemene computervaardigheden, Wordpress, 
publiciteit, marketing, secretariaat, archivering, lezingen en cursussen maken 
en geven, trainingen verzorgen, zoals spreken in het openbaar, presenteren, al 
of niet met PowerPoint, cursussen geven. Wie iets te bieden heeft en graag de 
TVN wil dienen kan zich melden via info@theosofie.nl

De Upanishads
Upanishad betekent zij die zitten aan de voeten van de meester. Het zijn filo-
sofische verhandelingen die de laatste waarheid achter het bestaan trachten 
te zoeken en omschrijven. Ze worden in het hindoeïsme als heilig beschouwd. 
Brahman is atman, tat twam asi = dat zijt gij.
In Europa waren eeuwenlang behalve het christendom alleen het jodendom, de 
islam en de levensbeschouwingen uit de Europese oudheid bekend. Het is voor 
ons misschien moeilijk voor te stellen dat hindoeïsme, boeddhisme en taoïsme 
tot de 19e eeuw vrijwel onbekend waren. Alleen van Confucius waren door 
de missie van de jezuïeten delen van het werk van al bekend. Pas in 1801/02 
verscheen de eerste vertaling van De Upanishads in het Latijn vanuit een Per-
zische vertaling, door Anquetil Duperron, die het Sanskriet niet beheerste. De 
Duitse filosoof Schopenhauer zei over De Upanishads: Het is de meest lonen-
de en verheffende lectuur die er ter wereld mogelijk is. Deze is de troost van 
mijn leven geweest en zal ook die van mijn sterven zijn. Max Müller vertaalde 
voor de Duitse filosoof Schelling in 1844 De Upanishads uit het Sanskriet. Meer 
bekendheid in academische kringen kregen ze door de publicaties van Max 
Müller toen hij professor aan de universiteit van Oxford was. Maar het was door 
het optreden van H.P. Blavatsky en door  theosofie dat De Upanishads en vele 
andere oosterse geschriften een groter publiek vonden, waardoor ze nu in vele 
talen in boekhandels over de hele wereld verkrijgbaar zijn. 

Op 12 maart 2017 verzorgde Wim 
van de Laar, yogaleraar te Tilburg, de 
najaarsdag van de TVN op het ITC in 
Naarden, in de Besant Hall, over De 
Upanishads. 
Het werd een buitengewoon inspire-
rende dag. Wim werkte zeven jaar 
aan een nieuwe vertaling in het 
Nederlands van deze Upanishads. 
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B e s t u u r s t a f e l
Heeft u al plannen voor de zomer en blijft u in Nederland?
Maak een keuze uit onderstaande activiteiten op het ITC:

Zomer 2017
• Seminar and Retreat with Fernando de Torrijos, To Be a Lamp Onto Oneself 

– Mindfulness: A Gateway to a Spiritual Life. 23 – 28 juni 2017 op het ITC 
(International Theosophical Center) te Naarden.  
Info en registratie: www.itc-naarden.org zie onder: activities agenda.

• Open dag op het ITC (Internationaal Theosofisch Centrum). Sterker door 
eenheid in verscheidenheid, zaterdag 2 september 2017. 
Info en registratie: www.itc-naarden.org zie onder: activities agenda.

• Alleen voor leden: op zondag 3 september 2017, bezoek van de Internatio-
nale president van de Theosophical Society (Adyar), Besant Hall op het ITC 
te Naarden.

Herfst
• Krishnamurti studiedag op 24 september en 19 november 

Info en registratie: www.itc-naarden.org zie onder: activities agenda.
• Silent Retreat Seeking the True Self – A Retreat for Meditation and 

Self-Knowledge with Pablo Sender, 6 – 10 oktober 2017.
Info en registratie: www.itc-naarden.org zie onder: activities agenda.

• The European School of Theosophy, The Spiritual Path, 12 – 17 oktober 
2017. 
Zie: www.europeanschooloftheosophy.eu

• Najaarsdag met Maarten Zweers - thema: De opera ‘Parsifal’ van Richard 
Wagner, zaterdag 11 november 2017.
Zie: www.theosofie.nl 

Wim Leys, voorzitter TVN


