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Interview met Jo en Trinette Stots

Inleiding: Een gesprek met Jo en Trinette Stots is een beleving op zich. 
Jo is inmiddels zesennegentig, en Trinette is eenennegentig jaar oud. 
Er zijn niet veel echtparen die zo lang hebben samengewerkt binnen de 
Theosofische Vereniging in Nederland (TVN). Het is ook heel bijzonder 
om te zien hoe zij volstrekt verschillende persoonlijkheden hebben, en 
hoe dat samengaat: Trinette is duidelijk een gevoelsmens, terwijl Jo een 
sterk rationele benadering van het leven en van de wereld heeft. Dat kan 
zeker wel eens botsen, maar Jo en Trinette gaan allebei voor het hogere 
ideaal. Dat is ook één van de mooie dingen van het werk in de TVN: we 
zijn allemaal anders, vinden andere dingen die ons inspireren, en juist die 
verschillen maken onze gezamenlijke zoektocht zo interessant en maakt 
dat we niet vastlopen in onze dogma’s. 

Lid worden van de TVN
Trinette omschrijft zichzelf als een ‘oude’ vrouw, met oude gedachten, 
maar steeds op zoek naar vernieuwing, keer op keer zoekend naar 
waarheid. Ze heeft vanuit haar jeugd altijd gezocht naar harmonie en 
eenheid, en is in contact gekomen met spiritualiteit door vrienden van 

haar vader die lid waren van het Lectorium Rosicrucianum; daar heeft ze als kind 
veel aan gehad. Toen Jo en Trinette in Amersfoort gingen wonen kwam Jo via een 
buurman in contact met ceremonieel werk dat geïnspireerd werd door de theosofie; 
in 1966 werden ze lid van de TVN.  

Loge Amersfoort
In Amersfoort hebben Jo en Trinette vele jaren samen de loge geleid. Voor hen 
allebei was het heel belangrijk om bij dit werk vooral ook veel ruimte te maken voor 
gesprekken met niet-leden. Steeds hadden zij het grotere doel voor ogen om mensen 
te helpen en samen de wereld gelukkiger te maken. Ze liepen daarbij soms tegen 
traditionele theosofische dogmatiek aan. Jo en Trinette  besteedden veel aandacht 
aan Witte Lotus Dag en aan de genezingsdiensten. Door hun hechte samenwerking 
werden ze ook wel ‘vader en moeder’ van de loge genoemd. Toen Loge Amersfoort 
op 28 september 2013 honderd jaar bestond gaf Jo daar een historische terugblik 
(zie Theosofia 2 van 2014, bladzijde 58 en 59), en was Trinette thuis per telefoon 
aanwezig.

Van kadercursus naar zomerschool
De zoektocht van Jo en Trinette naar vernieuwing en hun veelvuldige contacten met 
mensen die nog niet bekend waren met theosofie maakte dat zij zich inschreven 
voor de vierjarige kadercursus die de TVN aan het eind van de zeventiger jaren 
van de vorige eeuw organiseerde. Enkele enthousiaste deelnemers van die 
cursus besloten om met een nieuwe aanpak zomerscholen te gaan organiseren. 
De zomerschoolgroep werd een hecht team en de programma’s bleken zeer 
aan te slaan. Er was ook ruimte voor de meer gevoelsmatige belevingsaspecten 
van theosofie, wat als heel bevrijdend werd ervaren: dat maakte mensen blij. 
Experimenteren betekent echter ook dat je achteraf beseft dat het werk op sommige 
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onderdelen misschien beter had gekund, dat er in een aantal gevallen misbruik 
werd gemaakt van geboden vertrouwen. Als je als team goed samenwerkt kan dit 
echter goed opgevangen worden. 

Inspirerende contacten
Eén van de boeiende aspecten van het werk in de TVN is dat je met inspirerende 
mensen en organisaties in contact komt die ieder hun eigen manier hebben om 
spiritualiteit te beleven. Voor Trinette waren dit Rukmini Devi Arundale, Shridevi 
Mehta, de Rozenkruisers, de Vrij-Katholieke Kerk, de Tibetaanse boeddhisten. Jo 
refereerde speciaal naar Daniël van Egmond, Ronald Engelse en Wim van Vledder, 
evenals naar zijn ceremoniële contacten. Het Internationaal Theosofisch Centrum 
(ITC) in Naarden wordt door Jo en Trinette omschreven als een heel bijzondere plek 
waar de kracht van schoonheid sterk is en ‘waar mensen die liefde in hun voeten 
hebben op de grond lopen’. 

Het embleem van de Theosophical Society  
Op het moment dat Els Rijneker voorzitter van de TVN werd stonden ineens Jo 
en Trinette voor haar neus met een wel heel bijzonder cadeau als blijk van hun 
vertrouwen en steun: een gouden hanger met het embleem van de Theosophical 
Society, gemaakt door één van de edelsmeden van de familie Zwollo (van wie de 
laatste drie generaties zeer actief betrokken leden waren van de TVN, zie bladzijde 
248 tot 251 van het decembernummer van Theosofia 2008). Dit embleem lag al 
die jaren bij Jo en Trinette thuis op een mooie en bijzondere plek. Els heeft de 
hanger vervolgens steeds gedragen als een soort van ‘ambtsketen’, bij officiële 
gelegenheden van de TVN. Voorwaarde van het geschenk was dat zij het embleem 
zou doorgeven aan de volgende voorzitter van de TVN (en dat die het weer zou 
doorgeven aan de volgende voorzitter). En zo geschiedde, toen zij op de Algemene 
Leden Vergadering van 2015 het gouden embleem officieel overdroeg aan de 
volgende, en huidige, voorzitter Wim Leys.

Het verleden en de toekomst
Jo en Trinette Stots ervaren terug-
kijkend de grote rijkdom aan kennis
die ze mochten ervaren en die ze
konden delen met anderen. 
Voor de toekomst denken ze aan 
eenheid in verscheidenheid, in vol
respect: ideeën kunnen verschillen,
maar in ons verlangen naar liefde
en wijsheid zijn we allemaal één. 

Arend Heijbroek


