Interview

Interview met Fay van Ierlant

Centraal thema; de invloed van de persoonlijkheid

Inleiding
					
Ieder lid van de Theosophical Society (TS) heeft een eigen, uniek spiritueel
verhaal. Zo ook Fay van Ierlant, geboren in Tilburg (1930), MMS op het
Theresia Lyceum en daarna Franse kostschool. Gewerkt als vertaler en
als toeristenbegeleider, onder andere op Curaçao. Pas later bleek dat
haar vader veel belangstelling had voor Teilhard de Chardin (jezuïet,
filosoof, theoloog en paleontoloog, 1881-1955). Dat gaf een bijzondere
band. Met haar gezin woonde Fay in Spanje, Medan (Indonesië) en op
de Nederlandse Antillen. In Medan kwam ze de theosoof, edelsmid en
sieraadontwerper Paul Zwollo tegen, maar toen viel het theosofische
kwartje nog niet bij haar. In de jaren zeventig van de vorige eeuw
ontmoette ze op Curaçao Greetje van der Schraaf die yogalessen gaf.
Greetje, in de jaren tachtig onder andere secretaris van de TVN, wees
haar op het boek van I.K. Taimni, De Yoga Sutra’s van Patanjali. Gelukkig
had Curaçao een Joodse boekhandel die dit boek op voorraad had.

In het gesprek met Fay valt een centraal thema op: het grote belang om de invloed
van de persoonlijkheid te laten vallen. Alleen dan kan je wellicht de ijlere energie
bereiken waarnaar de derde doelstelling van de TS verwijst. Het helpt om in de natuur
te zijn en deze waar te nemen. Niet voor niets beginnen veel van de dagboeken van
Krishnamurti met een natuurbeschrijving. Ook zijn uitspraak Waarheid is een land
zonder paden verwijst hiernaar.

Werk voor de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN)
In 1980 kwam Fay naar Nederland en bezocht daar de zomerschool van de TVN.
Paul Zwollo herkende haar nog uit Medan. Dit was het begin van een zeer actief
leven voor de TS, als bestuurslid van het ITC, de TVN en de Europese Federatie
van de TS. Fay zegt zelf dat ze niet zozeer een bestuur-mens is, maar liever in
de praktijk werkt. Zo was ze een groot aantal jaren actief met het organiseren van
lezingen en seminars op het ITC. Velen hebben haar ook daar in die capaciteit
ontmoet. Vanaf 1988 heeft ze jarenlang op het ITC gewoond. In die periode werd ze
ook de importeur voor de Adyar-boeken in Europa. Een dergelijk commitment voor
het werk voor de TS komt helaas te weinig voor. Fay zelf is hiervoor heel dankbaar:
het heeft haar geestelijk ontwikkeld en ze heeft daardoor veel bijzondere mensen
ontmoet.

De toekomst
Fay, nu negentig jaar oud, is een goed voorbeeld van hoe men op hoge leeftijd
nog alert en spiritueel actief kan zijn: wellicht fysiek wat minder, maar haar geest
is en blijft scherp, heel belangrijk! Fay leest veel, verwijst graag naar recente
artikelen, onder andere uit The Theosophist, en onderhoudt nog veel warme
contacten met theosofische vrienden in binnen- en buitenland. De uitdagingen van
deze tijd en hun innerlijke betekenis, worden eveneens op de voet gevolgd. Het is
een moeilijke periode waar we door heen moeten. De wetenschap geeft het aan
als het Antropoceen, het tijdperk waarin het aardse klimaat en de atmosfeer de
gevolgen ondervinden van menselijke activiteit. Over de toekomst van de TS is zij
duidelijk: theosofie gaat over waarheid, en waarheid gaat altijd dóór. Dat we dat
moeten ontdekken, dat blijft. Dat ontdekken heet geestelijk inzicht, het doel van de
mensheid.
Arend Heijbroek

Contacten en bronnen van inspiratie
Als je verder vraagt naar die bijzondere contacten, dan volgt er een hele lijst.
Zoals gezegd, dat is één van de mooie dingen van het werk voor de TS. Met name
Krishnamurti en Radha Burnier (Onze ogen vonden elkaar), P. Krishna (zie foto),
Linda en Pedro Oliveira hebben een grote invloed gehad. Verder liggen de drie
dagboeken van Krishnamurti bij Fay onder handbereik. Daarnaast noemt zij De
Geheime Leer over het ene geestelijke beginsel, uitgedrukt in de materie, waar
wij deel van uit maken, en Taimni’s wetenschappelijke verhandeling van De Yoga
Sutra’s van Patanjali.
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