
52                                                   Theosofia - Jaargang 122 - nr. 1 - maart 2021                                  Theosofia - Jaargang 122 - nr. 1 - maart 2021                                                     53

BERICHTEN UIT HET LAND

Voor onze loges en afdelingen gold dat de covid-maatregelen begin 2020 tot 
annulering van vrijwel alle activiteiten leidden. Alles stond abrupt stil. Om die reden 
verdween de Activiteitenagenda uit Theosofia. We zijn een jaar verder en de vraag rijst 
hoe we met deze nieuwe situatie zijn omgegaan. Een belronde langs verschillende 
loges/afdelingen levert verrassend positieve geluiden op. De TVN bewijst over veel 
veerkracht te bezitten en een nieuwe vorm van saamhorigheid is ontstaan. Groepen 
die tot voor kort vooral intern gericht waren, slaan hun vleugels via zoom uit en leggen 
contact met groepen elders in het land. 

Nieuwe uitdagingen worden aangegaan
Een gesprek met verschillende contactpersonen toont dat in veel groepen met succes 
van zoom gebruik wordt gemaakt. 
Rotterdam is de voortrekker als het om zoommeetings gaat. Als eerste begonnen 
zij met lezingen via zoom. Ineke Vrolijk, Ronald Engelse, Hans van Aurich en Guido 
Lamot gaven als eersten zoomlezingen via Rotterdam. Al snel werden deze niet 
alleen door de eigen Rotterdamse leden, maar ook door leden uit het hele land 
bijgewoond. Sindsdien zijn veel groepen bij Rotterdam ‘in de leer’ gegaan en hebben 
eigen zoomsessies opgestart. 

Het jonge Centrum Nijmegen (vijf jaar geleden gestart) heeft via zoom naast de  
veertiendaagse leesgroep, een actieve studiegroep Tetraktys/Tarot/Kabbalah en 
een derde groep op de zondagochtend. Niet slecht voor een beginnend centrum.
Verrassend is dat inmiddels ook leden uit Amsterdam, Utrecht en Den Haag 
deelnemen. 

Ook de leden van Amersfoort zijn zich onder regie van Guido Lamot gaan
richten op zoombijeenkomsten. Zo wordt door enkele leden deelgenomen
aan o.a. lezingen in Rotterdam en Antwerpen. Op 1 februari is gestart
met zoom vanuit de eigen loge. Deze eerste sessie werd begeleid 
door Ingmar de Boer, die als host optrad. In maart wordt zelfstandig 
een zoombijeenkomst gehouden in samenwerking met Den Haag. 

Ria Schopman (voorzitter Den Haag) meldt dat men al in juni 2020 is begonnen de 
maandelijkse studiegroep van Ineke Vrolijk via zoom te organiseren. Het Lichtfeest 
in december vormde de aanleiding om een eigen zoomabonnement te nemen, 
waardoor alle leden thuis met een kaarsje de ceremonie konden bijwonen. Ook voor 
de komende maanden is een vol programma via zoom beschikbaar. Een bijkomende 
factor is dat het logebouw aan de Laan van Meerdervoort onlangs is verkocht en 
de loge op zoek is naar een nieuwe ruimte. Zoombijeenkomsten zijn ideaal om die 
overgangssituatie door te komen.

Loge Naarden en ITC beschikken over voldoende ruimte om (kleine) fysieke groepen 
te kunnen ontvangen. Levensbeschouwelijke groepen vallen immers net als religies 
onder de uitzonderingen op de strenge covid-maatregelen. Ingmar de Boer merkt dat 
veel mensen fysieke bijeenkomsten toch bijzonder op prijs stellen. Hij noemt de GL-

cursus en andere groepen, zoals de meditatiegroep van Vereniging in Verandering, 
die op het terrein van Naarden veilig bijeen kunnen komen. Voor de leden in het land 
is de zoomcursus in vier modules “Geschiedenis van de filosofie voor theosofen” door 
Dr. Rico Sneller een goed voorbeeld van de mogelijkheden die ons juist nu verbinden. 
Ruim zestig leden namen deel aan de eerste module.  

Ineke Vrolijk (Arnhem) gaat onverdroten door met haar lezingen, meditatie- en 
studiegroepen. Vanuit diverse plekken in het land worden haar zoombijeenkomsten 
uitgezonden, bijvoorbeeld vanuit Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. 
Fysieke groepen zijn doorgeschoven tot het weer verstandig is samen te komen. De 
plannen voor de Plato-groep in  Arnhem staan even op sterk water, maar worden niet

 vergeten. 

Zeeland is een jong Centrum, dat niet kan bogen op een groep oude
 getrouwen. Omdat men beschikt over een ruim eigen logegebouw is 

het tot half januari 2021 mogelijk geweest in opgesplitste groepjes 
fysiek bijeen te komen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de 
uitzondering op de covid-maatregelen die geldt voor levens-

beschouwelijke groepen. Maar na de verscherpte maatregelen van 
half januari bleek dit door sociale druk van de omgeving niet meer 

mogelijk. Op 7 februari is de studiegroep met veertien  personen 
voor het eerst via zoom bijeengeweest. Het ligt in de bedoeling

 het Krishnamurti-studiejaar via zoom te vervolgen.

Klaar voor de toekomst 
De opsomming hierboven is niet uitputtend, want ik heb niet iedereen

 gesproken en de ruimte voor dit artikel was beperkt. Wellicht kan deze 
formule in komende Theosofia’s worden voortgezet, zodat regelmatig aan-

dacht kan worden geschonken aan ontwikkelingen in het land. Slechts enkele
 groepen hebben het besluit genomen pas door te gaan als ze weer fysiek bijeen

 kunnen komen. Hun leden kunnen zich desgewenst aansluiten bij de zoom-
lezingen van andere groepen. Dit laatste is één van de verworvenheden van 

deze tijd. Hoewel enkele studie- en meditatiegroepen ervoor zullen kiezen
 besloten te blijven, kunnen met name lezingen aan een groter publiek worden 

aangeboden. Hierdoor wordt de discussie breder en komt kruisbestuiving tussen 
theosofische groepen tot stand. 

Voor de sprekers is het wegvallen van de reistijd een voordeel. Kortom, 
het blijkt dat de leden van TVN open staan voor nieuwe ontwikkelingen

 en niet bij de pakken neerzitten. Er is volop beweging! 
Wij hebben immers geleerd dat het universum constant in beweging is. 

Daarom zullen we ons gemakkelijker dan anderen schikken in veranderingen. 
Sinds de start van de Theosophical Society hebben we wereldoorlogen en 

drastische veranderingen ondergaan, waarna we steeds ons hoofd hebben 
opgericht en ons pad hebben vervolgd. Ook nu is dat weer het geval. 

Saskia Campert


