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Toekomstmuziek

Zoals iedereen, kijkt ook Centrum Nijmegen uit naar de tijd dat covid-19 ons 
leven niet meer bepaalt. Er wordt uitstekend gewerkt via zoom, maar persoonlijke 
contacten zijn op den duur onmisbaar. 
Ook het werven van nieuwe leden is lastig als men elkaar alleen via zoom kan 
spreken. Dit aspect herken ik, want ook in Zeeland willen we graag weer nieuwe 
geïnteresseerden uitnodigen. Via zoom is dat erg lastig. 

Centrum Nijmegen heeft geen eigen gebouw, dus moet ruimte worden gehuurd. 
Ook om die reden is het evident dat de groepsgrootte van belang is. 
Wie de laatste TVN Nieuwsbief heeft gelezen, weet dat Centrum Nijmegen niet 
stilzit en zijn (aspirant) leden ook in deze tijd veel te bieden heeft. 
De meer algemene vraag hoe we als TVN meer jonge geïnteresseerden kunnen 
aantrekken, is natuurlijk niet nieuw voor dit bestuur. Men is eensgezind van mening 
dat digitale communicatie noodzakelijk is en dat we als TVN daarin nog wat 
verbeterstappen kunnen zetten. Natuurlijk vraag ik naar de rol die Theosofia kan 
spelen bij het vasthouden en werven van leden. 
Blijft een papieren blad nuttig/noodzakelijk? En zo ja, is het niveau van het huidige 
blad daarvoor geschikt? Hierover verschillen de meningen. Ik merk dat interessante 
visies leven, maar nog niet helemaal gerijpt zijn. Als redactie van Theosofia blijven 
we alert en houden we ons van harte aanbevolen voor adviezen.

Tot slot, dank ik het bestuur van Centrum Nijmegen hartelijk voor dit boeiende 
interview. Het is goed te zien hoe de mensen in het land allemaal op hun eigen 
manier aan verspreiding van theosofie werken.

Saskia Campert
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Interview met Centrum Nijmegen

Wat een genoegen om weer eens een goed gesprek met gelijkgestemden 
te hebben. In deze tijd waarin waarheden en onwaarheden steeds lastiger 
te onderscheiden zijn, is het een verademing met het bestuur van Centrum 
Nijmegen te mogen spreken. Voorzitter Els Sengers, secretaris Annette 
Leenders en penningmeester Willy Lammers verwoorden uitstekend de 
uitdagingen waarvoor wij als TVN-leden staan. 

Het Centrum, dat inmiddels zeven jaar bestaat, ziet het als uitgangspunt 
om met elkaar in vrijheid spiritualiteit te onderzoeken. Dat betekent, eerlijk 
naar jezelf kijken en een groeiproces van binnenuit laten ontstaan. Naast 
studie van theosofische literatuur wordt dan ook ruim aandacht gegeven 
aan persoonlijke wensen die in de groepen leven. Het aanbod anticipeert 
zoveel mogelijk op de processen die in een groep plaatsvinden. Willy 
vertelt hoe zij zeven jaar geleden met een introductiecursus theosofie is 
gestart. Al snel heeft zich een hechte groep ontwikkeld, die een breed 
vlak van filosofische leerstellingen en de praktische toepassing daarvan 
in het dagelijks leven bestudeert. 

Beperkte leerstof of diversiteit

Een interessante vraag, die waarschijnlijk bij alle loges en centra speelt, komt ter 
sprake: beperken we ons tot de theosofische basis (kortgezegd HPB, Geheime 
Leer en de uitleg daarvan) of verbreden we ons blikveld? Voor Centrum Nijmegen 
is het duidelijk dat de moderne mens, die dagelijks blootstaat aan een eindeloze 
stroom informatie, anders moet worden benaderd dan de mens aan het eind van 
de negentiende eeuw. Vooral dogma’s en al te stringente leerstellingen moeten 
worden vermeden om de mensen niet af te schrikken. Eeuwenoude leringen 
verliezen hun waarde nooit en blijven in de kern actueel, maar de presentatie 
moet wel degelijk worden aangepast aan de huidige tijd. Het bestuur kijkt dan ook 
graag naar modernere theosofische schrijvers als John Algeo, Shirley Nicholson en 
Vic Hao Chin. Ook de boeken van Krishnamurti worden niet buitengesloten. 
Diversiteit wordt dus bewust niet uit de weg gegaan. Om die reden wordt liever 
gesproken over ‘theosofie’ dan over ‘de theosofie’. Theosofie omvat immers een 
heel breed terrein aan spirituele zaken. Centrum Nijmegen mag zich verheugen in 
een aantal leden met uiteenlopende bagage. Zo is het mogelijk onderwerpen als 
Tarot, Kabbalah en de tetraktys van Pythagoras door sprekers uit eigen geledingen 
te laten behandelen. Ik denk dat menige theosofische groep hier jaloers op is!  

Eén van de leden van Centrum Nijmegen vertaalde onlangs het boekje Introduction 
to ‘occult chemistry’ oftewel Inleiding tot ‘occulte chemie’ van Srinivasan (een Adyar-
uitgave). 
Wie belangstelling heeft in deze bijzondere tekst kan contact opnemen via de mail 
(nijmegen@theosofie.nl). 

Foto’s: De Vuurvlieg, 2e Oude Heselaan, Nijmegen. Als de Corona beperkingen 
opgeheven zijn hoopt de afdeling daar weer samen te komen.


