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Aan het eind van haar boek De Sleutel tot Theosofie, gepubliceerd in 1889, gaf 
mevrouw H. P. Blavatsky (HPB) een waarschuwing aan de leden van de Theosophical 
Society (TS): 
Al soortgelijke pogingen als de Theosophical Society, zijn tot nu toe altijd op een 
mislukking uitgelopen, doordat ze vroeg of laat tot een sekte zijn gedegenereerd, 
eigen dogma’s hebben opgesteld waaraan niet getornd mocht worden, en zo 
geleidelijk en bijna onmerkbaar de vitaliteit hebben verloren die alleen de levende 
waarheid kan geven. U moet niet vergeten, dat al onze leden in een of ander geloof 
of godsdienst zijn geboren en opgevoed; dat zij allen, fysiek en mentaal, min of meer 
kinderen van hun tijd zijn, en dat het bijgevolg heel goed mogelijk is dat hun oordeel 
wordt vertroebeld en onbewust gekleurd door enkele van of al deze invloeden. Als 
zij niet van dergelijke vooroordelen kunnen worden bevrijd, of op zijn minst kunnen 
leren die onmiddellijk te onderscheiden, zodat kan worden voorkomen dat ze erdoor 
worden meegesleept, kan het gevolg alleen zijn dat de TS zal afdrijven naar een of 
andere zandbank van denken om daar als een gestrand wrak te blijven liggen en te 
vergaan. 1

Is het mogelijk dat voor sommige studenten theosofie een geloof is geworden? 
Het zou zo gemakkelijk zijn om, als onderdeel van de conditionering waar HPB op 
zinspeelde, een of meer auteurs als favoriet te kiezen. The Oxford English Dictionary 
definieert creed als een systeem van religieus geloof; iets wat je op gezag aanneemt; 
een reeks overtuigingen of doelstellingen die iemands handelen sturen. 
De ‘Dikke Van Dale’ zegt over geloof: Vertrouwen in de waarheid van een anders 
beweringen of beloften; het als werkelijk en waar aanvaarden en beseffen van 
het bestaan van en de openbaringen van een godheid; het vast vertrouwen in het 
bestaan, de wezenlijke waarde, macht van overtuigingen die het hogere leven van de 
mens betreffen (red.).

Hoevelen maken hun studiekeuzes in de theosofische literatuur op grond van 
de zelfbenoemde occulte status van hun favoriete auteur of auteurs? Dergelijke 
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omstandigheden zouden uiteindelijk invloedrijke factoren kunnen worden in 
programma’s van loges of afdelingen, waardoor de perceptie ontstaat dat de TS 
misschien niet anders is dan een sekte: theosofie als een verzameling ideeën die 
men moet aanvaarden, niet noodzakelijkerwijs onderzoeken.

In 1900, negen jaar na het overlijden van HPB, verklaarde Mahatma KH in zijn 
bekende brief aan Annie Besant: 
De TS en haar leden zijn langzaam een geloof aan het vervaardigen. Een Tibetaans 
spreekwoord zegt: Goedgelovigheid kweekt goedgelovigheid en eindigt in huichelarij. 
Hoe weinigen zijn er die iets van ons kunnen weten. 2 

Het ‘geloof’ dat KH noemde was de neiging om de Meesters als goden te vereren, 
wat zij afwezen, en om zowel Blavatsky en haar leringen, als Annie Besant op een 
voetstuk te plaatsen. In zijn boek Old Diary Leaves, in een aantekening uit het jaar 
1892, waarschuwde Col. H. S. Olcott, acht jaar voordat Annie Besant die historische 
brief had ontvangen, krachtig tegen deze tendens: 
Uit wat in de vorige hoofdstukken is geschreven, zal zijn gebleken hoezeer mijn 
denken op de proef gesteld werd door de duidelijke waarschijnlijkheid dat er een 
nieuwe sekte zou ontstaan rond de herinnering aan HPB en haar geschriften. Van 
week tot week leek het van kwaad tot erger te gaan: sommige van mijn fanatiekste 
collega’s gingen rond met een air van wijsheid, ernst, diepe verwaandheid, zoals wie 
zou zeggen: ‘Ik ben Het Orakel, en als ik mijn lippen open, laat geen hond blaffen!’ Je 
zou denken dat HPB de last van de alle mysteriën van de Himalaya op hun schouders 
had gelegd; en als iemand het waagde om de redelijkheid van iets wat zij citeerden in 
twijfel te trekken, antwoordden zij met een soort ingehouden adem: ‘Maar, weet je, zíj 
heeft het gezegd’, alsof daarmee het debat gesloten was. Natuurlijk bedoelden zij het 
niet kwaad, en misschien, tot op zekere hoogte, drukten zij werkelijk hun ontzag uit 
voor de overleden leraar; maar toch was het een zeer schadelijke tendens, en, indien 
dit geen halt toegeroepen zou worden, zou het ons in een sektarische valkuil slepen. 3 

Hij schreef ook: 
Maar laat niemand veronderstellen dat deze gevaarlijke neiging tot heldenverering uit 
onze aard is uitgeroeid, want er wordt een nieuw afgodsbeeld gevormd in de vorm 
van die lieve, onzelfzuchtige, bescheiden vrouw, Annie Besant. Indien de muren 
rond onze vereniging minder weerstand boden, zouden haar blinde bewonderaars 
reeds een nis aan het hakken zijn, waarin het afgodsbeeld ter verering kan worden 
geplaatst. Het behoeft geen betoog, dat men slechts met de toespraken en geschriften 
van mevrouw Besant vertrouwd behoeft te zijn om over overweldigende bewijzen te 
beschikken dat een dergelijke houding tegenover haar hoogst onsmakelijk is. Vele 
jaren geleden offerde zij bewust de wereld op om voor haar medemensen te werken, 
en vanaf het eerste moment tot nu toe heeft zij haar toehoorders gesmeekt te letten 
op de gedachten, en niet op de spreker. 4 

Enkele jaren daarna legde Annie Besant, toen voorzitter van de TS, een zeer duidelijke 
verklaring af over de kwestie van mening en geloof binnen de TS: 
Voordat ik inga op onderzoek, wil ik eerst mijn eigen standpunt duidelijk maken met 
betrekking tot alle kwesties van mening en geloof binnen de Theosophical Society 
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zelf. Sommige van onze leden herhalen de uitspraken van de een of andere ziener, 
en schijnen te menen dat een dergelijke uitspraak verdere discussie zou moeten 
uitsluiten. Maar niemand in de TS heeft de autoriteit om te bepalen wat mensen over 
welk onderwerp dan ook moeten denken, of niet mogen denken. Wij verkeren niet in 
de positie van een orthodoxe kerk, die bepaalde geloofsartikelen heeft, die bepaalde 
geloofsbelijdenissen oplegt waarin alle trouwe leden moeten geloven. Het enige punt 
dat wij moeten aanvaarden is Universele Broederschap, en zelfs op dat punt kunnen 
wij van mening verschillen over onze definitie daarvan. Daarbuiten staat het ons 
volkomen vrij over elk onderwerp onze eigen mening te vormen; en de reden voor dat 
beleid is duidelijk en een buitengewoon goede. Geen intellectuele mening is de moeite 
waard om vast te houden, tenzij zij is verkregen door de individuele inspanning van 
de persoon die de mening is toegedaan. Het is veel gezonder om onze intelligentie 
te oefenen, zelfs als we tot een verkeerde conclusie komen en een onjuiste mening 
vormen, dan eenvoudigweg als papegaaien, na te praten wat anderen zeggen, en zo 
elke mogelijkheid tot intellectuele ontwikkeling uit te sluiten. 5

Haar collega, C. W. Leadbeater, gaf ook zijn visie op het geloof met betrekking tot de 
theosofische leringen: 
Theosofie heeft een aanzienlijke literatuur, maar het heeft geen geïnspireerde 
geschriften... Onze houding ten opzichte van de theosofie moet, denk ik, als volgt 
worden gekarakteriseerd: (1) Wij moeten het blinde geloof in de autoriteit van de kerk 
niet inruilen voor een even blind geloof in persoonlijke theosofische leraren. (2) Wij 
moeten een open geest en een intelligent ontvankelijke houding behouden. (3) Wij 
moeten de waarheden die ons worden gegeven als werkhypothesen aanvaarden, en 
moeten aan het werk gaan om ze voor onszelf te bewijzen. 6

Toch kan men, ondanks deze duidelijke en ondubbelzinnige waarschuwingen, zien 
dat een aantal studenten van de theosofie haar als een soort geloof benadert: een 
bijna religieuze aanvaarding van de leringen als ideeën die van een goddelijke bron 
afkomstig zijn, niet als principes die rationeel onderzocht moeten worden om voor 
zichzelf de waarheid ervan te vinden. Dit schijnt ook gebeurd te zijn met sommige 
studenten van mevrouw Blavatsky’s geschriften. Voor hen kan haar occulte status 
als ingewijde leerling van de Meesters een van haar eigen belangrijkste adviezen 
vertroebeld hebben: 
Aan de andere kant kan de onverdraagzame sektariër, beperkt als hij is door een 
geloof waarbij op elke afzetting de waarschuwing ‘Geen Doorgang’ staat, niet uit zijn 
omheining komen om lid te worden van de Theosophical Society, noch, als hij dat 
al zou kunnen, is er plaats voor iemand wiens vaste geloof onderzoek verbiedt. De 
grondgedachte van de Society is vrij en onbevreesd onderzoek. 7 

Wanneer de aard van theosofie wordt gezien als beperkt tot wat er in boeken staat, 
zal de neiging om haar in een ideologie te veranderen altijd aanwezig zijn. Maar 
een ideologie is een ommuurde, gesloten denkwijze die doordrenkt is van persoonlijk 
geloof. Het is niet moeilijk in te zien hoe dit gemakkelijk kan leiden tot verdeeldheid 
en isolement. In zijn boek Modern Theosophy, doet Hugh Shearman de volgende 
uitspraak: 

In de praktijk heeft theosofie of goddelijke wijsheid twee hoofdbetekenissen gekre-
gen. Haar primaire betekenis is ultieme wijsheid, de ultieme waarheid van het 
leven. De secundaire betekenis slaat op het corpus van leringen over de mens en 
het universum, dat in het bijzonder aan de leden van de Theosophical Society is 
gegeven. 8

In haar verwijzing naar de wezenlijke aard van theosofie maakt mevrouw Blavatsky 
een soortgelijk, maar essentieel onderscheid: 
Als een oosterse vergelijking is geoorloofd, is theosofie de oeverloze oceaan van 
universele waarheid, liefde en wijsheid, die zich op aarde weerspiegelt, terwijl de 
Theosophical Society in die weerspiegeling slechts een zichtbare luchtbel op die 
weerspiegeling is. Theosofie is goddelijke natuur, zichtbaar en onzichtbaar, en haar 
Society is de menselijke natuur die probeert zich op te heffen tot haar goddelijke 
ouder. Theosofie is tenslotte de vaste eeuwige zon, en haar Society de kortstondige 
komeet, die in een baan probeert te komen om een planeet te worden en steeds 
rondwentelt binnen de aantrekkingskracht van de zon der waarheid. Ze werd gevormd 
als een hulp om de mensen te tonen dat er zo iets als theosofie bestaat, en hen te 
helpen zich ernaar op te heffen door haar eeuwige waarheden te bestuderen en in 
zich op te nemen. 9 

In De Geheime Leer laat HPB doorschemeren dat de bron van theosofie ligt in een 
diep onderzoek naar ‘de ziel der dingen’, en dat de waarheden waartoe die oude 
zieners zijn gekomen, niet berusten op autoriteit maar op ervaring: 
De snelle en doordringende blik van die zieners reikte tot de kern van de materie 
zelf en nam daar de ‘ziel der dingen’ waar, terwijl een gewone oningewijde, hoe 
geleerd ook, slechts de uiterlijke vorm zou hebben waargenomen. Maar de moderne 
wetenschap gelooft niet in de ‘ziel der dingen’, en zij zal daarom het hele stelsel 
van de oude kosmogonie verwerpen. Het is nutteloos om te zeggen dat het bewuste 
stelsel geen fantasie is van één of meer afzonderlijke individuen. Het heeft geen 
zin te zeggen dat het het ononderbroken verslag is, dat het werk is van duizenden 
generaties van zieners, die allen hun eigen ervaringen gebruikten bij het toetsen en 
controleren van de orale tradities over de leringen van hogere en verheven wezens 
die over de opgroeiende mensheid waakten. 10

In haar lerend aspect kan theosofie gezien worden als een beschrijving van universele 
processen die zich in de mens, in de natuur en in de kosmos ontvouwen. Elke 
beschrijving houdt een gezichtspunt in. Het houdt ook een taal in waarin dergelijke 
standpunten kunnen worden overgebracht. Dit werd benadrukt door een van de 
Mahatma’s toen zij probeerden occulte leringen over te brengen aan A.P. Sinnett. In 
een van hun brieven zeiden zij: Onze uitdrukkingen zijn onvertaalbaar. 11 
Maar zij hadden ook het volgende tegen de heer Sinnett te zeggen: 
U hebt met alle beginners de neiging gemeen om uit ten dele begrepen aanwijzingen 
te absolute en scherpe conclusies te trekken, en op grond hiervan te dogmatiseren, 
alsof het laatste woord is gesproken. U zult hierin te zijner tijd verbetering brengen. 
U zult ons misschien, ja zelfs meer dan waarschijnlijk, verkeerd begrijpen, want onze 
taal moet altijd min of meer die van parabelen en suggesties zijn wanneer wij verboden 
terrein betreden; wij hebben onze eigen bijzondere wijze van uitdrukken en wat zich 
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lichtschijnsels

achter het scherm van de woorden bevindt, is nog belangrijker dan wat u leest. Maar 
desondanks - PROBEER. 12 

In de Mûla-madhyamaka-kārika wijst Nagarjuna op het einde van alle zienswijzen als 
śūnyatā, de leegte, de ultieme werkelijkheid: 
De overwinnaars hebben gezegd
Dat leegte het loslaten is van alle opvattingen.
Voor wie leegte een zienswijze is, die heeft niets volbracht. 13 
Ik buig mij voor Gautama
Die door mededogen
De ware leer onderwees,
Die leidt tot het opgeven van alle meningen. 14 

In de zogenoemde Bowen Brochure, die bestaat uit een verslag van studie met HPB 
in Londen voor haar overlijden in 1891, werd een soortgelijk idee naar voren gebracht. 
Ze zegt: 
Neem De Geheime Leer ter hand zonder enige hoop te koesteren de definitieve 
Waarheid van het bestaan van haar te vernemen, of zonder enig ander idee dan 
maar te zien in hoeverre zij kan leiden in de richting van de Waarheid. Zie in studie 
een middel om het denken te oefenen en te ontwikkelen zoals dat nooit door andere 
studies ontwikkeld is. 15

Dit soort denken noemen de Indiërs jnāna-yoga. Wanneer je in de jnāna-yoga 
vooruitkomt, ervaar je dat er voorstellingen oprijzen die je nog niet kunt formuleren in 
een of ander mentaal beeld, hoewel je je er wel van bewust bent. Pas na enige tijd 
zullen deze voorstellingen zich ontwikkelen tot mentale beelden Dit is een moment 
om op je hoede te zijn en je moet weigeren je te laten misleiden door het idee dat het 
zojuist gevonden prachtige beeld de werkelijkheid wel moet weergeven. Dat doet het 
niet. Wanneer je verder gaat, ervaar je dat het eens zo bewonderde beeld dof wordt 
en onbevredigend, en dat het tenslotte langzaam verdwijnt of verworpen wordt. Dit 
vormt opnieuw een gevaarlijk punt, omdat je op dat moment in een soort leegte zit 
zonder enige voorstelling om op te steunen en je in de verleiding kunt komen het 
verworpen beeld weer nieuw leven in te blazen om je er, bij gebrek aan iets anders, 
weer aan vast te klampen. De ware student zal echter kalm verder werken en weldra 
doemen er nieuwe vormloze dingen op die na verloop van tijd opnieuw aanleiding 
geven tot een vollediger en mooier beeld dan het vorige. 
Maar de leerling weet nu dat geen enkel beeld ooit de Waarheid kan vertegenwoor-
digen. Dit laatste schitterende beeld zal mat worden en vervagen als de andere. En 
zo gaat het proces verder totdat uiteindelijk het denken en zijn beelden overstegen 
worden en de leerling de wereld van geen-vorm betreedt en er verblijft, een wereld 
waar alle vormen beperkte weerspiegelingen zijn. 16

Goddelijke wijsheid, theosofie, gaat in haar eigen aard alle opvattingen te boven. 
Wanneer de studie van theosofie succesvol is, leidt zij tot een ontsluierde, woordeloze 
waarneming van de essentiële eenheid van alle leven. Een dergelijke waarneming 
is nooit verdelend, exclusief, veroordelend ten opzichte van anderen, want zij is één 
geworden met de Wijsheid die het leven is van alle dingen: 
Want zij is een afschijnsel van het eeuwige licht, en een onbevlekte spiegel van Gods 

werkende kracht, en een beeld van zijn goedheid. En enig zijnde kan zij alles doen; 
en blijvende in zichzelf, vernieuwt zij alle dingen en van geslacht tot geslacht, in de 
heilige zielen overgaande, maakt zij vrienden Gods en profeten. 17 

‘Zij maakt alle dingen nieuw.’ Goddelijke wijsheid, wanneer gevonden, is een volledige 
vernieuwing van bewustzijn, een nieuwheid van geest en hart, die neerkomt op 
geboren worden in een wereld van onverdeelde eenheid, harmonie en mededogen. 
De TS is opgericht om haar leden te helpen hiernaar op te stijgen en haar toekomstig 
nut zou wel eens af kunnen hangen van hun vermogen dit te doen. 
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TVN-lid dat het stoffelijk lichaam heeft afgelegd

Op 28 augustus 2021 is mevrouw A.M.Q. Bax uit Amsterdam overgegaan. 
Zij was 89 jaar en lid sinds 1977.

Moge onze liefde en dankbaarheid haar begeleiden op de verdere zielereis.


