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ZUSTERS EN BROEDERS.
"Waar twee of drie vergaderd zijn in mijnen naam,
daar ben ik in het midden van hen", heeft een van de
Meesters van Wijsheid gezegd en het zal aan ons
liggen of de Meesters van Wijsheid heden in ons
midden zullen zijn op deze, onze bijeenkomst ter
viering van het SO-jarig bestaan der Theosofische
Vereeniging. Het zal niet afhangen van de woorden,
die tot u gesproken zullen worden, noch van hetgeen u verder zal worden geboden, maar van den
geest, die ons bezielt.
Laat ons eerste werk daarom wezen om te trachten
bijeen te zijn in hunnen naam, in den naam van de
Meesters van Wijsheid en Mededoogen, die 50 jaar
geleden door de directe bemiddeling van twee Hunner de Theosofische Vereeniging deden Ontstaan.
Ik stel u voor enkele oogenblikken in stilte onze
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eerbiedige gedachten tot Hen op te zenden en te
trachten ons waardig te maken om Hun zegen te
ontvangen, opdat wij inderdaad in Hun naam bijeen
mogen zijn.

Gij weet het, hoe de Theosofie niet was een uitvinding van Mevrouw Blavatsky, maar dat deze als
iedere groote geestelijke leeraar met Confucius kon
zeggen: ••Wij hebben niets zelf uitgevonden, wij
hebben slechts de wijsheid der vaderen overgeleverd".
Niets anders dan een nieuwe poging was het na
zoovele andere om de menschheid weer op nieuw
het licht te brengen. Telkens weer valt het zaad
der wijsheid op de aarde en het hangt van ons,
de geestelijke akkerbouwers, af in hoeverre hel zal
gedijen.
Als ik de gegeven vergelijking nog verder even
mag vasthouden, dan staan wij na 50 jaar tegenover het jonge gewas der Theosofie (want tegenover de zich evolueerende wijsheid is 50 jaar niet
meer dan een oogwenk) als een man, die een
akker heeft geërfd, waarop de oogst goed staat.
Ook wij hebben de Goddelijke Wijsheid van
onze voorgangers in deze 50 jaar geërfd als een
kostbaar bezit en onze eerste plicht is, dat wij dit
zorgen waardig te blijven.
Hoe zal zich nu de gelukkige erfgenaam van
een vruchtbaren akker met een goed gewas gedragen?
Hij zal allereerst zien hoe het gewas staat, nagaan wat hij feitelijk bezit. Daarna zal een gevoel
van dankbaarheid in hem opkomen. Dankbaarheid
voor zijn erflater, die het gewas zaaide en tot
zoover opkweekte. Is hij echter een wijs land-

Het kleine zaadje, waaruit de T. V. is gegroeid
en dat in 1875 op den akker van het menschelijk
denken werd gezaaid, roept in onze gedachten de
vergelijking uit de Evangeliën van den zaaier, die
uitging om zijn zaad te zaaien.
Als wij de ontwikkeling onzer Vereeniging in de
halve eeuw, die achter ons ligt, nagaan, dan mogen
wij, geloof ik, wel constateeren, dat het Theosofisch
zaadje destijds niet is terecht gekomen op een
steenrots of in het midden van de doornen, die het
zouden hebben kunnen verstikken, maar dat het is
gevallen op de goede aarde en, opgewassen zijnde,
honderdvoudige vrucht heeft voortgebracht.
Men zegt wel eens, dat iedere vergelijking mank
gaat, maar ik zou geneigd zijn, deze vergelijking
als een uitzondering op dien regel te beschouwen.
Niet als een toevallige omstandigheid, maar omdat
zij komt van een Meester van Wijsheid en direct
bedoeld was als te slaan op het geven van geestelijke kennis.
Evenals de goede aarde niet toevallig eens voor
den akkerbouw wordt gebruikt, maar geregeld in
bewerking is, zoo was ook de Theosofie bij lange
na niet het eerste licht, dat aan de menschheid werd
gegeven.
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bouwer, dan zal hij het daar niet bij laten, maar
middelen beramen om dat, wat daarvoor rijp is,
te oogsten en het zoo nuttig mogelijk te gebruiken.
Voorts zal hij de nog niet rijpe vruchten verder
opkweeken, tot vollen wasdom brengen om eindelijk weer nieuw zaad uit te strooien.
Doen wij desgelijks.
Wat is op den 50sten verjaardag onzer Vereeniging
ons Theosofisch bezit?
Van de buitenkant bezien, mogen wij constateeren,
dat uit het gezelschap van 16 personen, hetwelk
zich op 17 November 1875 te New-York in een
particulier vertrek vereenigde en de T. V. stichtte,
een vereeniging is gegroeid, die volgens het laatste
jaarverslag 41.492 leden telt met 1540 loges en
38 nationale afdeelingen.
Voorwaar het zaad is niet op een steenrots gevallen en wij kunnen tevreden zijn, vooral als wij
er nog bij bedenken, dat de Theosofie niet beperkt is tot deze 41.000 leden, maar dat er nog
zoovelen buiten de T.V. zijn, die door ons denken
meer of minder werden beinvloed en die zich reeds
in den voorhof van den Theosofischen tempel
bevinden.
De Theosofie is in onze samenleving een factor
geworden, die meetelt, wat b.v. wel zeer sterk
aan den dag trad bij de grootsche hulde, die onze
presidente bij haar 50-jarig jubileum ten deel viel.
Onze openbare voordrachten worden door een
schare belangstellenden bezocht, de Theosofische

leeringen worden in de bladen besproken, wij
ontmoeten waardeering bij groote mannen del.
wetenschap als b.v. Edison, Sir William Crookes
en vele anderen. Wie het oor te luisteren legt, ontmoet veel belangstelling in onze opvattingen, dikwijls van personen, van wie men het niet zou verwachten. En ten ;lotte: wij worden aangevallen,
wat iemand, die niets beteekent, niet overkomt.
De tijden veranderen snel, er komt licht aan den
horizon, er is een kentering merkbaar in de heerschende opvattingen, die bij den dag minder materialistisch worden en wij zijn op weg naar verdraagzaamheid tusschen de volkeren en rassen,
zooals ook tusschen de belijders van verschillende
godsdiensten.
Wij zijn op weg, maar de menschheid als geheel
heeft nog maar een heel klein stukje van den weg
afgelegd. Nog is alleen maar een kleine minderheid er in de practijk van overtuigd, dat de Buddha
een diepe waarheid uitsprak, toen hij zeide: ••één
is de weg, die leidt tot rijkdom, een andere de weg,
die voert tot Nirvana", nog behooren oorlogen wij moeten het erkennen - geenszins tot de onmogelijkheden, nog kon het onlangs in Amerika
gebeuren, dat een leeraar gerechtelijk vervolgd werd,
omdat hij tot zijn leerlingen sprak over de evolutietheorie, nog werd in ons eigen vaderland een
predikant voor een kerkelijke vierschaar gedaagd,
omdat hij durfde verkondigen, dat men de slang
in het paradijs niet letterlijk moest opvatten als

-'
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een sprekend dier en nog schrijft ook in Nederland
een hoogleeraar als Prof. Speyer een boek over
Indische Theosofie, dat niet enkele onjuistheden
bevat, maar dat er heelemaal naast is.
Zoo zou ik kunnen doorgaan nog heel lang, maar
het blijkt uit deze voorbeelden wel, dat wij er nog
lang en lang niet zijn en dat er nog hard moet
worden
gewerkt voordat het geestelijke het
bij de menschen van het stoffelijke zal hebben
gewonnen.
Wij moeten onze medemenschen door ons voor•
beeld laten zien, dat de Theosofie niet is een droom
van dwaze dweepers, maar practische wijsheid.
Wij hebben ons te hoeden voor de zoo dikwijls
gehoorde redeneering : "Ik zou wel willen, als de
omstandigheden maar anders waren, als ik maar
meer tijd beschikbaar had, als ik maar onafhankelijk was" enz. Want de Bhagavad Gîtà werd op
een slagveld gegeven. Het werk moet gedaan worden
te midden van den strijd des levens.
Onze taak is niet ten einde, zoolang er nog één
mensch op aarde is, die niet met ons mede zoekt
naar de waarheid en niet met ons de zegening
geniet van dat deel der waarheid, dat in ons
bezit is.
Wij zijn echter op weg en, zooals ik u zeide, er
is reeds een goed deel bereikt, niet door de Theosofen alleen, want wij zeggen niet de eenige lichtbrengers in deze wereld te zijn, maar door allen,
die het geestelijk licht welbewust zoeken.

Als wij de rekening over de laatste 50 jaar opmaken, is daar nog de andere kant van onzen
rijkdom: de innerlijke.
Ook hier reden tot tevredenheid. Ik doel natuurlijk
niet op de geestelijke evolutie onzer leden. Het zij
verre van mij zelfvoldaanheid te prediken en het
is ook niet mogelijk evenmin als het pas zou geven
voor mij om een oordeel uit te spreken over onze
individueele evolutie. Men zou de toewijding van
de leden der T. V. tot zekere hoogte af kunnen
meten naar hetgeen voor het werk wordt gedaan
en dan zijn er zeker wel belangrijke dingen, die ik
zou kunnen vermelden, maar toch blijft deze maatstaf gebrekkig, omdat wij nooit weten hoeveel meer
in de gegeven omstandigheden
misschien zou
kunnen zijn gedaan.
Op dit punt en dit is merkwaardiger wijze het
allervoornaamste punt, kan ik de rekening niet opmaken; dat moet ieder voor zich zelf doen en deze
dag geeft daar zeker alle aanleiding voor.
Ik mag er misschien dit alleen wel bijvoegen, dat
voldaanheid over eigen geestelijke vooruitgang op
zich zelf reeds een bewijs van geringen vooruitgang
zou zijn en u verder in dit verband nog een uitspraak van Mevr. Besant in herinnering brengen,
een uitspraak, die ons bij onze zelfbeschouwing tot
bescheidenheid maant, dat namelijk de afstand
tusschen den gemiddelden mensch van tegenwoordig en het dierenrijk op de ladder der evolutie
kleiner is, dan de weg,-dien de mensch nog heeft
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af te leggen voor hij zich een Meester kan noemen.
Sprak ik van tevredenheid over ons geestelijk
bezit van thans. dan doelde ik op de geestelijke
kennis. die nu ter onzer beschikking staat in voor
iedere capaciteit geschikten vorm. De minst ontwikkelde kan hulp en steun vinden in onze eenvoudige leerboekjes en niemand der thans op aarde
levende menschen is zoo hoog ontwikkeld. dat hij
geen geestelijk voedsel uit The Secret Doctrine
zou kunnen putten.
Dit is iets van niet geringe beteekenis. Denken
wij er aan hoe 50 jaar geleden het materialisme
hoogtij vierde en hoe moeilijk het toen was voor
hen. die anders dachten. om leiding en voorlichting
te vinden. Natuurlijk zonder geestelijke kennis is
het menschdom nimmer geweest en ook toen was
het licht te vinden. maar hoeveel moeilijker was
het voor wie de gave miste om zelfstandig b.v. een
studie te maken van Kant of Plato of voor wie
steun zocht in den Bijbel en zich niet tot aannemen zonder begrijpen kon dwingen. Geestelijke
vereenigingen, die het vrije onderzoek huldigden.
bestonden nog niet en dus moest de zoeker alleen
en zonder loods trachten door te zeilen tusschen
twee rotsen: het materialistisch stofgeloof. dat alle
hooger leven botweg ontkende en aan den anderen
kant het geloof. dat ieder zelfstandig onderzoek
uit den booze achtte.
Col. Olcott illustreerde dit laatste aardig, toen
hij vertelde, dat hij als kind vol belangstelling
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zijn godsdienstonderwijs volgend. eens aan zijn
ouders vroeg, waarom sommige dingen zoo waren,
als hem werd geleerd. Hij kreeg toen ten antwoord,
dat het zondig was daarnaar te vragen, omdat God
deze dingen tot een geheimenis voor de menschen
had gesteld.
Hoe geheel anders staan de zaken thans, nu de
weg voor ons gebaand is, die leidt naar een geestelijk inzicht, dat ons een redelijk begrijpen van het
wereldgebeuren geeft. gepaard met vrede voor ons
zelf en de mogelijkheid om een in waarheid mensch, waardig bestaan te leiden. omdat de mensch kan
komen tot een kennen van zijn eigen goddelijk
mwezen.
Niet dat dit ons als een gebraden duif in den
mond vliegt, maar met hard werken is het inderdaad
te veroveren.
Wij aanvaarden dezen schat dikwijls zoo 'als van
zelf sprekend en vinden het soms wel eens een
beetje verdienstelijk van ons zelf, dat wij er kennis
van willen nemen.
Daarom is het goed ons de moeilijkheden nog
eens voor den geest te roepen van onze voorgangers
van voor 50 jaar. die niet voor enkele guldens The
Ancient Wisdom, A Study in Consciousness of The
Secret Doctrine konden koopen en die niet ter logevergadering konden gaan of cursussen hadden om
te volgen.
Met onze rijke. steeds vloeiende bronnen van
wijsheid en kennis kunnen wij gelukkig zijn of laat
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ik het beter uitdrukken: daarvoor behooren wij
dankbaar te wezen, want zooals Ramäyana eens
zeide : ••niets kan de zonde der ondankbaarheid af-

dreven worden in den stevigen muur van het materialisme, waarin de overgroote meerderheid der
menschheid besloten was.
Geen wonder, dat dit op tegenstand stuitte en
tegenwerking was er dan ook van alle kanten. Zelfs
van de eerste kern van oprichters vielen er al ras
enkelen af, die alzoo de eerste teleurstelling aan
de stichters bereidden. En toen in 1879 de zetel
der Vereeniging naar Indie was overgebracht, brak
de storm eerst recht los, Zooals Col. Olcott in zijn
Diary Leaves zegt: "Laster en alle andere denkbare middelen werden tegen de T.V. gebruikt".
Ik behoef U de feiten niet te herinneren, maar wij
moeten ons op den herdenkingsdag van heden wel
even voor den geest halen, wat het zeggen wil om
voortdurend tegen den stroom op te roeien, van
alle kanten belemmerd door alle mogelijke zorgen,
gebrek aan geld, ernstige tegenwerking van de
autoriteiten en, wat H. P. B. betreft, een steeds
slechter wordende gezondheid. Herinner U zelf
eens de dagen, dat gij u ziek gevoeldet en vraag
u af, of gij dan de energie zoudt hebben gehad
om met alle kracht te werken aan een zaak, die,
uiterlijk beoordeeld, dikwijls hopeloos stond.
Aan Sinnett schreef H. P. B. eens: "Olcott and
I begin our work at live in the morning with candle
light and end it sometimes at 2 a. m.". Het laat
zich gemakkelijker lezen dan nadoen. En zelfs in
deze moeilijke tijden verliet haar de humor niet,
want zij voegde er bij: "We have no time for lawn

wasschen",

Wij hebben een grooten plicht van dankbaarheid
voor de Theosofische erfenis, die ons ten deel is
gevallen en op onzen 50sten verjaardag mogen wij
daar zeker eenige oogenblikken bij stil staan.
Dankbaar in de allereerste plaats aan de Meesters
van Wijsheid, de leden van de Groote Witte Loge,
die de T.V. hebben doen ontstaan, ons weer opnieuw den weg naar het licht hebben gewezen en
het ons mogelijk hebben gemaakt een verband met
Hen in ons zelf tot werkelijkheid te maken.
En daarna moet ook onze dankbaarheid uitgaan
naar de twee stichters van onze verecniging : Helena
Peiroona BlavatskJ) en Henry Steel Olcott,
Het is goed om van tijd tot tijd te bladeren in
Old Diary Leaves van Col. Olcott. of in het
boek van Gravin Wachtmeister over H.P.B. en The
Secret Doctrine om te realiseeren wat deze twee
pioniers voor de menschheid hebben gedaan.
Wat zij ons gegeven hebben, herdachten wij
reeds in dankbare herinnering, maar onze dankbaarheid zal er hechter door worden, 'als wij ons
nog eens te binnen brengen ten koste van wat zij
de T.V. voor ons hebben opgebouwd.
Het is zoo gemakkelijk om te aanvaarden wat
anderen voor ons kant en klaar hebben gemaakt,
maar 50 jaar geleden moest nog de eerste wig ge-
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tennis. We have no time hardly to eat and drink" 1)
Augustinus heeft eens gezegd: "Velen zijn er.
die voor Christus willen sterven. maar er zijn
weinigen, die voor Hem willen leven." Welnu.
mevrouw Blavatsky en Col. Olcott hebben voor
de Theosofie en voor de Meesters. van Wie zij hun
opdracht hadden. geleefd. Vergeten wij hierbij
niet. dat deze opdracht niet bestond uit een in
details uitgewerkt plan. maar dat zij zelf hun weg
moesten zoeken.
Haar zuster. mevrouw [elihovsky, vertelt. hoe
mevrouw Blavatsky alleen naar Amerika trok. waar
zij Col. Olcott zou ontmoeten. "zonder geld. zonder
eenigen invloed of voorspraak. met niets om zich
op te verlaten dan op haar ontembaren moed en
onvermoeide kracht." Hoevelen zouden bereid zijn
met even weinig bagage naar de nieuwe wereld
over te steken?
En later. toen zij aan The Secret Doctrine werkte
te Würzburg. na de Coulomb-zaak. was zij even
alleen. door velen verlaten. die tegen den schok niet
bestand gebleken waren. ziek en gekweld door
hevige pijnen. zooals zij aan Gravin Wachtmeister
schreef: "alleen met mijn Karma" en met den
zelfden humor. die haar altijd bijbleef. liet zij er
op volgen: "pretty tête à tête."

En toch. niettegenstaande alles. werkte zij ook
toen van 's ochtends tot Is avonds voor de menschheid en ons ten voorbeeld.
De tijd ontbreekt mij om het beeld van het werk.
dat de twee stichters onzer Vereeniging voor ons
deden. verder uit te werken. maar ik weet. dat ik
uit uw aller naam spreek. als ik aan hen hier ons
saluut van dankbaarheid breng.
Evenzoo schiet mij de tijd te kort om de vele
andere werkers. die na hen kwamen in dankbaarheid te herdenken. Wat zal ik u van de verdiensten opsommen van A. P. Sinneil, C. W.
Leadbeaier, T. Subba Rou: en zij allen?
En "lastnotleast" onze presidente Dr. Annie Besant.
Wat haar betreft zou het wel het meest overbodig zijn
voor u uit te wijden over het werk van deze 78-jarige
Theosoof in den waren zin des woords, die zooals op
haar jubileum gezegd werd. nog steeds werkt als
de jongste onder ons. Ook aan haar ons eeresaluut.
Dan eindelijk. waar wij hier bijeen zijn als de
Nederlandsche Afdeeling der Theosofische Vereeniging, die ook reeds in haar 26e levensjaar is.
past ons nog een groet van hulde en dankbaarheid
aan de stichters en werkers. die de Ned. Afd.
hebben gemaakt tot wat die thans is. Ook hier
geen opsomming. want die zou. wij mogen ons er
gelukkig om prijzen. te veel tijd vorderen. alleen
noem ik u Mevrouw P. C. Meuleman-van Ginkei en
den Heer W. B. Fricke, die wij zoo gelukkig zijn
nog in ons midden te mogen hebben.

1) Olcott en ik beginnen ons werk om vijf uur 's morgens
bij kaarslicht
hebben

geen

en eindigen

soms om twee uur 's uachts. Wij

tijd voor lawn tennis. Wij hebben

tijd om te eten en te drinken.

nauwelijks
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Ten slotte, vrienden, zou ik nog even op mijn
oorspronkelijke vergelijking willen terugkomen van
den landbouwer, die heeft nagegaan hoe zijn gewas
staat en de zaaiers ervan in dankbaarheid heeft
herdacht, maar nu moet overwegen hoe hij verder
heeft te handelen.
Het zou mij niet passen U hier voor te schrijven
hoe U als Theosofen hebt te handelen. Dit zou
werkelijk uilen naar Athene dragen zijn. U weet het
evengoed, ja wellicht beter dan ik. Maar juist daarom
zal hetgeen ik nu nog zou willen zeggen niet den
schijn hebben van het uitdeelen van een les, maar
zult U het wel willen opvatten als een gezamenlijke
overdenking om ons te sterken in de moeilijke tijden,
die zeer zeker voor ons als leden der T.V. staan
te komen.
Over onze plichten in den komenden tijd zou
men uren lang kunnen spreken, maar men kan ze
ook in één enkel woord te zamen vatten, het begrip
dat in het eerste en eenig bindende doeleinde onzer
Vereeniging is neergelegd: de Broederschap.
Sta mij toe enkele conclusies te trekken uit dit
begrip, dat naar het mij voorkomt, het begrip Theosofie geheel dekt. Immers H.P.B. zei de, dat de
T. V. moest zijn: ••first of all a universal Brotherhood"
en in The Key to Theosophy gaf zij deze uitspraak:
••Theosophist is, who Theosophy does". 1)
Het zal in den komenden tijd onze plicht zijn

dit begrip vast te houden tegenover onze medemenschen en ook tegenover ons zelf.
Tagore heeft het in zijn Gitanjali teekenend uitgedrukt met deze woorden: "Oh grant me rny
prayer, that I may never lose the bliss of the touch
of the One in the play of the many". 1) Dit is het
geheele geheim: the touch of the One. De broederschap der menschen mag zich niet beperken tot
een wel vriendelijk, ietwat sentimenteel gevoel
tegenover onze medemenschen. Waar het om gaat,
dat is een actief zich één-weten met al wat leeft
en dus ook met" de Godheid.
Dit sluit alles in zich. Wie dit kan, heeft het
Koninkrijk Gods veroverd en gij weet het, dien
zullen alle andere dingen toegeworpen worden.
Die zal van zelf zijn plicht doen, omdat onze
eenige plicht is mede te werken aan Gods evolutieplan, dat hij dan kent als ook zijn eigen plan te zijn.
Die zal zich tegenover al zijn medeschepselen
overeenkomstig de wetten der broederschap gedragen, omdat hij weet, dat het leven, dat hen bezielt ook het zijne is.
Wij zullen op het punt van broederschap in de
voor ons liggende tijden worden getoetst. Men zal
ons tegenwerken en velen zullen daarbij de zelfde
scherpe wapens gebruiken, die reeds tegen H. P. B.
werden in het vuur gebracht; wapens waarvan een

I) Voor alles een universeele
IS

hij, die de Theosofie

broederschap.

in practijk brengt.

Een Theosoof

J) O. verhoor mijn gebed, dat ik nimmer de zaligheid mag
derven. van het verband met het Eene te voelen te midden van
het spel van het vele.
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paar erg scherpe zijn': laster en belachelijk maken.
Dan hebberr'wij pal te staan voor onze overtuiging
en dit zal ons niet moeilijk vallen, dit zal iets van
zelf sprekends zijn, als wij de Broederschap niet
belijden, omdat Mevrouw Blavatskv of wie ook het
zegt, maar als zij meer, oneindig maal meer voor
ons is dan een gemeenschappelijke formule, als zij
in ons tot een werkelijk iets is geworden, tot iets
dat leeft, tot iets, waarvan wij even vast overtuigd
zijn, als van het feit, dat vuur brandt.
T oetsen wij ons zelf op dit punt - het eenige
noodige - in ons dagelijksch leven en ik mag het
wel zeggen, omdat wij geen van allen nog volmaakte menschen zijn: wij schieten allen min of
meer te kort. Niet zoo zeer misschien in het groote,
als het er om gaat om een offer voor onze zaak te
brengen, maar in het dagelijksch leven tegenover
onze naasten, die ons met hunne opzettelijke
en onwillekeurige
speldeprikken
zoo kunnen
hinderen.
Hard werken daarom in de komende jaren aan
het eerste doeleinde onzer Vereeniging, dat zij ons
parool. Zooals H. P. B. het uitdrukte in The Key
to Theosophy: "I say-action,
enforced action, instead of mere intention and talk" 1)
Niet alleen tegenover de menschheid in het algemeen, ook in eigen boezem.
1)

Ik zeg _

handeling,

louter goede bedoeling

krachtige

en praten.

handeling

Broederschap beteekent o.a. een ieder waardeeren op het standpunt, waarop hij staat. Dit
hebben wij ook te doen tegenover onze medeleden
der T.V., waar zij andere opvattingen hebben dan
wij zelf.
Het zal zonder twijfel voorkomen, ja het komt
nu reeds voor, dat leden onzer Vereeniging andere
lijnen van werken volgen, dan wij zelf en dat zij
voor onze lijn niets voelen. Ook zien wij het gebeuren, dat er zijn, die niet als waarheid kunnen
erkennen, dat wat voor ons onomstootelijk vast
staat en van het uiterste belang is.
Dan wordt ons gevoel van broederschap op de
proef gesteld, dan moeten wij niet vergeten, dat
de T. V. is, wat H. P. B. noemde "a free platform" 1),
dat wij Theosofen niet anders zijn dan waarheidzoekers.
Van een geestelijk standpunt beschouwd, is hij,
die eerlijk en ernstig naar de waarheid zoekt,
maar bepaalde aanzichten ervan nog niet gevonden
heeft en den moed bezit dit te zeggen, duizendmaal meer waard dan iemand, die de volle belichaming der waarheid aanvaardt, omdat het gezegd
is door een ander, hoe hoog deze persoon ook
staat.
Heeft H. P. B. niet gezegd: "Our Society was
established to bring together people as searchers
after truth, independent thinkers, one having no

in plaats van
,)

een vrije tribune.
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right to force his oprruon on the other; or meddle
in his religieus views". I)
En elders: HFollow the path I show, the Masters,
who are behind, do not follow me or my path". ~)
Hier valt ook broederschap uit te leven, om een
ieder in zijn overtuiging ten volle te waardeeren en
om anderen volkomen zonder eenige bijgedachte
te laten werken langs de lijnen, die zij voor zich
de beste achten.
Wie dat kan, die is een goed Theosoof, aan
hem zal de T.V. in de komende jaren steun hebben,
onverschillig wat verder zijn opvattingen zijn. Hij
zal gevonden hebben: the touch of the One in the
play of the many.
Laat ik dan mogen eindigen op dezen, onzen
feestdag met nogmaals onze dankbaarheid te uiten
tegenover hen, die door de Theosofie aan de wereld
te geven ons wederom den weg hebben gewezen, die
naar het geestelijke, die naar de ware Broederschap
voert en laten wij onze dankbaarheid niet alleen uiten
in woorden, maar door te handelen overeenkomstig
het woord uit de Bhagavad-GitA: ••Een dief waarlijk
is hij, die geniet wat door de Goden geschonken
wordt, zonder de gave terug te geven".
1)
zamen
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denkers, terwijl de een geen recht

heeft om zijn" meening

aan den ander op te dringen, noch

om zich te mengen

in

z'n godsdienstige inzichten,
Z)

Volg het pad, dat ik toon en de Meesters, die er achter

staan. volg niet mij of mijn pad.
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